
 سورة  اإلسراء

 ُسوَرة اإلْسراِء َمكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة

ِحيـمِ  ِ الرحَمن الره  بِسِم ّللاه
 

 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلََى اْلَمْسِجِد األْقَصى الهِذي بَاَرْكنَاا  }ُسْبَحاَن الهِذي أَْسَرَى بِعَْبِدِه لَْيالً مه

 َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَآ إِنههُ ُهَو السهِميُع البَِصيُر {.
قال أبو جعفر مـحمد بن جرير الطبري: يعنـي تعالـى ذكره بقولهه تعالهـى: ُسهْبحاَا الّهِأي أْسهَرى    

قه بعَْبِده لَـْيالً تنزيها للهأي أسهرى بعبهده وتبرئهة لهه مهـما يقهول فهـيه الهـمشركوا مهن أّا لهه مهن  هـل

شريكا، وأا له صاحبة وولدا، وعاّوا له وتعظيـما عما أضافوه إلـيه، ونسبوه من جههاتته  و طهأ 

 أقواله .

وقد بـيّنت فـيـما مضى قبل، أا قوله سبحاا اس  ُوضع موضع الـمصدر، فنصب لوقوعه موقعه   

صهو،، بـما أغنهى عهن إعاهتهه فهـي اهأا الهـموضع. وقهد كهاا بعضهه  يقهول: نصهب  نهه غيهر مو

وللعرب فـي التسبـيح أماكن تسهتعمله فهـيها. فمنهها الصهالة، كهاا كمهـير مهن أاهل التأويهـل يتهأّولوا 

قول هللا: فَلَْوت أنّهُ كاَا ِمَن الـُمَسبِّحيَن: فلوت أنه كاا من الـمصلـين. ومنها اتستمناء، كاا بعضهه  

ُحوَا: لهوت تسهتمنوا، ومعه  أا ذلهة لبهة لهبع  أاهل يتأول قول هللا تعالـى: ألَـْ  أقُْل لَُكْ  لَهْوت تَُسهبّ 

الـيـمن، ويستشهد لصحة تأويـله ذلة بقوله: إْذ أْقَسُموا لَـيَْصِرُمنّها ُمْصبِِحيَن َوت يَْستَمْنُوَا قال: قَال 

يتهأّول أْوَسُطهْ  ألَـ  أقُْل لَُكْ  لَْوتَ تَُسهبّحوَا فهأكرا  تهركه  اتسهتمناء. ومنهها النهور، وكهاا بعضهه  

َُ َوْجِههِه مها »فـي الـخبر الأي ُروي عن النبـّي صهلى هللا عليهه وسهل :  لَهْوت ذلهَة تََءْحَرقَهْت ُسهبُحا

 أنه عنى بقوله: سبحاَ وجهه: نور وجهه.« أْهَرَكْت ِمْن َشْيء

كهر مهن قهال وبنـحو الأي قلنا فـي تأويـل قولهه: ُسهْبحاَا الّهِأي أْسهَرى بِعَْبهِدِه، قهال أاهل التأويهـل. ذ  

 ذلة:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا المورّي، عن عمماا بن 16621  

مواب، عن موسى بن طلهـحة، عهن النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل  أنهه ُسهتل عهن التسبهـيح أا يقهول 

 «.إْنَزاهُ ّللّاِ َعِن الّسوءِ »اإلنساا: ُسْبحاَا هللا، قال: 

حههدثنا القاسه ، قههال: حهدثنا الههـحسين، قههال: حهدثنا عبههدة بهن سلـيههـماا، عهن الههـحسن بههن ـه 16622  

صالـح، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد قوله: سبحاا هللا: قال: إنكا، هلل. وقهد ذكرنها مهن اتَثهار 

قال:  فـي ذلة ما فـيه الكفـاية فـيـما مضى من كتابنا اأا قبل. واإلسراء والّسرى: سير اللـيـل. فمن

 أَْسرى، قال: يُسري إسراء ومن قال: سرى، قال: يَسري ُسَرًى، كما قال الشاعر:

َِ هُّجى َسَرْيتُولَـْ  يَـِلتْنِـي َعْن ُسرااا لَـْيُت    ولَـْيـلٍَة ذَا

 ويروى: ذاَ ندى َسرْيت.  

 ويعنـي بقوله: لَـْيالً من اللـيـل. وكألة كاا ُحأيفة بن الـيـماا يقرؤاا.  

ـ حدثنا أبهو كريهب، قهال: سهمعت أبهـا بكهر بهن عيهاح ورجهل يحهدّي عنهده بحهدي  حهين 16623  

أُسري بـالنبـّي صهلى هللا عليهه وسهل  فقهال لهه: ت تهـجيء بهـممل عاصه  وت مر، قهال: قهرأ ُحأيفهة: 

وكهأا قهرأ عبهد « ا ْقَصهى ُسْبحاَا الِّأي أْسَرى بِعَْبِدِه ِمَن اللّـْيـِل مَن الـَمسِجِد الـَحَراِم إلـى الـَمْسِجدِ »

 هللا.

وأما قوله: ِمَن الـَمْسِجِد الـَحَراِم فإنه ا تُلف فهـيه وفهـي معنهاه، فقهال بعضهه : يعنهـي مهن الهـحرم،   

وقال: الـحرم كله مسجد. وقهد بهـيّنا ذلهة فهـي غيهر موضهع مهن كتابنها اهأا. وقهال: وقهد ذُكهر لنها أا 

سهري بههه إلهـى الهـمسجد ا قصهى كهاا نائمها فهـي بههـيت أّم النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل  كهاا لـيهـلة أُ 

 اانىء ابنة أبـي طالب. ذكر من قال ذلة:
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ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق، قال: ثنـي مـحمد بهن 16624  

لى هللا السائب، عن أبـي صالـح بن بـاذام عهن أّم اهانىء بنهت أبهـي طالهب، فهـي مسهرى النبهـّي صه

عليه وسل ، أنها كانت تقول: ما أُسري برسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  إتّ واهو فهـي بـيتهـي نهائ  

عندي تلة اللـيـلة، فصلـى العشاء اتَ رة، ث  نام ونـمنا، فلـما كهاا قُبَـيهـل الفجهر، أابّنها رسهول هللا 

أُّم اانِىٍء لَقَْد َصلّـْيُت َمعَُكُ  الِعشاَء يا »صلى هللا عليه وسل ، فلـما صلـى الصبح وصلـينا معه قال: 

عَُكهُ  اتَِ َرةِ كَما رأْيِت بَهأَا الَواِهي، ثُّ  ِجتُْت بَـْيَت الـَمْقِدِس فََصلّـْيُت فِـيِه، ثُّ  َصلّـْيُت َصالةَ البَدَاةِ مَ 

 «.اتََا كَما تََرْينَ 

 أسرى به. ذكر من قال ذلة:وقال آ روا: بل أُسرى به من الـمسجد، وفـيه كاا حين   

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن بشههار، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن جعفههر بههن عههدي، عههن سههعيد بههن أبههـي 16625  

عروبة، عن قتاهة، عن أنس بن مالة، عن مالة بن صعصعة، واو رجل من قومه قال: قال نبهـّي 

الهـيَْقظاِا، إْذ َسهِمْعُت قهائالً يَقُهوُل، أَحهدُ بَـْينا أنا ِعْنهدَ البَهـْيِت بهـيَن النهائِ  و»هللا صلى هللا عليه وسل : 

قهال قتهاهة: « المالثَِة، فأتِـيُت بَطْسٍت ِمْن ذََاٍب فِـيها ِمْن ماِء َمْمهَزَم، فََشهَرَ  َصهْدِري إلهـى َكهأَا وَكهأَا

ّ  أُِعيدَ َمكانَهُ، فـاْستَـْخَرَج قَْلبِـي فبُسَل بِـَماِء َمْمَزَم ثُ »قلت: ما يعنـي به؟ قال: إلـى أسفل بطنه قال: 

بِدَابّهة بَهـْيَضاَء يُقهاُل لَههُ »، وفهـي روايهة أ هرى: «ثُهّ  ُحِشهَي إيهـَمانا َوِحْكَمهةً، ثُهّ  أتِهـيُت بِدَابّهٍة أْبهـيَ 

ا حتهـى أتَهـْينا البَُراُق، فَْوَق الـِحماِر َوهُوَا البَْبِل، يَقَُع َ ْطُوهُ ُمْنتََهى َطْرفِِه، فُحِمْلُت َعلَـْيِه، ثُّ  اْنَطلَْقنه

«... إلـى بَـْيِت الـَمْقِدِس فََصلّـْيُت فِـيِه بـالنّبِـيّـيَن والـُمْرَسِلـيَن إماما، ثُّ  ُعِرَج بِـي إلـى الّسماِء الدّْنهـيا

 فأكر الـحدي .

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا  الد بن الـحري، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، عن أنس بن مالة،    

 لة، يعنـي ابن صعصعة رجل من قومه، عن النبـّي صلى هللا عليه وسل ، نـحوه.عن ما

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا ابن أبهـي عهدّي، عهن سهعيد، عهن قتهاهة، عهن أنهس بهن مالهة، عهن    

 مالة بن صعصعة رجل من قومه، قال: قال نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل ، ث  ذكر نـحوه.

حميد، قال: حدثنا سلـمة، قال: قهال مهـحمد بهن إسهحاق: ثنهـي عمهرو بهن عبهد  ـ حدثنا ابن16626  

بَهـْينا أنها نهائ   »الرحمن، عن الـحسن بن أبـي الـحسن، قال: قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل : 

َُ ِله ـَمْضَجعي، فجاَءنِهـي فـي الـِحْجِر جاَءنِـي جْبِريهـُل فََهَمَزنهـي بِقَدِمهِه، فَجلَْسهُت فَلَهـْ  أَر َشهْيتا، فَعُهْد

َُ ِلهـَمْضَجعي، فجاَءنهـي المّاِلمَهةَ فََهَمَزنِهـي ب قَدَِمهِه، المّانِـيَةَ فََهَمَزنِـي بقَدَِمِه، فََجلَْسُت فَلَـْ  أَر َشْيتا، فَعُْد

َضاُء بهـيَن الهـِحماِر فََجلَْسُت، فَأَ أَ بعَُضِدي فَقُْمُت َمعَهُ، فَخَرَج بِـي إلـى بـاِب الـَمْسجِد، فإذَا هَابّهة  بَهـيْ 

 ثُهّ  والبَْبِل، لَهُ فِـي فَِخأَْيِه َجناحاا يَْحِفُز بِهما ِرْجلَـْيِه، يََضُع يَدَهُ فِـي ُمْنتََههى َطْرفهِه، فَحَملَنهـي َعلَهـْيهِ 

 «.َ َرَج َمعي، ت يَفُوتُنـي َوت أفُوتُهُ 

ن سلـيـماا بن بهالل، عهن شهرية ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـماا، قال: أ برنا ابن واب، ع16627  

بن أبـي نـمر، قال: سمعت أنسا يحهدثنا عهن لـيهـلة الهـمسرى برسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  مهن 

مسجد الكعبة أنه جاءه ثالثة نفر قبل أا يوحى إلـيه واهو نهائ  فهـي الهـمسجد الهـحرام، فقهال أّولهه : 

يرا ، فكانت تلة اللـيـلة، فلـ  يرا  حتـى أيه  او؟ قال أوسطه : او  يرا ، فقال أحدا :  أوا  

جاءوا لـيـلة أ رى فـيـما يرى قلبه والنبـّي صلى هللا عليه وسل  تنهام عينهاه، وت ينهام قلبهه. وكهألة 

ا نبـياء تنام أعينه ، وت تنام قلوبه  فلـ  يكلـموه حتـى احتـملوه فوضهعوه عنهد بتهر ممهزم، فتهوته 

فشّق ما بـين نـحره إلـى لبّته، حتهـى فهرم مهن صهدره وجوفهه، فبسهله  منه  جبرئيـل علـيه السالم،

من ماء ممزم حتـى أنقـى جوفه، ث  أُتـي بطست من ذاب فـيه تَْور  مـحشّو إيهـمانا وحكمهة، فحشها 

به جوفه وصدره ولباهيهده، ثه  أطبقهه ثه  ركهب البهراق، فسهار حتهـى أتهـى بهه إلهـى بهـيت الهـمقدس 

ين والـمرسلههـين إمامهها، ثهه  عههرج بههه إلههـى السههماء الدنههـيا، فضههرب بـابههـا مههن فصلههـى فههـيه بـالنّبـيههـ

أبوابها، فناهاه أال السماء: من اأا؟ قال: اأا جبرائيـل، قـيـل: من معة؟ قال: مـحمد، قـيـل: أََو قَد 

ء بهـما بُع  إلـيه؟ قال: نع ، قالوا: فمرحبـا به وأاالً، فـيستبشر به أال السماء، ت يعلـ  أاهل السهما

يريد هللا بأال ا رض حتـى يُعلـمه ، فوجد فـي السماء الدنهـيا آهم، فقهال لهه جبرائيهـل: اهأا أبهو ، 

فسلّـ  علـيه، فرهّ علـيه، فقال: مرحبـا بة وأاالً يا بنـي، فنع  اتبن أنت، ث  مضى به إلـى السهماء 

أا؟ فقهال: جبرئيهـل، قـيهـل: ومهن معهة؟ المانـية، فـاستفتـح جبرائيـل بـابـا من أبوابها، فقـيـل: من ا
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قال: مـحمد، قـيـل: أو قد أرسل إلـيه؟ قال: نع  قد أُرسل إلـيه، فقـيـل: مرحبـا به وأاالً، ففُتـح لهما 

فلـما صعد فـيها فإذا او بنهرين يجريهاا، فقهال: مها اهأاا النههراا يها جبرائيهـل؟ قهال: اهأا النـيهـل 

السماء المالمة، فـاستفتـح جبرائيهـل بـابهـا مهن أبوابهها، فقـيهـل:  والفراَ عنصراما ث  عرج به إلـى

من اأا؟ قال: جبرئيـل، قـيـل: ومن معة؟ قال: مـحمد، قـيـل: أََو قَد بُع  إلهـيه؟ قهال: نعه  قهد بُعه  

إلهـيه، قـيهـل: مرحبهـا بهه وأاهالً، ففُتهـح لهه فهإذا اهو بنههر علهـيه قبهـاب وقصهور مهن ل له  ومبرجههد 

يههر ذلههة مههـما ت يعلههـمه إتّ هللا، فههأاب يشههّ  ترابههه، فههإذا اههو مسههة أذفههر، فقههال: يهها ويههاقوَ، وغ

جبرائيـل ما اأا النهر؟ قال: اأا الكوثر الأي  بأ لة ربة فـي اتَ هرة ثه  عهرج بهه إلهـى الرابعهة، 

لوا له فقالوا به ممل ذلة ث  عرج به إلـى الـخامسة، فقالوا له ممل ذلة ث  عرج به إلـى الساهسة، فقا

ممل ذلة ث  عرج به إلهـى السهابعة، فقهالوا لهه ممهل ذلهة، وكهّل سهماه فهـيها أنبهـياء قهد سهماا  أنهس، 

فوعيت مهنه  إهريهس فهـي المانهـية، واهاروا فهـي الرابعهة، وآ هر فهـي الهـخامسة لهـ  أحفه  اسهمه، 

ـ  أظهّن أا وإبراايـ  فـي الساهسة، وموسى فـي السهابعة بتفضيهـل كالمهه هللا، فقهال موسهى: رب له

يرفع علـّي أحد ث  عال به فوق ذلهة بهـما ت يعلهـمه إتّ هللا، حتهـى جهاء سهدرة الهـمنتهى، وهنها بهـاب 

الـجبّـار رّب العّزة، فتدلـى فكاا قاب قوسين أو أهنى، فأوحى إلـى عبده ما شاء، وأوحى هللا فـيـما 

موسهى فهـاحتبسه، فقهال: يها  أوحى  مسهين صهالة علهـى أمتهه كهل يهوم ولـيهـلة، ثه  اهبغ حتهـى بله 

قهال: إا « عهد إلـّي  مسين صالة علـى أمتـي كل يهوم ولـيهـلة»مـحمد ماذا عهد إلـية ربة؟ قال: 

أمتة ت تستطيع ذلة، فهـارجع فلهـيخفف عنهة وعهنه ، فهـالتفّت إلهـى جبرائيهـل كأنهه يستشهيره فهـي 

رّب »ـاَر عّز وجّل واهو مكانهه، فقهال: ذلة، فأشار إلـيه أا نع ، فعاه به جبرائيـل حتـى أتـى الـجبّ 

، فوضهع عنهه عشهر صهلواَ ثه  رجهع إلهـى موسهى علهـيه « فف عنا، فهإا أمتهـي ت تسهتطيع اهأا

السالم فـاحتبسه، فلـ  يزل يرهّهه موسى إلـى ربه حتـى صهارَ إلهـى  مهس صهلواَ، ثه  احتبسهه 

َُ بنـي إسرائيـل عل ـى أهنى من اأه الهـخمس، فضهعفوا عند الـخمس، فقال: يا مـحمد قد وهللا راوه

وتركوه، فأمتة أضعف أجساها وقلوبـا وأبصارا وأسماعا، فـارجع فلهـيخفف عنهة ربهة، كهّل ذلهة 

يها رّب إا »يـلتفت إلـى جبرئيـل لـيشير علـيه، وت يكره ذلة جبرئيـل، فرفعه عند الـخمس، فقال: 

، قهال الـجبّهـار جهّل جاللهه: يها «ناأمتـي ضعا، أجساها  وقلوبه  وأسماعه  وأبصارا ، فخفف ع

، فقال: إنهـي ت يُبهدّل القهول لهدّي كمها كتبهت علهـية فهـي أّم الكتهاب، «لبّـية وسعدية»مـحمد، قال: 

ولة بكّل حسنة عشر أممالها، واي  مسوا فـي أّم الكتاب، واي  مس علـية فرجع إلـى موسى، 

، قهال: قهد وهللا راوهَ «نة عشهر أممالهها فّهف عنهـي، أعطانها بكهّل حسه»فقال: كيف فعلت؟ فقهال: 

يها موسهى قهد وهللا »بنـي إسرائيـل علـى أهنى من اأا فتركوه فهـارجع فلهـيخفف عنهة أيضها، قهال: 

، قههال: فههـاابغ بههـاس  هللا، فـاستههـيق  واههو فههـي الههـمسجد «استـحيههـيت مههن ربههـي مههـما أ تلههف إلههـيه

 الـحرام.

يقال: إا هللا عّز وجّل أ بر أنه أسرى بعبده من الـمسجد  وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب، أا  

الههـحرام، والههـمسجد الههـحرام اههو الههأي يتعارفههه النههاس بههـينه  إذا ذكههروه، وقولههه: إلههـى الههـَمْسِجِد 

ا ْقَصى يعنـي: مسجد بـيت الـمقدس، وقـيـل له: ا قصى،  نه أبعد الـمساجد التـي تزار، ويُبتَبهى 

بعههد الههـمسجد الههـحرام. فتأويههـل الكههالم تنزيههها هلل، وتبرئههة لههه مههـما نههـحله فههـي ميارتههه الفضههل 

الـمشركوا من اإلشرا  وا نداه والصاحبة، وما يجّل عنه جّل جالله، الهأي سهار بعبهده لهـيالً مهن 

 بـيته الـحرام إلـى بـيته ا قصى.

ى هللا عليه وسل  من الـمسجد ث  ا تلف أال العلـ  فـي صفة إسراء هللا تبـار  وتعالـى بنبـيه صل  

الـحرام إلـى الـمسجد ا قصى، فقال بعضه : أسهرى هللا بجسهده، فسهار بهه لهـيالً علهـى البُهراق مهن 

بـيته الـحرام إلـى بـيته ا قصى حتـى أتاه، فأراه ما شاء أا يريه من عجائب أمره وعبره وعظيـ  

، وَعهرج بهه إلهـى السهماء حتهـى صهعد بهه فهوق ُسلطانه، فجمعت له به ا نبـياء، فصلـى به  ُانالهة

السمواَ السبع، وأوحى إلـيه انالة ما شاء أا يوحي ثه  رجهع إلهـى الهـمسجد الهـحرام مهن لـيهـلته، 

فصلـى به صالة الصبح. ذكر من قهال ذلهة، وذكهر بعه  الروايهاَ التهـي ُرويهت عهن رسهول هللا 

 صلى هللا عليه وسل  بتصحيحه:
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ن عبد ا علـى، قال: أ برنا ابهن واهب، قهال: أ برنهـي يهونس بهن يزيهد، ـ حدثنا يونس ب16628  

عن ابن شهاب، قال: أ برنـي ابن الـمسيب وأبهو سلهـمة بهن عبهد الهرحمن أا رسهول هللا صهلى هللا 

عليه وسل  أُسري به علـى البُراق، واي هابّة إبراايـ  التـي كاا يزور علـيها البـيت الهـحرام، يقهع 

فها، قال: فمّرَ بعير من عيراَ قريش بواه من تلهة ا وهيهة، فنفهرَ العيهر، حافراا موضع طر

وفـيها بعير علـيه غرارتاا: سوهاء، ومرقاء، حتـى أتـى رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  إيـلهـياء 

فأتـى بقدحين: قهد   مهر، وقهد  لهبن، فأ هأ رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  قهد  اللهبن، فقهال لهه 

ديت إلـى الفطرة، لو أ أَ قهد  الهـخمر غهوَ أمتهة. قهال ابهن شههاب: فأ برنهـي ابهن جبرئيـل: اُ 

الـمسيب أا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  لقـي انا  إبراايـ  وعيسى، فنعهته  رسهول هللا صهلى 

يَسههى فأّمهها ُموَسههى فََضههْرب  َرْجههُل الههرأِس كأنّهههُ ِمههْن ِرجههاِل َشههنُوَءةَ، وأّمهها عِ »هللا عليههه وسههل ، فقههال: 

يهـُ  فََرْجل  أْحَمُر كأنّـَما َ َرَج ِمْن ِهيـَماٍس، فأْشبَهُ َمْن رأْيُت بِِه ُعْرَوةُ ْبُن َمْسعُوِه المّقَـِفهـّي وأّمها إْبَرااِ 

فلـما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، حدّي قريشا أنه أُسري به. قال عبهد « فأنا أْشبَهُ َولَِدِه بِهِ 

كمـير بعد ما أسلـموا، قال أبو سلـمة: فأتهـى أبهو بكهر الصهدّيق، فقـيهـل لهه: اهل لهة هللا: فـارتدّ ناس 

فـي صاحبة، يزع  أنه أسري به إلـى بـيت الـمقدس ث  رجهع فهـي لـيهـلة واحهدة، قهال أبهو بكهر: أََو 

يهـلة قال ذلة؟ قالوا: نع ، قال: فأشهد إا كاا قال ذلة لقد صدق، قالوا: أفتشهد أنه جاء الشام فـي لـ

واحدة؟ قال: إنـي أصدّقه بأبعد من ذلة، أصدّقه بخبر السماء. قال أبو سلـمة: سمعت جابر بن عبد 

لَهـّما َكأّبَتْنِهـي قُهَرْيش  قُْمهُت فََممّهَل ّللّاُ لهـي »هللا يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسهل  يقهول: 

 «.ه وأنا أْنُظُر إلَـْيهِ بَـْيَت الـَمْقِدِس، فََطِفقُت أُْ بُرُاْ  َعْن آياتِ 

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واهب، قهال: ثنهـي يعقهوب بهن عبهد الهرحمن الزاهري، 16629  

عن أبـيه، عن عبد الرحمن بن ااش  بن عتبة بن أبـي وقاص، عن أنس بهن مالهة، قهال: لهـما جهاء 

فكأنهها ضهربت بهأنبها، فقهال  جبرائيـل علـيه السالم بـالبراق إلـى رسول هللا صلى هللا عليه وسهل ،

لها جبرئيـل: مهه يها بهراق، فهوهللا إا ركبهة مملهه فسهار رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل ، فهإذا اهو 

 بعجوم ناء عن الطريق: أي علـى جنب الطريق.

 قال أو جعفر: ينببي أا يقال: نائية، ولكن أسقغ منها التأنـي .  

ا مهـحمد، فسهار مها شهاء هللا أا يسهير، فهإذا شهيء يهدعوه قال: سر ي« ما اأه يا جبرائيـل؟»فقال:   

متنـحيا عن الطريق يقول: الـّ  يا مـحمد، قال جبرائيـل: سر يا مـحمد، فسار ما شهاء هللا أا يسهير 

قههال: ثهه  لقههـيه  ههـلق مههن الههـخالئق، فقههال أحههدا : السههالم علههـية يهها أّول، والسههالم علههـية يهها آ ههر، 

ل لههه جبرائيههـل: ارهه السههالم يهها مههـحمد، قههال: فههرهّ السههالم ثهه  لقههـيه والسههالم علههـية يهها حاشههر، فقهها

المانـي، فقال له ممل مقالة ا ّولـين حتـى انتههى إلهـى بهـيت الهـمقدس، فعهرض علهـيه الهـماء واللهبن 

والههـخمر، فتنههاول رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  اللههبن، فقههال لههه جبرائيههـل: أصههبت يهها مههـحمد 

الـماء لبرقت وغرقت أمتة، ولو شربت الـخمر لبويت وغوَ أمتة. ث  بع  الفطرة، ولو شربت 

لههه آهم فمههن هونههه مههن ا نبههـياء، فههأّمه  رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  تلههة اللـيههـلة، ثهه  قههال لههه 

جبرائيـل: أما العجوم التـي رأيت علـى جانب الطريق، فلـ  يبهق مهن الدنهـيا إتّ بقهدر مها بقهـي مهن 

عجوم، وأما الأي أراه أا تـميـل إلـيه، فأا  عدّو هللا إبلـيس، أراه أا تـميـل إلهـيه وأمها عمر تلة ال

 الأين سلّـموا علـية، فأا  إبراايـ  وموسى وعيسى.

ـ حدثنـي علـّي بن سهل، قال: حدثنا حجاج، قال: أ برنا أبو جعفر الرامي، عن الربهـيع 16630  

عهن أبهـي اريهرة أو غيهره شهة أبهو جعفهر فهـي قهول هللا عهّز بن أنس، عن أبـي العالهـية الريهاحي، 

وجّل: ُسْبحاَا الِّأي أْسهَرى بِعَْبهِدِه لَهـْيالً ِمهَن الهـَمْسِجِد الهـَحَراِم إلهـى الهـَمْسِجِد ا ْقَصهى الّهِأي بهـاَرْكنا 

النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل   َحْولَهُ، ِلنُِريَهُ ِمْن آياتِنا إنّهُ ُاَو الّسميع البَِصيُر قال: جاء جبرائيـل إلـى

ومعه ميكائيـل، فقال جبرائيـل لـميكائيـل: ائتنـي بطست من ماء ممزم كيهـما أطههر قلبهه، وأشهر  

له صدره، قال: فشّق عن بطنه، فبسله ثالي مّراَ، وا تلف إلـيه ميكائيـل بمالي طساَ من مهاء 

وعلهـما وإيهـمانا ويقهـينا وإسهالما، ممزم، فشر  صدره، ونزع ما كاا فـيه مهن غهّل، ومهحه حلهـما 

و تـ  بـين كتفـيه بخاتـ  النبّوة، ث  أتاه بفرس فحمهل علهـيه كهّل  طهوة منهه منتههى طرفهه وأقصهى 

بصههره. قههال: فسههار وسههار معههه جبرائيههـل علههـيه السههالم، فأتههـى علههـى قههوم يزرعههوا فههـي يههوم 
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يها جْبرائيهـُل »هللا عليهه وسهل :  ويحصدوا فـي يوم، كلـما حصدوا عاه كما كاا، فقال النبـي صلى

قال: ا تء الـمـجاادوا فـي سبـيـل هللا، تُضاعف لهه  الهـحسنة بسهبع متهة ضهعف، ومها « ما َاأَا؟

أنفقوا من شيء فهو يخهـلفه واهو  يهر الرامقهـين ثه  أتهـى علهـى قهوم تُرضهب رؤوسهه  بهـالصخر، 

« مها اه تء يها َجبرائِيهـل؟»ل: كلـما رضخت عاهَ كما كانت، ت يفتهر عهنه  مهن ذلهة شهيء، فقها

قال: ا تء الأين تتماقل رؤوسه  عهن الصهالة الهـمكتوبة ثه  أتهـى علهـى قهوم علهـى أقبهـاله  رقهاع، 

وعلـى أهبـارا  رقاع، يسهرحوا كمها تسهر  اإلبهل والبنهـ ، ويهأكلوا الضهريع والزقّهوم ورضهف 

تء الهأين ت يه هّوا صهدقاَ أمهواله ، قهال: اه « ما َاُ تء يا َجْبِرائيهـُل؟»جهنـ  وحجارتها، قال: 

وما ظلـمه  هللا شيتا، وما هللا بظالم للعبـيد ث  أتـى علـى قوم بهـين أيهديه  لهـح  نضهيي فهـي قهدور، 

مها »ولـح  آ هر نهـيء قهأر  بهـي ، فجعلهوا يهأكلوا مهن النهـيء، ويهدَعوا النضهيي الطيّهب، فقهال: 

أمتة، تكوا عنده الـمرأة الـحالل الطيّهب، فـيأتهـي امهرأة  قال: اأا الرجل من« َاُ تء يا َجْبَرئِيـُل؟

 بههـيمة فـيبههـيت عنههداا حتههـى يصههبح، والههـمرأة تقههوم مههن عنههد موجههها حههالتً طيبههـا، فتأتههـي رجههالً 

 بـيما، فتبـيت معه حتـى تصبح. قال: ث  أتـى علـى  شبة فـي الطريق ت يـمّر بها ثوب إتّ شهقّته، 

قههال: اهأا ممَهل أقهوام مههن أمتهة يقعهدوا علههـى « مهها َاهأَا يها َجْبَرئِيهـُل؟»ل: وت شهيء إتّ  رقتهه، قها

الطريق فـيقطعونه. ث  قرأ: َوت تَْقعُدُوا بُِكّل ِصَراٍط تُوِعدُوَا َوتَُصدّوَا... اتَية. ث  أتـى علـى رجل 

« رائِيهـُل؟مها اهأا يها َجبْ »قد جمع حزمة حطب عظيـمة ت يستطيع حملها، واو يزيد علـيها، فقال: 

قال: اأا الرجل من أمتة تكوا عنده أماناَ الناس ت يقدر علـى أهائها، واو يزيهد علهـيها، ويريهد 

أا يحملها، فال يستطيع ذلة ثه  أتهـى علهـى قهوم تقهرض ألسهنته  وشفهـااه  بهـمقاري  مهن حديهد، 

فقهال: « َرئِيهـُل؟مها اه تء يها َجبْ »كلـما قرضت عاهَ كما كانت ت يفتر عنه  من ذلة شيء، قال: 

ا تء  طبـاء أمتة  طبـاء الفتنة يقولوا ما ت يفعلوا ث  أتـى علـى جحر صبير يخرج منه ثور 

قال: « ما َاأَا يا َجْبَرئِيـُل؟»عظيـ ، فجعل المور يريد أا يرجع من حي   رج فال يستطيع، فقال: 

سهتطيع أا يرهّاها ثه  أتهـى علهـى واه، اأا الرجهل يتكلهـ  بـالكلهـمة العظيهـمة، ثه  ينهدم علهـيها، فهال ي

يها َجْبرائِيهـُل مها َاهِأِه الهّريُح »فوجد ريحا طيبهة بهـارهة، وفهـيه ريهح الهـمسة، وسهمع صهوتا، فقهال: 

؟ َُ قهال: اهأا صهوَ الهـجنة « الّطيّبَةُ البـاِرهَةُ َواهِأِه الّرائَحهةُ الّتهـي َكهِريحِ الهـمْسِة، َومها َاهأَا الّصهْو

ا وعدتنههـي، فقههد كمههرَ غرفههـي واستبرقههـي وحريههري وسندسههي وعبقههري، تقههول: يهها رّب آتنههـي مهه

ول لهه ي ومرجانههـي، وفضتههـي وذابههـي، وأكوابههـي وصحافههـي وأبـاريقههـي، وفههواكهي ونـخـلههـي 

ورمانـي، ولبنـي و مري، فآتنـي ما وعدتنهـي، فقهال: لهِة كهّل مسلهـ  ومسلهـمة، ومه من وم منهة، 

ـ  يُشههر  بههـي، ولههـ  يتههـخأ مههن هونههـي أنههداها، ومههن ومههن آمههن بههـي وبرسلههـي، وعمههل صالههـحا ولهه

 شينـي فهو آمن، ومن سألنـي أعطيته، ومن أقرضنـي جزيته، ومن توّكل علـّي كفهـيته، إنهـي أنها 

هللا ت إله إتّ أنا ت أ ـلف الـميعاه، وقد أفلـح الـم منوا، وتبهـار  هللا أحسهن الـخالقهـين، قالهت: قهد 

ما َاِأِه الّريُح يا َجْبَرئيـُل »سمع صوتا منكرا، ووجد ريحا منتنة، فقال: رضيت ث  أتـى علـى واه ف

؟ َُ قال: اأا صوَ جهنـ ، تقول: يا رّب آتنـي ما وعدتنـي، فقهد كمهرَ سالسلهـي « َوما َاأَا الّصْو

وأغاللـي، وسعيري وجحيـمي، وضريعي وغّساقهـي، وعأابهـي وعقابهـي، وقهد بعُهد قعهري واشهتدّ 

ما وعدتنـي، قال: لة كهّل مشهر  ومشهركة، وكهافر وكهافرة، وكهّل  بهـي  و بهـيمة،  حّري، فآتنـي

وكّل جبّـار ت ي من بهـيوم الهـحساب، قالهت: قهد رضهيت قهال: ثه  سهار حتهـى أتهـى بهـيت الهـمقدس، 

فنههزل فههربغ فرسههه إلههـى صههخرة، ثهه  ه ههـل فصلههـى مههع الههـمالئكة فلههـما قُضههيت الصههالة. قههالوا: يهها 

عة؟ قال: مهـحمد، فقهالوا: أََو قَهد أُرسهل إلهـيه؟ قهال: نعه ، قهالوا: حيّهاه هللا مهن أ  جبرئيـل من اأا م

ومن  ـلـيفة، فنع  ا   ونع  الـخـلـيفة، ونعه  الـمهـجيء جهاء قهال: ثه  لقهـي أروا  ا نبهـياء فهأثنوا 

وجعلنهـي أّمهة علـى ربه ، فقال إبراايـ : الـحمد هلل الأي اتـخأنـي  ـلـيالً وأعطانـي ملكا عظيـما، 

قانتا هلل ي تـّ  بـي، وأنقأنـي من النهار، وجعلهها علهـّي بهرها وسهالما ثه  إا موسهى أثنهى علهـى ربهه 

فقال: الـحمد هلل الأي كلّـمنـي تكلـيـما، وجعل اال  آل فرعوا ونـجاة بنهـي إسرائيهـل علهـى يهدي، 

السالم أثنهى علهـى ربهه، فقهال:  وجعل من أمتـي قوما يهدوا بـالـحّق وبه يعدلوا ث  إا هاوه علـيه

الـحمد هلل الأي جعل لـي ملكا عظيـما وعلّـمنـي الّزبهور، وأتا لهـي الهـحديد، وسهّخر لهـي الـجبهـال 

يسبحن والطير، وأعطانـي الـحكمة وفصل الـخطاب ث  إا سلـيـماا أثنى علـى ربه، فقال: الهـحمد 
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عملهوا لهـي مها شهتت مهن مهـحاريب وتـماثـيهـل هلل الأي سّخر لـي الريا ، وسّخر لهـي الشهياطين، ي

وجفـاا كالـجواب، وقدور راسياَ، وعلّـمنـي منطق الطير، وآتانـي من كّل شيء فضهالً، وسهّخر 

لـي جنوه الشياطين واإلنس والطير، وفّضلنهـي علهـى كمهـير مهن عبهـاهه الـم منهـين، وآتانهـي ملكها 

طيبهـا لهـيس علهـّي فهـيه حسهاب ثه  إا عيسهى  عظيـما ت ينببي  حد من بعدي، وجعهل ملكهي ملكها

علـيه السالم أثنى علـى ربه، فقال: الـحمد هلل الأي جعلنـي كلـمته وجعل مملـي ممهل آهم  هـلقه مهن 

تراب، ث  قال له: كن فهـيكوا، وعلـمنهـي الكتهاب والهـحكمة والتهوراة واإلنـجيهـل، وجعلنهـي أ هـلق 

كوا طيهرا بهإذا هللا، وجعلنهـي أبهرىء ا كنهه وا بهرص، من الطين كهيتة الطير، فهأنفب فهـيه، فهـي

وأحيـي الـموتـى بإذا هللا، ورفعنـي وطهرنـي، وأعاذنهـي وأمهي مهن الشهيطاا الرجيهـ ، فلهـ  يكهن 

ُكلُّكهْ  أثْنَهى »للشيطاا علـينا سبـيـل قال: ث  إا مـحمدا صلى هللا عليه وسل  أثنى علـى ربهه، فقهال: 

ِ الِأي أْرَسلَنِـي َرْحَمةً للعالَهـِميَن، وكافهةً للنهاس »، فقال: «ٍن َعلـى َربّـيَعلـى َربِّه، وأنا ُممْ  الـَحْمدُ لِِلّ

بَِشيرا َونَِأيرا، وأْنَزَل َعلـّي الفُرقَاَا فِـيه تِْبـياُا ُكّل َشْيٍء، َوَجعََل أُّمتهـي َ ْيهَر أُمهٍة أُْ ِرَجهْت للنهاِس، 

أُّمتِـي ُاُ  ا ّولُوَا َوُاُ  اتَِ ُروَا، َوَشَرَ  لـي َصهْدري، َوَوَضهَع َعنهـي َوَجعََل أُّمتِـي َوَسطا، َوَجعََل 

قهال إبراايهـ : بههأا فضهلك  مهـحمد. قهال: أبهو « ِوْمِري َوَرفََع لـي ِذْكهِري، َوَجعَلَنهـي فـاتهـحا  اتِهـما

ـيه بآنهـية ثالثهة مبطهاة جعفر: واو الرامي:  اتـ  النبّوة، وفـاتـح بـالشفـاعة يوم القـيامة ث  أتـى إله

أفوااها، فأتـى بإناء منها فـيه ماء، فقـيـل: اشرب، فشهرب منهه يسهيرا ثه  هفهع إلهـيه إنهاء آ هر فهـيه 

لبن، فقـيـل له: اشرب، فشرب منه حتـى روى ث  هفع إلـيه إناء آ ر فـيه  مر، فقـيـل لهه: اشهرب، 

يهه وسهل : أمها إنهها َستُهـَحّرم علهـى أمتهة، فقال له جبرئيـل صهلى هللا عل« ت أريده قد رويت»فقال: 

ولو شربت منها لـ  يتبعة من أمتة إتّ القلـيـل، ث  َعَرج به إلـى سماء الدنـيا، فـاستفتهـح جبرائيهـل 

بـابـا من أبوابها، فقـيـل: من اهأا؟ قهال: جبرائيهـل، قـيهـل: ومهن معهة؟ فقهال: مهـحمد، قهالوا: أََو قَهد 

الوا: حيّههاه هللا مههن أ  ومههن  ـلههـيفة، فههنع  ا   ونعهه  الـخـلههـيفة، ونعهه  أُرسههل إلههـيه، قههال: نعهه ، قهه

الـمـجيء جاء فد ـل فإذا او برجل تاّم الـخـلق لـ  ينقص مهن  هـلقه شهيء، كمها يهنقص مهن  هـلق 

الناس، علـى يـمينه بـاب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله بـاب يخرج منه ريح  بـيمة، إذا نظر 

عن يـمينه ضحة واستبشر، وإذا نظر إلـى البـاب الأي عن شهماله بكهى وحهزا،  إلـى البـاب الأي

، َومهها َاههأَاِا »فقلههت:  يهها َجْبَرئِيههـَل َمههْن َاههأَا الّشههْيُب التّههاُم الـَخههـْلِق الّههِأي لَههـْ  يَههْنقُْص ِمههْن َ ههـْلِقِه َشههْيء 

جنة، إذا نظهر إلهـى مهن يد هـله قال: اأا أبو  آهم، واأا البـاب الأي عن يـمينه بـاب الـ« البـابـاِا؟

من ذّريته ضحة واستبشر، والبهـاب الهأي عهن شهماله بهـاب جهنهـ ، إذا نظهر إلهـى مهن يد هـله مهن 

ذّريته بكى وحزا ث  صعد به جبرئيـل صلى هللا عليه وسل  إلـى السماء المانـية فـاستفتـح، فقـيهـل: 

ول هللا، فقالوا: أََو قَد أُرسل إلهـيه؟ قهال: من اأا؟ قال: جبرائيـل، قـيـل: ومن معة؟ قال: مـحمد رس

نع ، قالوا: حيّاه هللا من أ  ومن  ـلـيفة، فنع  ا   ونع  الـخـلـيفة، ونع  الـمـجيء جاء، قهال: فهإذا 

قال: اأا عيسى ابن مريـ ، ويحيى بن مكريا « يا َجْبَرئِيـُل َمْن َاأَاِا الشابّـاِا؟»او بشابـين، فقال: 

قال: فصعد به إلـى السماء المالمة، فـاستفتـح، فقهالوا: مهن اهأا؟ قهال: جبرائيهـل، قهالوا:  ابنا الـخالة،

ومن معة؟ قال: مـحمد، قالوا: أََو قَد أُرسل إلـيه؟ قهال: نعه ، قهالوا: حيّهاه هللا مهن أ  ومهن  ـلهـيفة، 

َضهل علهـى النهاس فنع  ا   ونع  الـخـلـيفة، ونع  الـمـجيء جاء، قال: فد ـل فهإذا اهو برجهل قهد فَ 

َمهْن َاهأَا يها ِجْبرائِيهـُل »كله  فـي الـُحسن، كما فُّضل القمُر لـيـلة البدر علهـى سهائر الكواكهب، قهال: 

قال: اأا أ هو  يوسهف ثه  صهعد بهه إلهـى السهماء الرابعهة، « الِّأي فََضَل علـى النّاِس فـي الـُحْسِن؟

ومن معة؟ قال: مـحمد، قالوا: أََو قَد أُرسل إلهـيه؟ فـاستفتـح، فقـيـل: من اأا؟ قال جبرائيـل، قالوا: 

قال: نع ، قالوا: حيّاه هللا من أ  ومن  ـلـيفة، فنع  ا   ونع  الـخـلـيفة، ونع  الـمـجيء جهاء قهال: 

قهال: اهأا إهريهس رفعهه هللا مكانها علهـيّا. ثه  « َمهْن َاهأَا يها َجْبَرئيهـُل؟»فد ـل، فإذا او برجل، قال: 

السماء الـخامسة، فـاستفتـح جبرائيـل، فقالوا: من اأا؟ فقهال: جبرائيهـل، قهالوا: ومهن صعد به إلـى 

معة؟ قال: مـحمد، قالوا: أََو قَد أُرسل إلـيه؟ قهال: نعه ، قهالوا: حيّهاه هللا مهن أ  ومهن  ـلهـيفة، فهنع  

ّص علهـيه ، ا   ونع  الـخـلـيفة، ونع  الـمـجيء جاء ث  ه ـل فإذا او برجل جالس وحوله قوم يقه

قههال: اههأا اههاروا الـمههـحبب فههـي قومههه، « َمههْن َاههأَا يهها َجْبَرئِيههـُل َوَمههْن َاههُ تِء الّههِأيَن َحْولَهههُ؟»قههال: 

وا تء بنو إسرائيـل ث  صعد به إلـى السماء الساهسهة، فـاستفتهـح جبرائيهـل، فقـيهـل لهه: مهن اهأا؟ 
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َو قَد أُرسل إلهـيه؟ قهال: نعه ، قهالوا: حيّهاه هللا قال: جبرائيـل، قالوا: ومن معة؟ قال: مـحمد، قالوا: أَ 

مههن أ  ومههن  ـلههـيفة، فههنع  ا   ونعهه  الـخـلههـيفة، ونعهه  الـمههـجيء جههاء فههإذا اههو برجههل جههالس، 

قهال: « فََمها بهـالُهُ يَْبكهي؟»قال: موسى، قهال: « يا َجْبرائِيـُل َمْن َاأَا؟»فجاومه، فبكى الرجل، فقال: 

كرم بنـي آهم علهـى هللا، واهأا رجهل مهن بنهـي آهم قهد  ـلفنهـي فهـي هنهـيا، تزع  بنو إسرائيـل أنـي أ

وأنا فـي أ رى، فلو أنه بنفسه لـ  أبـال، ولكن مع كّل نبـّي أمته ث  َصعَد بهه إلهـى السهماء السهابعة، 

د فـاستفتـح جبرائيـل، فقـيـل: من اأا؟ قال: جبرائيـل، قالوا: ومهن معهة؟ قهال: مهـحمد، قهالوا: أََو قَه

أُرسههل إلههـيه؟ قههال: نعهه ، قههالوا: حيّههاه هللا مههن أ  ومههن  ـلههـيفة، فههنع  ا   ونعهه  الـخـلههـيفة، ونعهه  

الـمـجيء جاء، قال: فد ـل فإذا او برجل أشمغ جالس عند بـاب الـجنة علـى كرسي، وعنهده قهوم 

ألهوانه   جلوٍس بـي  الوجوه، أممال القراطيس، وقهوم فهـي ألهوانه  شهيء، فقهام اه تء الهأين فهـي

شيء، فد ـلوا نهرا فـاغتسلوا فـيه، فخرجوا وقد  ـلص من ألهوانه  شهيء، ثه  ه هـلوا نههرا آ هر، 

فههـاغتسلوا فههـيه، فخرجههوا وقههد  ههـلص مههن ألههوانه  شههيء، ثهه  ه ههـلوا نهههرا آ ههر فههـاغتسلو فههـيه، 

فخرجههوا وقههد  ههـلص مههن ألههوانه  شههيء، فصههارَ ممههل ألههواا أصههحابه ، فجههاءوا فجلسههوا إلههـى 

يا َجْبَرئِيـُل َمْن َاأَا ا ْشَمُغ، ثُّ  َمْن َاُ تِء البِـيُ  ُوُجوُاُهْ ، َوَمْن َاهُ تِء الّهِأيَن »ابه ، فقال: أصح

، َومها َاهِأِه ا نَههاُر الّتهـي هََ هـلُوا، فََجهاُءوا َوقَهْد َصهفَْت أْلهَوانُُهْ ؟ قهال: اهأا أبهو  « فـي أْلَوانِِهْ  َشْيء 

غ علـى ا رض، وأما ا تء البـي  الوجوه: فقوم لـ  يُـْلبِسوا إيـمانه  بظلـ ، إبراايـ  أّول من َشمِ 

وأمها اهه تء الهأين فههـي ألههوانه  شهيء، فقههوم  ههـلطوا عمهالً صالههـحا وآ ههر شهيتا، فتههابوا، فتههاب هللا 

ا علـيه ، وأما ا نهار: فأولها رحمة هللا، وثانهـيها: نعمهة هللا، والماله : سهقاا  ربهه  شرابهـا طههور

قال: ث  انتهى إلـى الّسدرة، فقـيـل له: اأه السدرة ينتهي إلـيها كّل أحد  ال من أمتهة علهـى سهنتة، 

فإذا اي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لـ  يتبير طعمه، وأنهار 

ا سهبعين من  مر لأّة للشاربـين، وأنهار من عسهل مصفّهـى، واهي شهجرة يسهير الراكهب فهـي ظلّهه

عاما ت يقطعها، والورقة منها مبطية لحمة كلها، قال: فبشيها نهور الهـخالّق عهّز وجهّل، وغشهيتها 

الـمالئكة أممهال البربهـاا حهين يقعهن علهـى الشهجرة، قهال: فكلهـمه عنهد ذلهة، فقهال لهه: سهل، فقهال: 

ََ إبراايـ   ـلـيالً، وأعطيتهه ُملكها عظيهـما، وكلهـمت موسهى تكلـيهـما،» وأعطيهت هاوه ملكها  اتـخأ

عظيـما، وألنت له الـحديد، وسهخرَ لهه الـجبهـال، وأعطيهت سلـيهـماا ملكها عظيهـما، وسهخرَ لهه 

الـجّن واإلنس والشياطين، وسخرَ له الريا ، وأعطيته ملكها ت ينببهي  حهد مهن بعهده، وعلّهـمت 

بهإذا هللا، وأعأتهه  عيسى التوراة واإلنـجيـل، وجعلته يبرىء ا كمه وا بهرص، ويحيهـي الـموتهـى

فقهال لهه ربهه: قهد اتهـخأتة حبـيبهـا «. وأمه من الشيطاا الرجيـ ، فلـ  يكن للشيطاا علـيهما سبـيهـل

و ـلـيالً، واو مكتوب فـي التوراة: حبـيب هللا وأرسلتة إلـى الناس كافّة بشهيرا ونهأيرا، وشهرحت 

رَ معهي، وجعلهت أمتهة لة صدر ، ووضعت عنة ومر ، ورفعت لة ذكر ، فال أذكر إتّ ذكه

أمههة وسههطا، وجعلههت أمتههة اهه  ا ّولههوا واتَ ههروا، وجعلههت أمتههة ت تههـجوم لههه   طبههة، حتههـى 

يشهدوا أنة عبهدي ورسولهـي، وجعلهت مهن أمتهة أقوامها قلهوبه  أناجيهـله ، وجعلتهة أّول النّبـيهـين 

لههـ  يُعطههها نبههـّي قبلههة،  َ ههـْلقا، وآ ههرا  بَْعمهها، وأّولَههه  يُْقَضههى لههه، وأعطيتههة سههبعا مههن الـممانههـي،

وأعطيتههة الكههوثر، وأعطيتههة ثمانههـية أسههه  اإلسههالم والهجههرة، والههـجهاه، والصههدقة، والصههالة، 

وصوم رمضاا، وا مر بـالـمعرو،، والنهي عن الـمنكر، وجعلتة فـاتهـحا و اتهـما، فقهال النبهـّي 

َح الَكِلـِ  َوَ َواتِـيـَمهُ، َوَجَواِمَع الـَحِديِ ، فّضلَنِـي َربّـي بِسّت: أْعطانِـي فََواتِـ»صلى هللا عليه وسل : 

وأْرَسلَنِههـي إلههـى النّههاِس كافّههةً بَِشههيرا َونَههِأيرا، َوقَههأََ، فِههـي قُلُههوِب َعههدُّوي الُرْعههَب ِمههْن َمِسههيَرةِ َشههْهٍر، 

َطُهورا َوَمْسِجدا، قال: َوفََرَض وأُِحلّْت لـَي البَنائُ  ولَـْ  تَـِحّل  ََحٍد قَْبِلـي، وُجِعلَْت لـي ا ْرُض ُكلّها 

، «بَخْمِسهيَن َصهالةً »فلـما رجع إلـى موسى، قال: بِـ  أُمرَ يا مهـحمد، قهال: « َعلـّي َ ْمِسيَن َصالةٍ 

قال: ارجع إلـى ربة فـاسأله التّـخفهـيف، فهإا أمتهة أضهعف ا مهـ ، فقهد لقهـيت مهن بنهـي إسرائيهـل 

ه وسهل  إلهـى ربهه فسهأله التـخفهـيف، فوضهع عنهه عشهرا، ثه  شدّة، قال: فرجع النبـّي صهلى هللا عليه

، قهال: ارجهع إلهـى ربهة فهـاسأله التـخفهـيف، «بهأْربَِعينَ »رجع إلـى موسى، فقال: بك  أُمرَ؟ قال: 

فههإا أمتههة أضههعف ا مههـ ، وقههد لقههـيُت مههن بنههـي إسرائيههـل شههدّة، قههال: فرجههع إلههـى ربههه، فسههأله 

َُ بِماَلثِـينَ »ـى موسى، فقال: بك  أُمرَ؟ قال: التـخفـيف، فوضع عنه عشرا، فرجع إل ، فقال «أُِمْر
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لههه موسههى: ارجههع إلههـى ربههة فههـاسأله التـخفههـيف، فههإا أمتههة أضههعف ا مههـ ، وقههد لقههـيت مههن بنههـي 

إسرائيـل شدّة، قال: فرجع إلـى ربه فسأله التـخفـيف، فوضع عنه عشرا، فرجع إلـى موسى فقهال: 

ال: ارجع إلـى ربة فـاسأله التـخفهـيف، فهإا أمتهة أضهعف ا مهـ ، ، ق«بعشرين»بك  أمرَ؟ قال: 

وقد لقـيت مهن بنهـي إسرائيهـل شهدة، قهال: فرجهع إلهـى ربهه فسهأله التـخفهـيف، فوضهع عنهه عشهرا، 

فرجع إلـى موسهى، فقهال: لكه  أمهرَ؟ قهال: قهال: ارجهع إلهـى ربهة فهـاسأله التـخفهـيف، فهإا أمتهة 

إسرائيههـل شههدّة، قههال: فرجههع علههـى حيههاء إلههـى ربههه فسههأله  أضههعف ا مههـ ، وقههد لقههـيت مههن بنههـي

، قهال: ارجهع «بخمهس»التـخفـيف، فوضع عنه  مسا، فرجع إلـى موسى، فقال: بك  أمرَ؟ قهال: 

قَْد »إلـى ربة فـاسأله التـخفـيف، فإا أمتة أضعف ا مـ ، وقد لقـيُت من بنـي إسرائيـل شدّة، قال: 

، فقـيهـل لهه: أمها إنهة كمها صهبرَ نفسهة «تَـْحيَهـْيت فََمها أنها َراِجهع  إلَهـْيهِ َرَجْعُت إلـى َربّـي حتـى اسْ 

علـى  مس صلواَ فإنهّن يجزين عنة  مسين صالة، فإا كّل حسنة بعشر أممالها، قال: فرضي 

مـحمد صلى هللا عليه وسل  كّل الرضا، فكاا موسى أشدّا  علهـيه حهين مهّر بهه، و يهرا  لهه حهين 

 رجع إلـيه.

ثنـي مـحمد بهن عبهـيد هللا، قهال: أ برنها أبهو النضهر ااشه  بهن القاسه ، قهال: حهدثنا أبهو جعفهر حد   

الرامي، عن الربـيع بن أنس، عن أبـي العالـية أو غيره شّة أبو جعفر عن أبـي اريرة فـي قولهه: 

جهاء جبرائيهـل إلهـى النبهـّي ُسْبحاَا الِّأي أْسهَرى بِعَْبهِده... إلهـى قولهه: إنّههُ ُاهَو الّسهِميُع البَِصهيُر قهال: 

صلى هللا عليه وسل ، فأكر نـحو حدي  علهـّي بهن سههل، عهن حجهاج، إت أنهه قهال: جهاء جبرائيهـل 

ومعه مكائيـل، وقال فـيه: وإذا بقوم يسرحوا كما تسر  ا نعهام يهأكلوا الضهريع والزقهوم، وقهال 

تقهرض »قهال فهـي موضهع ، و«مهن اه تء يها جبرئيهـل»، «ما اه تء»فـي كل موضع قال علـّي: 

قهال فهـي «. ونعه  الـخـلهـيفة»، وقال أيضا فهـي موضهع قهال علهـّي فهـيه: «تقص ألسنته « »ألسنته 

، قال جبرئيـل: قد أصبت الفطرة يا مهـحمد، إنهها ستهـحرم «ت أريده قد رويت»ذكر الـخمر، فقال: 

ـيها ينتهي كّل أحهد  هال علهـى علـى أمتة، وقال فـي سدرة الـمنتهى أيضا: اأه السدرة الـمنتهى، إل

تظّل الـخـلق كله ، تبشااا الـمالئكة ممل البربـاا »سبـيـلة من أمتة وقال أيضا فـي الورقة منها: 

 وسائر الـحدي  ممل حدي  علـّي.« حين يقعن علـى الشجرة، من ُحّب هللا عّز وجلّ 

، عن معمر، عن أبـي اهاروا ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور16631  

العبدي، عن أبـي سعيد الـخدري وحدثنـي الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: حهدثنا 

معمههر، قههال: أ برنهها أبههو اههاروا العبههدي، عههن أبههـي سههعيد الههـخدري، واللفهه  لههـحدي  الههـحسن بههن 

َن الـَمْسِجد الـَحَراِم إلهـى الهـَمْسِجِد ا ْقَصهى قهال: يحيى، فـي قوله: ُسْبحاَا الِّأي أْسَرى بِعَْبِدِه لَـْيالً مِ 

أُتِـيُت بِدَابٍّة ِاَي أْشبَهُ الدَّواّب »حدثنا النبـّي صلى هللا عليه وسل  عن لـيـلة أُسري به فقال نبـّي هللا: 

 ْنبِـياُء قَْبِلـي، فََرِكْبتُههُ، فهـاْنَطلََق بـالبَْبِل، لَهُ أذُناِا ُمْضَطِربَتاا َوُاَو البَُراُق، َوُاَو الِّأي كاَا تَْرَكبُهُ ا

ْيُت بِـي يََضُع يَدَهُ ِعْندَ ُمْنتََهى بََصِرِه، فََسِمْعُت نِدَاًء َعْن يَـِمينِـي: يا ُمـَحّمدُ َعلـى ِرْسِلَة أسأْلَة، فََمضَ 

ـى ِرُسهِلَة أسهأْلَة، فََمَضهْيُت َولهـْ  أَعهّرْج َولَـْ  أَعّرْج َعلَـْيِه ثُّ  َسِمْعُت نِدَاًء َعْن ِشمالـي: يا ُمـَحّمدُ َعله

دَاا، َعلَـْيِه ثُّ  اْسهتَْقبَْلُت اْمهرأةً فِهـي الّطِريهِق، فَرأْيهُت َعلَهـْيها ِمهْن ُكهّل ِمينَهٍة ِمهْن ِمينَهِة الدّنهـْيا َرافِعَهةً يَه

ها، ثُهّ  أتَهـْيُت بَهـْيَت الهـَمْقِدِس، أْو قهاَل تَقُوُل: يا ُمـَحّمدُ علـى ِرْسِلَة أسأْلَة، فََمْضيُت َولَـْ  أَعّرْج َعلَهـيْ 

ـْلُت الـَمْسِجدَ ا ْقَصى، فَنََزْلُت َعِن الدّابَهِة فَأْوثْْقتُهها بـالهـَحْلقَِة التهـي كهانَِن ا ْنبِهـياُء تُوثِهُق بِهها، ثُهّ  هََ ه

ِهَة، فَقُْلُت: َسِمْعُت نِهدَاًء َعهْن يَـِمينِهـي الـَمْسِجدَ فََصلّـْيُت فِـيِه، فقاَل ِلـي َجْبَرئِيـل: ماذَا رأْيَت فِـي َوجْ 

أْا يا ُمـَحّمدُ َعلـى ِرْسِلَة أسأْلَة، فََمَضْيُت ولَـْ  أَعّرْج َعلَـْيِه، قهاَل: ذَاَ  هاِعهَي الهـيَُهوِه، أَمها لَهَو أنّهَة 

َْ أُّمتَُة، قهال: ثُهّ  َسهِمْعُت نِهدَاًء َعهْن يَسهاِري أْا يها ُمهـَحّمدُ َعلهـى ِرْسهِلَة أسهأْلَة،  َوقَـْفَت َعلَـْيِه لَتَهّوهَ

َْ أُّمتُهَة،  فََمَضْيُت َولَـْ  أَعّرْج َعلَـْيِه، قال: ذَاَ  هاعي النَّصهاَرى، أَمها إنّهَة لَهْو َوقَهـْفَت َعلَهـْيِه لَتَنَّصهَر

َرافِعَههةً يَههدَاا تَقُههوُل َعلههـى ِرْسههِلَة، قُْلههُت: ثُههّ  استْقَبَلَتَنِههـي اْمههرأة  َعلَههـْيها ِمههْن ُكههّل ِمينَههٍة ِمههْن ِمينَههِة الدّنههـْيا 

َْ أسأْلَة، فََمَضْيُت ولَـْ  أَُعّرْج َعلَـْيها، قال: تِْلَة الدّنـْيا تََزيّنَْت لََة، أَما إنَّة لَْو َوقَـْفَت َعلَـْيها ت ْ  تهاَر

، فَِقـيـَل ِلـي: اْشَرْب أُّمتَُة الدّْنـيا علـى اتَِ َرةِ، ثُّ  أُتِـيُت بإناَءْيِن أَحدُُاما فِـيِه لَبن   ، واتََ ُر فِـيِه َ ْمر 

ََ الِفْطَرةَ  َُ اللّبََن فََشِرْبتُهُ، قال: أَصْبَت الِفْطَرةَ أْو قاَل: أَ ْأ  «.أيُّهما ِشتَْت، فَأَ ْأ
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قال معمر: وأ برنـي الزاري، عن ابن الـمسيب أنه قـيـل لهه: أمها إنهة لهو أ هأَ الهـخمر غهوَ   

 أمتة.

ثُّ  ِجيَء بـالـِمْعَراجِ الِّأي تَْعُرُج فِـيِه أْرَواُ  بَنِـي آهََم فهإذَا »ااروا فـي حدي  أبـي سعيد:  قال أبو  

بهـاِب ُاَو أْحَسُن ما رأْيُت ألَـْ  تََر إلـى الـَميِّت َكْيَف يُِحدّ بََصَرهُ إلَـْيِه فَعُِرَج بِنا فِـيِه حتـى اْنتََهْينا إلـى 

فـاْستَْفتَـَح َجْبَرائِيـُل، فَقـيـَل َمْن َاأا؟ قال: َجْبَرئِيـُل؟ قِـيـَل: َوَمْن َمعََة؟ قهال: ُمهـَحّمد ، الّسماِء الدّنـْيا، 

قهال لَههُ قِـيـَل: أَو قَْد أُْرِسَل إلَـْيِه؟ قال: نَعَْ ، فَفَتَـُحوا َوَسلّـُموا َعلَـّي، َوإذَا َملَة  ُمَوّكل  يَْحُرُس الّسماَء يُ 

َمعَهُ َسْبعُوَا أْلَف َملٍَة َمَع ُكّل َملٍَة ِمْنُهْ  ِمتَةُ أْلٍف، ث  قرأ: َوما يَْعلَهـُ  ُجنُهوهَ َربّهَة إتّ ُاهَو  إْسماِعيـُل،

، فإذَا ُاَو تُْعهَرض َعلَهـْيِه أْرَوا ُ  ، فهإذَا  ذُّريّتِههِ َوإذَا أنا بَِرُجٍل َكَهْيتَتِِه يَْوَم َ ـلَقَهُ ّللّاُ لَـْ  يَتَبَيّْر ِمْنهُ َشْيء 

كانَْت ُرو  ُمْ ِمٍن، قاَل: ُرو   َطيّبَة ، َوِريح  َطيّبَة ، اْجعَلُهوا ِكتابَههُ فِهـي ِعلّـيِهـيَن َوإذَا كهاَا ُروَ  كهافٍِر 

َ  قاَل: ُرو   َ بِـيمَة  َوِريح  َ بِـيمَة ، اْجعَلُوا ِكتابَهُ فِـي ِسجيّـٍل، فَقُْلُت: يا َجْبَرائِيـُل َمهْن َاهأَا؟ قهال: أبُهو

آهَُم، فََسلّـَ  َعلـّي َوَرّحَب بِـي َوهَعا ِلـي بَِخيٍر َوقهال: َمْرَحبهـا بـالنّبِهـّي الّصاِلهـحِ والَولَهِد الّصاِلهـحِ، ثُهّ  

َُ فإذَا أنا بقَْوٍم لَُهْ  َمشافُِر كَمشافِِر اإلبِل، َوقَهْد ُوّكهَل بِِههْ  َمهْن يَأُْ هأُ بِهـَمشافِِرِاْ ، ثُهّ  يُْجعَهلُ  ـي  فهنََظْر

وَا أْفَواِاِهْ  َصْخرا ِمْن ناٍر يَْخُرُج ِمْن أسافِِلِهْ ، قُْلُت: يا َجبْرئِيـُل َمْن َاُ تِء؟ قال: َاُ تِء الِّأيَن يَهأُْكلُ 

َُ فإذَا أنا بَقَْوٍم يُْحأَي ِمْن ُجلُوِهِاْ  ويَُرهّ فِـي أْفهَواِاِهْ ، ثُهّ  يُقه ال: ُكلُهوا أْمَواَل الـيَتَاَمى ُظْلـما. ثُّ  نََظْر

وَا كَما أَكْلتُـْ ، فإذَا أْكَرهُ ما َ ـلََق ّللّاُ لَُهْ  ذلهَة، قُْلهُت: َمهْن َاهُ تِء يها َجْبَرائِيهـُل؟ قهال: َاهُ تِء الَهّمهامُ 

َُ فإذَا أنا بِقَ  ْوٍم َعلهـى اللّـماُموَا الِأيَن يأُكلُوَا لُـُحوَم النّاِس، َويَقَعُوَا فِـي أْعَراِضِهْ  بـالّسّب ثُّ  نََظْر

، فَجعلُهوا يَـِميهـلُوَا َعلهـى  مائِدَةٍ َعلَـْيها لَـْح   َمْشِوّي كأْحَسِن ما رأْيهُت ِمهَن اللهـْحِ ، َوإذَا َحهْولَُهْ  ِجيَهف 

دُوا الـِجيِف يَأُكلُوَا ِمْنها َويَدَُعوَا ذلَة اللـْحَ ، قُْلُت: َمْن َا تِء يا َجْبَرائِيَـُل؟ قهاَل: َاهُ تِء الّزنهاةُ َعَمه

َُ فهإذَا أنها بِقَهْوٍم لَُههْ  بُطهوا  كأنّهها ال َُ إلـى َما َحّرَم ّللّاُ َعلَـْيِهْ ، َوتََرُكوا ما أَحّل ّللّاُ لَُهْ  ثّ  نََظْر بُهـيُو

قَُع، َوِاههَي علههـى سههابِلَِة آِل فِْرَعههْوَا، فههإذَا َمههّر بِِهههْ  آُل فِْرَعههْوَا ثههاُروا، فَـيَـِميههـُل بأَحههِدِاْ  بَْطنُهههُ فَههـيَ 

فَههـيَتََوطتُوُاْ  آُل فِْرَعههْوَا بههأْرُجِلِهْ ، َوُاههْ  يُْعَرُضههوَا َعلههـى النههاِر ُغههدُّوا َوَعِشههيّا قُْلههُت: َمههْن َاههُ تء يهها 

ن َجْبَرائِيـُل؟ قال: َاهُ تِء أَكلَهةُ الّربهـا، َربهـا فِهـي بُُطهونِِهْ ، فََمهمَلُُهْ  َكَممَهِل الّهِأي يَتَهـَخبُّطهُ الّشهْيطاُا ِمه

َ  بهأْرُجِلِهّن، قُْلهُت: َمهْن َاهُ تِء يها ا ٍَ بِمُهدُيِّهّن، َونِسهاء  ُمنَّكسها ، فإذَا أنها بِنِسهاٍء ُمعَلّقها َُ لـَمّس ثُّ  نََظْر

ِجْبَرئِيـُل؟ قال: اّن الالتـي يَْزنِهـيَن َويَْقهتُْلَن أْوتهَُاهّن قهاَل: ثُهّ  َصهعَْدنا إلهـى الّسهماِء المّانِهـيَِة، فهإذَا أنها 

ـى ُسف وَحْولهُ تَبَع  ِمْن أُّمتِِه، َوَوْجُههُ كالقََمِر لَـْيـلَةَ البَْدِر، فََسلّـَ  َعلـّي َوَرّحَب بِـي، ثُّ  َمَضهْينا إلهبِـيُو

الّسماِء المّاِلمَِة، فإذا أنا بـاْبنِـَي الهـخالَِة يَحيَهى َوِعيَسهى، يُْشهبِهُ أَحهدُُاما َصهاِحبَهُ، ثِهـيابُهما َوَشهْعُرُاما، 

لّـما َعلـّي، َوَرحبّـابِـي ثُّ  َمَضْينَا إلـى الّسماِء الّرابِعَِة، فإذا أنا بإْهِريَس، فََسلّـَ  َعلهـّي َوَرّحهب َوقَهْد فَسَ 

ِه، قاَل ّللّاُ: َوَرفَْعناه َمكانا َعِلـيّا ثُّ  َمَضْينا إلـى الّسماِء الـخاِمَسِة، فإذَا أنا بِهاُروَا الـُمـَحبِّب فِـي قَْوِمه

َطِويـُل اللّهـْحيَِة تَكهاهُ ِلهـْحيَتُهُ تَهـَمّس »فََوَصفَهُ النّبِـي صلى هللا عليه وسل : « لَهُ تَبَع  َكمِـير  ِمْن أُّمتِهِ َحوْ 

فََوَصهفَهُ « ُسّرتَهُ، فَسلّـَ  علـّي َوَرَحَب ثُّ  َمَضْينا إلـى الّسهماِء الّساِهَسهِة فهإذَا أنها بهـُموَسى ْبهِن ِعْمهرااَ 

َكمِهـيُر الّشهْعِر لَهْو كهاَا َعلَهـْيِه قَِميَصهاِا َ هَرَج َشهْعُرهُ ِمْنُهَمها قهاَل »ى هللا عليه وسهل  فقهاَل: النّبِـّي صل

ْ  أُكْن ُموَسى: تَْزَعُ  النّاُس أنّـي أْكَرُم الـَخـْلِق َعلـى ّللّاِ، فََهأَا أْكَرُم َعلـى ّللّاِ ِمنّـي، َولَْو كاَا َوْحدَهُ لَـ

ُكّل نَبِـّي َوَمْن تَبِعَهُ ِمْن أُّمتِِه ثُّ  َمَضْينا إلهـى الّسهماِء الّسهابِعَِة، فهإذَا أنها بإْبَراِايهـَ  َوُاهَو  أُبـالـي، َولَِكنْ 

جههاِلس ُمْسههنِد  َظْهههَرهُ إلههـى البَههـْيِت الههـَمْعُموَر فََسلّههـَ  َعلههـّي َوقههال: َمْرحبههـا بـالنّبِههـّي الّصاِلههـحِ َوالََولَههِد 

َل: اأَا َمكانُهَة َوَمكهاُا أُّمتِهة، ثُهّ  تَهال: إّا أْولَهـى النّهاِس بـاْبَراِايهـَ  للّهِأيَن اتّبَعُهوا َوَاهأا الّصاِلـحِ، فَِقـيـ

ا ُاههَو النّبِههـّي َوالّههِأيَن آَمنُههوا، َوّللّاُ َوِلههـّي الـُمْ ِمنِههـيَن ثُههّ  هََ ههـْلُت البَههـْيَت الههـَمْعُموَر فََصلّههـْيُت فِههـيِه، َوإذَ 

َُ فهإذَا أنها بَشهَجَرةٍ إْا كانَهْت  يَْدُ ـلُهُ ُكلّ  يَْوٍم َسْبعُوَا أْلَف َملٍَة ت يَعُوهُوَا إلـى يَْوِم الِقهـياَمِة ثُهّ  نََظهْر

ا اهأَا يها الَوَرقَةُ ِمْنها لُـمبَّطيَة  َاِأِه ا ُّمةَ، فإذَا فِـي أْصِلها َعْين  تَـْجِري قَْد تََشعّبَْت ُشْعبَتَـْيِن، فَقُْلُت: مه

ائِيـُل؟ قال: أّما َاأَا: فَُهَو نَْهُر الّرْحَمِة، وأّما اأَا: فَُهَو الَكْوثَُر الِأي أْعطاَكهُ ّللّاُ، فهـاْغتََسْلُت فِهـي َجْبرَ 

َُ َعلهـى الَكهْوثَِر حتهـى هََ هـْلُت الهـَجنّة ، نَْهِر الّرحَمِة فَبُِفَر ِلـي ما تَقَدَّم ِمْن ذَْنبِـي َوما تَهأّ َر، ثُهّ  أََ هْأ

، َوت أُذُا  َسَمعَْت، َوت َ َطَر َعلـى قَْلِب بََشٍر، َوإذَا فِـيها ُرّماا  كأنّههُ ُجلُهوهُ فإذَ  َْ ا فِـيها ما ت َعْين  رأ

أَكلَتْهها »فقهاَل أبُهو بَْكهِر: إّا تِلهَة الّطْيهَر لَناِعَمهة ، قهاَل: « اإلبِِل الـُمقَتّبَةُ، وإذَا فِـيها َطْير  كأنّهها البُْخهتُ 

ْنها يا أبـا بَْكٍر، وإنّـي  َْرُجو أْا تَأُكَل ِمْنها، ورأْيُت فِـيها جاِريَةً، فَسأْلتُها: لَـَمْن أْنِت؟ فَقالَهْت: أْنعَُ  مِ 
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ثُهّ  إّا ّللّاَ أَمَرنِهـي بهأْمِرِه، »فَبَّشَر بِها َرُسهوُل ّللّاِ صهلى هللا عليهه وسهل  َمْيهدا قهاَل: « لَزْيِد ْبِن حاِرثَة

َُ َعلهـى ُموَسهى، فقهاَل: بِهـَ  أَمهَرَ  َربّهَة؟ قُْلهُت: فَهَرَض َعلهـّي َوفََرض َعلـّي  َ  ْمِسهيَن َصهالةً، فََمهَرْر

َ ْمِسيَن َصالةَ، قاَل: اْرِجْع إلـى َربَّة فأسأْلهُ التّـْخِفـيَف، فهإّا أُّمتَهَة لَهْن يَقُوُمهوا بِههأَا، فََرَجْعهُت إلهـى 

َُ َربّـي فَسأْلتُهُ فََوَضَع َعنّـي َعْشرا،  ثُهّ  َرَجْعهُت إلهـى ُموَسهى، فَلَهـْ  أَمْل أْرِجهُع إلهـى َربّهـي إذَا َمهَرْر

، فَقههاَل ُموَسههى: اْرِجههْع إلههـى َربّههَة فههـاسأْلهُ التّـْخِفههـيَف،  ٍَ بِههـُموَسى حتههـى فَههَرض َعلَههـّي َ ْمههَس َصههلََوا

: مها أنها بَِراِجهعٍ، فَقـيهـَل لهـي: إّا لَهَة قُْلهت»أْو قهاَل: « فَقُْلُت: قَْد َرَجْعُت إلـى َربّـي حتهـى اْستَـْحيَهـْيتُ 

َِ َ ْمِسيَن َصالةً، الـَحَسنَةُ بِعَْشِر أْممَاِلَها، َوَمْن َاّ  بَِحَسنٍَة فَلَـْ  يَْعَمْلهها ُكتِ  بهْت لَههُ بِهِأِه الـَخْمِس َصلََوا

ْعَمْلهها لَهـْ  تُْكتَهْب َشهْيتا، فهإْا َعِملَهها ُكتِبَهْت َحَسنَة، َوَمْن َعِملَها ُكتِبَْت لَهُ َعْشرا، َوَمْن َاّ  بِسهيَتٍَة فَلَهـ  يَ 

 ً  «.َواِحدَة

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، عن مـحمد بن إسحاق، قال: ثنـي رو  بن القاس ، عن أبهـي    

ااروا عمارة بن جوين العبدي، عن أبـي سهعيد الهـخدري وحهدثنا ابهن حميهد، قهال: حهدثنا سلهـمة، 

عفر، عن أبـي ااروا، عن أبـي سعيد، قال: سمعت النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل  قال: وثنـي أبو ج

لَـّما فََرْغُت ِمـّما كاَا فِـي بَهـْيِت الهـَمْقِدِس، أُتِهـَي بـالهـِمْعَراجِ، ولَهـْ  أَر َشهْيتا قَهّغ أْحَسهَن ِمْنههُ، »يقول: 

َر، فَأْصعَدَنِـي َصاِحبـي فِـيِه حتهـى اْنتََههى إلهـى بهـاٍب ِمهَن َوُاَو الِّأي يَـُمدّ إلَـْيِه َميّتُُكْ  َعْينَـْيِه إذا َحضَ 

، ا ْبَواِب يُقاُل لَهُ بهـاُب الهـَحفََظِة، َعلَهـْيِه َملَهة  يُقهاُل لَههُ إْسماِعيهـُل، تَهـْحَت يَدَيهِه اثْنها َعَشهَر أْلهَف َملَهةٍ 

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  حين حدّي اهأا فق« تَـْحت يَدَْي ُكّل َملٍَة ِمْنُهْ  اثْنا َعَشَر أْلَف َملَةٍ 

ث  ذكر نهـحو حهدي  معمهر، عهن أبهـي اهاروا إت أنهه قهال « ما يَْعلَـُ  ُجنُوهَ َربَّة إتّ ُاوَ »الـحدي : 

ـي حهيَن ثُّ  هََ ـَل بِـَي الـَجنّةَ فَرأْيُت فِـيها جاِريَةً، فسألتُها ِلـَمْن أْنِت؟ َوقَهْد أْعَجبَتْنِه»فـي حديمه: قال: 

فبّشر بها رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ميد بن حارثة، ث  انتهى « رأْيتُها، فَقالَْت: ِلَزْيِد ْبِن حاِرثَةَ 

 حدي  ابن حميد عن سلـمة إلـى اهنا.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قهال: أ برنها معمهر، عهن الزاهري، عهن ابهن    

، أا رسول هللا صلى هللا عليه وسهل  وصهف  صهحابه لـيهـلة أُسهري بهه الـمسيب، عن أبـي اريرة

أّما إْبَراِايـُ  فَلَـْ  أَر َرُجالً أْشبَهً بَِصاِحبُِكْ  ِمْنهُ. وأّما ُموَسى فََرُجل  »إبراايـَ  وموسى وعيسى فقال: 

ل  أْحَمُر بـيَن القَِصيِر والّطِويـِل َسبُغ آهَم  ِطَوال  َجْعد  أْقنَى، كأنّه ِمْن ِرجاِل ُشنُوَءةَ. وأّما ِعيَسى فَرجُ 

، أْشهبَهُ ِمهْن  الّشْعِر َكمِـيُر ِ يالِا الَوْجِه، كأنّه َ َرَج ِمْن ِهيـماٍَس كهأّا رأَسههُ يَْقُطهُر مهاًء، َومها بِهِه مهاء 

 «.رأْيُت بِِه ُعْرَوةُ ْبُن َمْسعُوهٍ 

زاهري، عهن سهعيد بهن الهـمسيب، عهن حدثنا ابن حميهد، قهال: حهدثنا سلهـمة، عهن مهـحمد، عهن ال   

 رسول هللا صلى هللا عليه وسل  بنـحوه، ولـ  يقل عن أبـي اريرة.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمهر، عهن قتهاهة، عهن 16632  

لههـيركبه، أنههس، أا النبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل  أُتِههـي بههـالبراق لـيههـلة أُسههري بههه مسههرجا ملههـجما 

فـاستصعب علـيه، فقال له جبرئيـل: ما يحملة علـى اأا، فوهللا ما ركبهة أحهد قهّغ أكهرم علهـى هللا 

 منه قال: فـارف  عرقا.

ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، فهـي قولهه: ُسهْبحاَا الّهِأي 16633  

لـَحَراِم إلـى الـَمْسِجِد ا ْقَصى الّهِأي بهـاَرْكنا َحْولَههُ أسهري بِنَبِهـّي هللا أْسَرى بِعَْبِدِه لَـْيالً ِمَن الـَمْسِجِد ا

عشاء من مكة إلـى بـيت الـمقدس، فصلـى نبـّي هللا فـيه، فأراه هللا من آياته وأمهره بهـما شهاء لـيهـلة 

ُت َعلهـى هَابّهٍة يُقهاُل ُحِملْ »أسري به، ث  أصبح بـمكة. ذُكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  قال: 

فحهدي نبهـّي هللا بهألة أاهل « لََها البَُراُق، فَْوَق الـِحماِر َوهُوَا البَْبِل، يََضُع حافَِرهُ ِعْندَ ُمْنتََهى َطْرفِهِ 

مكة، فكأب به الـمشركوا وأنكروه وقالوا: يا مـحمد تـخبرنا أنة أتـيت بـيت الـمقدس، وأقبلت من 

ا بـمكة، فما كنت تـجيتنا به، وتأتـي به قبل اأا الـيوم مع اأا فصهدقه أبهو لـيـلتة، ث  أصبحت عندن

 بكر، فسّمي أبو بكر الصدّيق من أجل ذلة.

ـهه حههدثنا ابههن أبههـي الشههوارب، قههال: حههدثنا عبههد الواحههد بههن ميههاه، قههال: حههدثنا سلـيههـماا 16634  

رسول هللا صلى هللا عليه وسهل  أتهـي الشيبـانـي، عن عبد هللا بن شدّاه، قال: لـما كاا لـيـلة أُسري ب

بدابة يقال لها البراق، هوا الببل وفوق الـحمار، تضع حافراا عند منتهى ظفراا فلـما أتهـى بهـيت 
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الـمقدس أُتِـَي بإناءين: إناء من لبن، وإناء من  مر، فشرب اللهبن. قهال: فقهال لهه جبرائيهـل: اهديت 

 واديت أمتة.

بـالنبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل  إلههـى الههـمسجد ا قصههى بنفسههه وقههال آ ههروا مههـمن قههال: أسههرى   

وجسمه أسرى به علـيه السالم، غير أنه لـ  يد ـل بـيت الـمقدس، ولـ  يصّل فـيه، ولـ  ينهزل عهن 

 البراق حتـى رجع إلـى مكة. ذكر من قال ذلة:

نا سفهـياا، قهال: ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حهدثنا يحيهى بهن سهعيد القطهاا، قهال: حهدث16635  

ثنـي عاص  بن بهدلة عن مّر بن حبـيش، عن ُحأيفة بن الـيـماا، أنهه قهال فهـي اهأه اتَيهة: ُسهْبحاَا 

الِّأي أْسَرى بِعَْبِدِه لَـْيالً ِمَن الـَمْسِجِد الـَحَراِم إلـى الـَمْسِجِد ا ْقَصهى قهال: لهـ  يصهّل فهـيه رسهول هللا 

يه لكتههب علههـيك  ألصههالة فههـيه، كهها كتههب علههـيك  الصههالة عنههد صههلى هللا عليههه وسههل ، ولههو صلههـى فههـ

 الكعبة.

حدثنا أبو كريب، قال: سمعا أبـا بكر بن عياح، ورجل يحدّي عنده بحدي  حين أسري بـالنبـّي    

صلى هللا عليه وسل ، فقال له: ت تـِجيء بـممل عاص  وت مّر قال: قال ُحأيفة لزّر بن حبـيش قال: 

شريفـا من أشرا، العرب، قال: قرأ ُحأيفة ُسْبحاَا الّهِأي أْسهَرى بِعَْبهِدِه ِمهَن اللّـْيهـِل  وكاا ِمّر رجالً 

ِمَن الـَمْسِجِد الـَحَراِم إلهـى الهـَمْسِجِد ا ْقَصهى الّهِأي بهـاَرْكنا َحْولَههُ، ِلنُِريَههُ ِمهْن آياتِنها إنّههُ ُاهَو الّسهميُع 

ما يقولوا: إنه ه ـل الـمسجد فصلـى فهـيه، ثه  ه هـل فهربغ البَِصيُر وكأا قرأ عبد هللا، قال: واأا ك

هابته، قال: قلت: وهللا قد ه ـله، قال: من أنت فإنـي أعر، وجهة وت أهري ما اسمة، قال: قلهت: 

مر بن حبـيش، قال: ما عملة اأا؟ قال: قلت: من قبَل القرآا، قال: مهن أ هأ بهـالقرآا أفلهـح، قهال: 

َرى بِعَْبهِدِه لَهـْيالً ِمهَن الهـَمْسِجِد الهـَحَراِم إلهـى الهـَمْسِجِد ا َْقَصهى الّهِأي بهـاَرْكنا فقلت: ُسْبحاَا الّهِأي أْسه

َحْولَهُ قال: فنظر إلـّي فقال: يا أصلع، ال تهرى ه هـله؟ قهال: قلهت: ت وهللا، قهال ُحأيفهة: أجهل وهللا 

ت وهللا مها نهزل عهن البهراق الأي ت إله إت او مها ه هـله، ولهو ه هـله لوجبهت علهـيك  صهالة فهـيه، 

حتـى رأى الـجنة والنار، وما أعدّ هللا فـي اتَ هرة أجمهع وقهال: تهدري مها البهراق؟ قهال: هابهة هوا 

 الببل وفوق الـحمار،  طوه مدّ البصر.

 وقال آ روا: بل أسري بروحه، ولـ  يسر بجسده. ذكر من قال ذلة:  

عن مـحمد بن إسحاق، قال: ثنـي يعقهوب بهن عتبهة  ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة،16636  

بن الـمبيرة بن ا  نس أا معاوية بن أبـي سفـياا، كاا إذا ستل عن مسهرى رسهول هللا صهلى هللا 

 عليه وسل  قال: كانت رؤيا من هللا صاهقة.

ـ حهدثنا ابهن حميهد، قهال: حهدثنا سلهـمة، عهن مهـحمد، قهال: ثنهـي بعه  آل أبهـي بكهر، أا 16637  

 ئشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، ولكن هللا أسرى بروحه.عا

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، قال ابن إسحاق: فلهـ  يُنكهر ذلهة مهن قولهها الهـحسن 16638  

 فههـي الههـخبر عههن أا اههأه اتَيههة نزلههت َومهها َجعَْلنهها الّرْؤيهها التههـي أَرْينههاَ  إتّ فِتْنَههةً للنّههاِس ولقههول هللا

إبراايـ ، إذ قال تبنه: يا بنـّي إنّـي أَرى فِـي الـَمناِم أنّـي أْذبَُحَة فـاْنُظْر ماذَا تََرى ثه  مضهى علهـى 

ذلة، فعرفت أا الهوحي يأتهـي بـا نبهـياء مهن هللا أيقاظها ونهـياما، وكهاا رسهول هللا صهلى هللا عليهه 

فـاهلل أعلـ  أّي ذلة كاا قد جاءه ؤعاين فهـيه مهن أمهر هللا « ْقظااُ تَناُم َعْيَسى َوقَْلبِـي يَ »وسل  يقول: 

 ما عاين علـى أّي حاتته كاا نائما أو يقظانا كّل ذلة حّق وصدق.

والصواب من الق ل فـي ذلة عندنا أا يقال: إا هللا أسرى بعبده مـحمد صلى هللا عليه وسل  مهن   

أ بهر هللا عبهـاهه، وكمها تظهاارَ بهه ا  بهـار عههن الهـمسجد الهـحرام إلهـى الهـمسجد ا قصهى، كمها 

رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، أا هللا حمله علـى البراق حين أتاه به، وصلـى انالة بـمن صلـى 

من ا نبـياء والرسل، فأراه ما أراه من اتَياَ وت معنى لقول من قال: أسرى بروحه هوا جسده، 

ذلة مها يوجهب أا يكهوا ذلهة هلهـيالً علهـى نبّوتهه، وت حجهة لهه  ا ذلة لو كاا كألة لـ  يكن فـي 

علـى رسالته، وت كاا الأين أنكروا حقـيقة ذلهة مهن أاهل الشهر ، وكهانوا يهدفعوا بهه عهن صهدقه 

فههـيه، إذ لههـ  يكههن منكههرا عنههدا ، وت عنههد أحههد مههن ذوي الفطههرة الصههحيحة مههن بنههـي آهم أا يههرى 

سيرة سنة، فكيف ما او علهـى مسهيرة شههر أو أقهّل؟ وبعهد، فهإا الرائي منه  فـي الـمنام ما علـى م

هللا إنـما أ بر فـي كتابه أنه أسرى بعبده، ولـ  يخبرنا أنه أسرى بهرو  عبهده، ولهـيس جهائزا  حهد 
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أا يتعههدّى مهها قههال هللا إلههـى غيههره. فههإا ظههّن ظههاّا أا ذلههة جههائز، إذ كانههت العههرب تفعههل ذلههة فههـي 

 كالمها، كما قال قائله :

 َحِسْبُت بُباَم َراِحلَتِـي َعناقاَوما ِاَي َوْيَب غيِرِ  بـاْلعَناِق  

يعنـي: حسبت ببام راحلتـي صهوَ عنهاق، فحهأ، الصهوَ واكتفهـى منهه بهـالعناق، فهإا العهرب   

تفعههل ذلههة فـيههـما كههاا مفهومهها مههراه الـمتكلههـ  مههنه  بههه مههن الكههالم. فأمهها فـيههـما ت هتلههة علههـيه إت 

يوصههل إلههـى معرفهة مههراه الـمتكلّههـ  إت ببهـيانه، فإنههها ت تههـحأ، ذلهة وت هتلههة تههدّل بظههوره، وت 

علههـى أا مههراه هللا مههن قولههه: أْسههَرى بِعَْبههِدِه أسههرى بههرو  عبههده، بههل ا هلههة الواضههحة، وا  بههـار 

لهو كهاا الـمتتابعة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  أا هللا أسرى به علـى هابة يُقال لها البراق و

اإلسراء بروحه لـ  تكن الرو  مـحمولة علـى البراق، إذ كانت الهدواّب ت تهـحمل إت ا جسهام. إت 

أا يقول قائل: إا معنى قولنا: أسهرى بروحهه: رأى فهـي الهـمنام أنهه أسهرى بجسهده علهـى البهراق، 

، أا جبرئيـل حمله فـيكأب حينتٍأ بـمعنى ا  بـار التـي ُرويت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل 

علـى البراق،  ا ذلة إذا كاا مناما علـى قول قائل اأا القول، ولـ  تكن الرو  عنده مهـما تركهب 

الدواّب، ولـ  يحمل علـى البراق جس  النبـّي صلى هللا عليه وسل ، لهـ  يكهن النبهـّي صهلى هللا عليهه 

صهار ا مهر عنهده كهبع  أحهالم وسل  علـى قوله ُحمل علـى البهراق ت جسهمه، وت شهيء منهه، و

النائمين، وذلة هفع لظاار التنزيـل، وما تتابعت به ا  بـار عن رسول هللا صلى هللا عليهه وسهل ، 

 وجاءَ به اتَثار عن ا ئمة من الصحابة والتابعين.

شهه  وقوله: الّهِأي بهـارْكنا َحْولَههُ يقهول تعالهـى ذكهره: الهأي جعلنها حولهه البركهة لسهكانه فهـي معاي  

وأقواته  وحروثه  وغروسه . وقوله: ِلنُِريَهُ ِمْن آياتِنا يقول تعالـى ذكره: كهي نهرى عبهدنا مهـحمدا 

من آياتنا، يقول: من عبرنا وأهلتنها وحججنها، وذلهة اهو مها قهد ذكهرَ فهـي ا  بهـار التهـي رويتهها 

س، وبعهد مصهيره إلهـيه آنفـا، أا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  أريه فـي طريقه إلـى بهـيت الهـمقد

 من عجائب العبر والـمواع . كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: ِلنُِريَهُ ِمْن آياتِنا ما أراه 16639  

 هللا من اتَياَ والعبر فـي طريق بـيت الـمقدس.

إا الهأي أسهرى بعبهده اهو السهميع لهـما يقهول  وقوله: إنّهُ ُاَو الّسِميُع البَِصيُر يقهول تعالهـى ذكهره:  

اهه تء الههـمشركوا مههن أاههل مكههة فههـي مسههرى مههـحمد صههلى هللا عليههه وسههل  مههن مكههة إلههـى بههـيت 

الـمقدس، ولبير ذلة من قوله  وقول غيرا ، البصير بـما يعملهوا مهن ا عمهال، ت يخفهـى علهـيه 

جميعهه علهـما، ومهـحصيه عهدها، شيء من ذلة، وت يعزب عنهه علهـ  شهيء منهه، بهل اهو مهـحيغ ب

 واو له  بـالـمرصاه، لـيجزى جميعه  بـما ا  أاله.

من قوله: إنّهُ َاَو الّسِميُع البَِصيُر  ا معنهى الكهالم: « إا»وكاا بع  البصريـين يقول: كسرَ   

 قل يا مـحمد: سبحاا الأي أسرى بعبده، وقل: إنه او السميع البصير.  

 2اآلية : 
ويـل قوله تعالـى:    }َوآتَْينَآ ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَاهُ ُادًى لّبَنِي إِْسَرائِيَل أَتّ تَتِّخأُواْ ِمهن القول فـي تأ

 هُونِي َوِكيالً {.

يقول تعالـى ذكره: سبحاا الأي أسرى بعبده لـيالً وآتـى موسى الكتاب، ورهّ الكالم إلـى وآتَهـْينا    

د ذكرنا قبل فـيهـما مضهى مهن فعهل العهرب فهـي نظهائر ذلهة مهن ابتهداء وقد ابتدأ بقوله أسرى لـما ق

الههـخبر بـالههـخبر عههن البائههب، ثهه  الرجههوع إلههـى الههـخطاب وأشبههـااه. وعنههى بههـالكتاب الههأي أوتههـى 

موسى: التوراة. َوَجعَْلناهُ ُادًى ِلبَنِـي إْسَرائِيـَل يقول: وجعلنا الكتاب الأي او التوراة بهـيانا للهـحّق، 

 يالً له  علـى مـحجة الصواب فـيـما افترض علـيه ، وأمرا  به، ونهاا  عنه.وهلـ

وقوله: أتّ تَتّـِخأُوا ِمْن هُونِـي َوِكيالً ا تلفهت القهّراء فهـي قهراءة ذلهة، فقرأتهه عامهة قهّراء الهـمدينة   

نههـي إسرائيههـل ِمههْن والكوفههة أتّ تَتّههـِخأُوا بههـالتاء بههـمعنى: وآتههـينا موسههى الكتههاب بههأا ت تتههـخأوا يهها ب

بـالههـياء علههـى الههـخبر عههن بنههـي « أتّ يَتّههـِخأُوا»هُونِههـي َوكههياِلً. وقههرأ ذلههة بعهه  قههّراء البصههرة: 

إسرائيـل، بـمعنى: وجعلناه ادى لبنـي إسرائيـل، أت يتّـخأ بنو إسرائيـل، من هونهـي وكهيالً، وامها 

هما قرأ القارىء فمصيب الصهواب، غيهر قراءتاا صحيحتا الـمعنى، متفقتاا غير مختلفتـين، فبأيت
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أنـي أوثر القراءة بـالتاء،  نها أشهر فـي القراءة وأشدّ استفـاضة فـيه  من القراءة بـالـياء. ومعنى 

الكالم: وآتـينا موسى الكتاب وجعلناه ادى لبنـي إسرائيـل أت تتـخأوا حفـيظا لك  سواي. وقد بهـينا 

 مـجااد يقول: معناه فـي اأا الـموضع: الشرية.معنى الوكيـل فـيـما مضى. وكاا 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمهرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى، عهن ابهن أبهـي 16640  

 نـجيح، عن مـجااد، فـي قوله: أتّ تَتّـِخأُوا ِمْن هُونِـي َوِكيالً قال: شريكا.

شهريكا منهه لهه، ووكهيالً للهأي أقامهه مقهام  وكأا مـجاادا جعل إقامة من أقام شيتا سوى هللا مقامه  

 هللا. وبنـحو الأي قلنا فـي تأويـل اأه اتَية، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: وآتَهـْينا ُموَسهى الِكتهاَب 16641  

جعله هللا له  ادى، يخرجه  من الظلـماَ إلـى النور، وجعله رحمهة َوَجعَْلناهُ ُادًى ِلبَنِـي إْسَرائِيـَل 

 له .

 3اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ذُّريّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُو ٍ إِنّهُ َكاَا َعْبداً َشُكوراً {.

جد ا قصهى، يقول تعالـى ذكره: سبحاا الأي أسرى بعبده لـيالً من الـمسجد الهـحرام إلهـى الهـمس   

وآتـينا موسى الكتاب وجعلناه ادى لبنـي إسرائيـل ذريّة من حملنا مع نو . وعنى بـالأرية: جميع 

من احتهـّي علهـيه جهّل ثنهاؤه بههأا القهرآا مهن أجنهاس ا مهـ ، عهربه  وعجمهه  مهن بنهـي إسرائيهـل 

 مهع نهو  فهـي وغيرا ، وذلة أّا كّل من علـى ا رض من بنهـي آهم، فهه  مهن ذريهة مهن حملهه هللا

 السفـينة. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة ذُّريّهةَ َمهْن َحَمْلنها َمهَع نُهو ٍ 16642  

ا يومتهٍأ غيهر نهو  والناس كله  ذّريهة مهن أنهـجى هللا فهـي تلهة السفهـينة وذُكهر لنها أنهه مها نهـجا فهـيه

وثالثة بنـين له، وامرأته وثالي نسوة، وا : سام، وحام، وياف  فأما سام: فأبو العهرب وأمها حهام: 

 فأبو الـحبش وأما ياف : فأبو الروم.

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عهن معمهر، عهن قتهاهة: ذَّريّهةَ َمهْن َحَمْلنها َمهَع    

 ثالثة ونساؤا ، ونو  وامرأته.نُو ٍ قال: بنوه 

ـ حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، قال: قهال مهـجااد: بنهوه 16643  

 ونساؤا  ونو ، ولـ  تكن امرأته.

 وقد بـيّنا فـي غير اأا الـموضع فـيـما مضى بـما أغنى عن إعاهته.  

إا نوحها، والههاء مهن ذكهر نهو ، « إنهه»ولهه تعالهـى ذكهره: وقوله: إنّهُ كاَا َعْبدا َشُكورا يعنـي بق  

 كاا عبدا شكورا هلل علـى نعمه.

وقد ا تلف أال التأويـل فـي السبب الأي سماه هللا من أجله شكورا، فقال بعضه : سماه هللا بألة   

  نه كاا يحمد هللا علـى طعامه إذا طعمه. ذكر من قال ذلة:

ر، قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي، قات: حهدثنا سفهـياا، ـ حدثنا مـحمد بن بشا16644  

عن التـيـمي، عن أبـي عمماا، عن سلـماا، قال: كاا نو  إذا لهبس ثوبهـا أو أكهل طعامها حمهد هللا، 

 فسّمي عبدا شكورا.

ـهه حههدثنا ابههن بشههار، قههال: حههدثنا يحيههى وعبههد الههرحمن، قههات: حههدثنا سفههـياا، عههن أبههـي 16645  

 ن عبد هللا بن سناا، عن سعيد بن مسعوه بـممله.حصين، ع

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر، عن أبـي حصهين، عهن عبهد هللا بهن سهناا، عهن سهعيد بهن    

 مسعوه قال: ما لبس نو  جديدا قّغ، وت أكل طعاما قّغ إت حمد هللا فلألة قال هللا: َعْبدا َشُكورا.

قهال: حهدثنا الـمعتهـمر بهن سلـيهـماا، قهال: ثنهـي سفهـياا المهوري،  حدثنا مـحمد بن عبد ا علهـى،   

قال: ثنـي أيوب، عن أبـي عمماا النهدي، عن سلـماا، قال: إنـما سمى نو  عبدا شهكورا أنهه كهاا 

 إذا لبس ثوبـا حمد هللا، وإذا أكل طعاما حمد هللا.

ن ابن جريي، عن مـجااد ذُّريّةَ ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، ع16646  

َمْن َحَمْلنا َمَع نُو ٍ من بنـي إسرائيـل وغيرا  إنّهُ كاَا َعْبدا َشُكورا قال: إنه لهـ  يجهدّه ثوبهـا قهّغ إت 
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حمد هللا، ولـ  يبل ثوبـا قّغ إت حمد هللا، وإذا شرب شهربة حمهد هللا، قهال: الهـحمد هلل الهأي سقانهـيها 

 ، ولـيس فـي تفسيراا، وإذا شرب شربة قال اأا، ولكن بلبنـي ذا.علـى شهوة ولأّة وصحة

ـ حدثنـي القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا أبو فضالة، عن النضر بن شفـي، عهن 16647  

عمراا بن سلـيـ ، قال: إنـما سّمى نو  عبدا شكورا أنه كاا إذا أكهل الطعهام قهال: الهـحمد هلل الهأي 

أجاعنـي وإذا شرب قال: الـحمد هلل الأي سقانـي، ولهو شهاء أظمأنهـي وإذا لهبس أطعمنـي، ولو شاء 

ثوبـا قال: الـحمد هلل الأي كسانـي، ولو شاء أعرانـي وإذا لبس نعالً قهال: الهـحمد هلل الهأي حأانهـي، 

ولو شاء أحفـانـي وإذا قضى حاجة قال: الـحمد هلل الأي أ هرج عنهـي أذاه، ولهو شهاء حبسهه. وقهال 

 وا فـي ذلة بـما.آ ر

ـ حدثنـي به يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: ثنـي عبد الـجبـار بن عمر أا ابهن أبهـي 16648  

مريـ  حدّثه، قال: إنـما سمى هللا نوحا عبدا شكورا، أنهه كهاا إذا  هرج البهرام منهه قهال: الهـحمد هلل 

 آ روا فـي ذلة بـما:الأي سّوغنـية طيبـا، وأ رج عنـي أذا ، وأبقـى منفعتة. وقال 

ـ حدثنا به بشر، قال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قهال هللا لنهو  إنّههُ كهاَا 16649  

َعْبدا َشُكورا ذكر لنا أنه لـ  يستـجد ثوبهـا قهّغ إت حمهد هللا، وكهاا يهأمر إذا استهـجدّ الرجهل ثوبهـا أا 

 أواري به عورتـي.يقول: الـحمد هلل الأي كسانـي ما أتـجّمل به، و

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة إنّههُ كهاَا َعْبهدا    

 َشُكورا قال: كاا إذا لبس ثوبـا قال: الـحمد هلل، وإذا أ ـلقه قال: الـحمد هلل. 

 5و  4اآلية : 
ي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسدُّا فِهي ا ْرِض َمهّرتَْيِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقََضْينَآ إِلََى بَنِ 

فََجاُسهواْ ِ هالََل َولَتَْعلُّن ُعلُّواً َكبِيراً *  فَإِذَا َجآَء َوْعدُ أُوتُاَما بَعَمْنَا َعلَْيُكْ  ِعبَاهاً لّنَهآ أُْوِلهي بَهأٍْس َشهِديٍد 

 الدّيَاِر َوَكاَا َوْعداً ّمْفعُوتً {.

د بـيّنا فـيـما مضى قبل أا معنى القضاء: الفرام من الشيء، ث  يستعمل فـي كّل مفروم منه، وق   

فتأويهـل الكههالم فههـي اهأا الههـموضع: وفههرم ربههة إلهـى بنههـي إسرائيههـل فـيههـما أنهزل مههن كتابههه علههـى 

ّرتَـْيِن يقهول: موسى صلواَ هللا وسالمه علـيه بإعالمه إياا ، وإ بـاره له  لَتُْفِسدُّا فِـي ا ْرِض مَ 

لتعصّن هللا يا معشر بنـي إسرائيـل ولتـخالفّن أمهره فهـي بهالهه مّرتهـين َولَهتَْعلُّن َعلُهّوا َكبِهـيرا يقهول: 

ولتسههتكبرّا علههـى هللا بههـاجترائك  علههـيه استكبههـارا شههديدا. وبنههـحو الههأي قلنهها فههـي ذلههة، قههال أاههل 

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابهن ميهد، فهـي قهول هللا: َوقََضهْينا إلهـى ـ حدثنـي يونس16650  

 بَنِـي إْسَرائيِـَل قال: أعلـمناا .

ـ حدثنـي علـّي بن هاوه، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عهن علهـّي، عهن ابهن 16651  

 علـمناا .عبـاس، فـي قوله: َوقََضْينا إلـى بَنِـي إْسَرائِيـَل يقُول: أ

وقال آ روا: معنى ذلة: وقضينا علـى بنـي إسرائيهـل فهـي أّم الكتهاب، وسهابق علهـمه. ذكهر مهن   

 قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16652  

 ضى علـيه .عن ابن عبـاس، َوقََضْينا إلـى بَنِـي إْسَرائِيـَل قال: او قضاء ق

ـ حدثنا بشر، قال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهيعد، عهن قتهاهة، قولهه: َوقََضهْينا إلهـى بَنِهـي 16653  

 إْسَرائِيـَل قضاء قضاه علـى القوم كما تسمعوا.

 وقال آ روا: معنى ذلة: أ برنا. ذكر من قال ذلة:  

ثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحري، ـ حدثنا مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قهال: حهد16654  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد فـي قوله: َوقََضهْينا 

 إلـى بَنِـي إْسَرائِيـَل فِـي الِكتاِب قال: أ برنا بنـي إسرائيـل.

إا كهاا الهأي ا ترنها مهن وكّل اأه ا قوال تعوه معانـيها إلـى ما قلت فـي معنى قوله: َوقََضهْينا و  

التأويـل فـيه أشبه بـالصواب إلجماع القّراء علـى قراءة قوله لَتُْفِسدُّا بهـالتاء هوا الهـياء، ولهو كهاا 

معنى الكالم: وقضينا علـيه  فـي الكتهاب، لكانهت القهراءة بـالهـياء أولهـى منهها بهـالتاء، ولكهن معنهاه 
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كانهت التهاء أشهبه وأولهـى للهـمخاطبة. وكهاا فسهاه بنهـي لـما كاا أعلـمناا  وأ برنهاا ، وقلنها لهه ، 

 إسرائيـل فـي ا رض الـمّرة ا ولـى ما:

ـ حدثنـي به ااروا، قال: حدثنا عمرو بهن حمهاه، قهال: حهدثنا أسبهـاط، عهن السهدّي فهـي 16655  

هد  بر ذكره عن أبـي صالـح، وعن أبـي مالة، عن ابن عبـاس، وعن مّرة، عن عبد هللا أا هللا ع

إلـى بنـي إسرائيـل فـي التوراة لَتُْفِسدُّا فِـي ا ْرِض َمّرتَـْيِن فكاا أّول الفساهين: قتل مكريا، فبع  

هللا علـيه  ملة النبغ، وكاا يُدعى صحابـين فبع  الـجنوه، وكاا أسهاورته مهن أاهل فهـارس، فهه  

ا مسههكينا، إنههـما  ههرج أولههو بههأس شههديد، فتههـحصنت بنههو إسرائيههـل، و ههرج فههـيه  بختنصههر يتـيههـم

يستطع ، وتلطف حتـى ه ـل الـمدينة فأتـى مـجالسه ، فسمعه  يقولهوا: لهو يعلهـ  عهدّونا مها قُهأ، 

فـي قلوبنا من الرعب بأنوبنا ما أراهوا قتالنا، فخرج بختنصرحين سهمع ذلهة مهنه ، واشهتدّ القهـيام 

ُاما بَعَمْنها َعلَهـْيُكْ  عبهـاها لنَها أُولهـى بَهأٍْس علـى الـجيش، فرجعوا، وذلة قول هللا: فإذَا جاء َوْعدُ أُوت

َشههِديٍد، فَجاُسههوا ِ ههالَل الههدّياِر وكههاَا َوْعههدا َمْفعههوتً ثهه  إا بنههـي إسرائيههـل تههـجّهزوا، فبههزوا النههبغ، 

ُكْ  بهأْمَواٍل فأصابوا منه  واستنقأوا ما فـي أيديه ، فألة قول هللا ثُّ  َرهَْهنا لَُكُ  الَكّرةَ َعلَـْيِهْ  وأْمهدَْهنا

 َوبَنِـيَن، َوَجعَْلناُكْ  أْكمََر نَِفـيرا يقول: عدها.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميهد: كهاا إفسهاها  الهأي يفسهدوا 16656  

فـي ا رض مّرتـين: قتل مكريا ويحيهى بهن مكريها، سهلغ هللا علهـيه  سهابور ذا ا كتها، ملكها مهن 

 قتل مكريا، وسلّغ علـيه  بختنصر من قتل يحيى. ملو  فـارس، من

ـهه حههدثنا عصههام بههن رواه بههن الههـجرا ، قههال: حههدثنا أبههـي، قههال: حههدثنا سفههـياا بههن سههعيد 16657  

الموري، قال: حدثنا منصور بن الـمعتـمر، عن ربعي بن حراح، قال: سمعت ُحأيفهة بهن الـيهـماا 

بَنِـي إْسَرائِيـَل لَـّما اْعتَدَْوا َوَعلَْوا، َوقَتَلُوا ا ْنبِـياَء،  إاّ »يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

 بَهـْيَت بَعََ  ّللّاُ َعلَـْيِهْ  َمِلَة فـاِرَس بُْختَنَّصر، وكاَا ّللّاُ َملَّكهُ َسْبَع متَِة َسنٍة، فَساَر إلَـْيِهْ  حتـى هََ هـلَ 

َعلهـي هَِم َمَكِريّها َسهْبِعيَن أْلفهـا، ثُهّ  َسبِهـي أْالَهها َوبَنِهـي ا َْنبِهـياِء،  الـَمْقِدِس فَحاَصَرَاا َوفَتَـَحها، َوقَتَهلَ 

هُ َوَسلََب ُحلـّي بَـْيِت الـَمْقِدِس، َواْستَـْخَرَج ِمْنها َسْبِعيَن أْلفهـا َوِمتَهةَ أْلهِف َعَجلَهٍة ِمهْن ُحِلهـَي حتهـى أْوَرهَ 

أَجهْل بَنهاهُ »كهاا بهـيت الهـمقدس عظيهـما عنهد هللا؟ قهال: قال ُحأيفة: فقتهل: يها رسهول هللا لقهد « بـابِلَ 

ٍَ َوَمبَْرَجههٍد، وكههاَا باَلُطهههُ باَلَطههةً ِمههْن ذََاههٍب َوباَلَطههةً ِمههْن  ُسلَـْيههـماُا ْبههُن هَاُوهَ ِمههْن ذََاههٍب َوهُّر َويههاقُو

بِِههِأِه ا ْشهياِء ِ،َء َطْرفَهِة َعهْيٍن،  فَّضٍة، وُعُمدُهُ ذََابـا، أْعطهاهُ ّللّاُ ذلهَة، وَسهّخَر لَههُ الّشهياطيَن يَأْتُونَههُ 

ُ  فَساَر بُْختَنَّصر بهأِه ا شْياِء حتـى نََزَل بِهها بهـابَِل، فَأقهاَم بَنُهوا إْسَرائيهـَل فِهـي يَدَيِهِه ِمتَهةَ َسهنٍَة تُعَهأّبُهُ 

ّا ّللّاَ َرِحَمُهْ ، فأْوَحى إلـى َمِلِة ِمهْن الـَمـُجوُس وأْبناُء الـَمـُجوِس، فِـيِهُ  ا ْنبِـياُء وأْبناُء ا ْنبِـياِء ثُّ  إ

ُملُوِ  فـاِرَس يُقهاُل لُههُ ُكهوَرُس، وكهاَا ُمْ ِمنها، أْا ِسهْر بَقايَها بَنِهـي إْسَرائِيهـَل حتهـى تَْسهتَْنِقأَُاْ ، فَسهاَر 

ِ ِمتَهةَ ُكوَرُس بِبَنـي إْسَرائِيـل وُحلـّي بَـْيِت الـَمْقِدِس حتـى َرهّهُ إلَـْيِه، فَأقاَم بَنُه وا إْسَرائِيهـَل ُمِطيعهيَن لِِلّ

َسههنَِة، ثُههّ  إنُّهههْ  عههاهُوا فِههـي الههـَمعاِصي، فََسههلَّغ ّللّاُ َعلَههـْيِهْ  اْبِطياْنههـُحوَس، فَبَههَزا بأْْبنههاِء َمههْن َغههَزا َمههَع 

وأْحهَرَق بَهـْيَت الهـَمْقِدِس،  بُْختَنَّصر، فَبََزا بَنِـي إْسَرائِيـَل حتهـى أتهاُاْ  بَهـْيَت الهـَمْقِدِس، فََسبهـي أْالَهها،

 َوقاَل لَُهْ : يا بَنِـي إْسَرائِيـَل إْا ُعْدتُـْ  فِـي الـَمعاِصي ُعْدنا َعلَـْيُكْ  بـالّسبـاِء، فَعاهُوا فِـي الـَمعاِصي،

س، فَبََزاُاْ  فِـي البَّر والبَْحِر، فََسيَّر ّللّاُ َعلَـْيِهُ  الّسبـاَء المّاِلَ  َمِلَة ُروِميّةَ، يُقاُل لَهُ قاقُِس ْبُن إْسبـايُو

فقهال رسهول هللا صهلى هللا « فََسبـاُاْ  َوَسبَى ُحِلـّي بَـْيِت الـَمْقِدِس، وأْحَرَق بَـْيَت الهـَمْقِدِس بـالنّهـيرااِ 

ِدِس، َوُاهَو أْلهُف اأَا ِمْن َصْنعَِة ُحِلـّي بَـْيِت الـَمْقِأِس، ويَهُرهّهُ الهـَمْهِدّي إلهـى بَهـْيِت الهـَمقْ »عليه وسل : 

َسِفـينٍَة وَسْبُع ِمتَهٍة َسِفهـينٍَة، يُْرَسهى بِهها َعلهـى يافهـا حتهـى تُْنقَهَل إلهـى بَهـْيِت الهـَمْقِأِس، وبِهها يَْجَمهُع ّللّاُ 

 «.ا ّوِلـيَن واتَِ ِرينَ 

 ـ حدثنا ابن حميد، قهال: حهدثنا سلهـمة، قهال: ثنهـي ابهن إسهحاق، قهال: كهاا مهـما أنهزل هللا16658  

علـى موسى فـي  بره عن بنـي إسرائيـل، وفـي أحداثه  ما ا  فـاعلوا بعده، فقال: َوقََضهْينا إلهـى 

ا بَنِـي إْسَرائِيـَل فِـي الكتاِب لَتُْفِسدّّا فِـي ا ْرِض َمّرتَـْيِن، َولَتَْعلُّن ُعلُهّوا َكبِهـيرا... إلهـى قولهه: َوَجعَْلنه

ت بنههو إسرائيههـل، وفههـيه  ا حههداي والههأنوب، وكههاا هللا فههـي ذلههة َجَهنّههـَ  لْلكههافِريَن َحِصههيرا فكانهه

متـجاوما عنه ، متعطفـا علـيه  مـحسنا إلـيه ، فكاا مـما أُنزل به  فـي ذنوبه  مها كهاا قهدّم إلهـيه  

فـي الـخبر علـى لساا موسى مـما أنزل به  فـي ذنوبه . فكاا أول ما أنزل بهه  مهن تلهة الوقهائع، 
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اا يُههدعي صههديقة، وكههاا هللا إذا ملّههة الههـمِلة علههـيه ، بعهه  نبههـيا يسههدّهه ويرشههده، أا ملكهها مههنه  كهه

ويكههوا فـيههـما بههـينه وبههـين هللا، ويحههدي إلههـيه فههـي أمههرا ، ت ينههزل علههـيه  الكتههب، إنههـما يهه مروا 

بـاتبههـاع التههوراة وا حكههام التههـي فههـيها، وينهههونه  عههن الههـمعصية، ويههدعونه  إلههـى مهها تركههوا مههن 

عة فلـما ملة ذلة الـملة، بع  هللا معه شعياء أُمصيا، وذلة قبل مبع  مكريا ويحيى وعيسى الطا

وشعياء الأي بّشر بعيسى ومهـحمد، فملهة ذلهة الهـملة بنهـي إسرائيهـل وبهـيت الهـمقدس ممانها فلهـما 

انقضى ملكه عظمت فـيه  ا حداي، وشعياء معه، بعه  هللا علهـيه  سنهـحاريب ملهة بهـابل، ومعهه 

ّت متة ألف راية، فأقبل سائرا حتـى نزل نـحو بـيت الـمقدس، والـملة مري  فـي سهاقه قرحهة، س

فجههاء النبههـّي شههعياء، فقههال لههه: يهها ملههة بنههـي إسرائيههـل إا سنههـحاريق ملههة بههـابل، قههد نههزل بههة اههو 

نبهـّي  وجنوهه سّت متة ألف راية، وقد اابه  الناس وفَرقوا منه ، فكبر ذلة علـى الهـملة، فقهال: يها

هللا ال أتا  وحي من هللا فـيـما حدي، فتـخبرنا به كيف يفعهل هللا بنها وبسنهـحاريب وجنهوهه؟ فقهال 

له النبـّي علـيه السالم: لـ  يأتنـي وحي أحدي إلـّي فـي شأنة. فبهـيناا  علهـى ذلهة، أوحهى هللا إلهـى 

ستـخهـلف علهـى ملكهه مهن شعياء النبـّي: أا ائت ملة بنـي إسرائيـل، فمهره أا يوصهي وصهيته، وي

شاء من أال بـيته. فأتـى النبـّي شيعاء ملة بـين إسرائيـل صديقة، فقال له: إا ربة قد أوحهى إلهـّي 

أا آمر  أا توصي وصيتة، وتستـخـلف من شتت علهـى ُملكهة مهن أاهل بهـيتة، فإنهة ميهت فلهـما 

فقهال واهو يبكهي ويتضهّرع قال ذلة شعياء لصديقة، أقبل علـى القبلة، فصلـى وسبح وهعا وبكهى، 

إلههـى هللا بقلههب مخههـلص وتوكههل وصههبر وصههدق وظههّن صههاهق. اللهههّ  رّب ا ربههـاب، وإلههه اتَلهههة، 

قدّوس الـمتقدسين، يا رحمن يا رحيهـ ، الهـمترح  الهرؤو، الهأي ت تأ هأه سهنة وت نهوم، اذكرنهـي 

أنهت أعلهـ  بهه مهن نفسهي بعملـي وفعلـي وُحسن قضائي علـى بنـي إسرائيـل وذلة كله كاا منة، ف

سّري وعالنـيتـي لة وإا الهرحمن استهـجاب لهه، وكهاا عبهدا صالهـحا، فهأوحى هللا إلهـى شهعياء أا 

يخبر صديقة الهـملة أا ربهه قهد استهـجاب لهه وقبهل منهه ورحمهه، وقهد رأى بكهاءه، وقهد أّ هر أجلهه 

ياء النبهـّي إلهـى ذلهة  مس عشرة سنة، وأنـجاه من عدّوه سنـحاريب ملة بـابل وجنوهه، فأتـى شهع

الـملة فأ بره بألة، فلـما قال له ذلة ذاب عنه الوجع، وانقطع عنه الشهّر والهـحزا، و هّر سهاجدا 

وقال: يا إلهي وإله آبهـائي، لهة سهجدَ وسهبّحت وكرمهت وعظمهت، أنهت الهأي تعطهي الهـُملة مهن 

والشههاهة، أنهت ا ّول تشاء، وتنزعه مـمن تشاء، وتعهّز مهن تشهاء، وتهأّل مهن تشهاء، عالهـ  البيهب 

واتَ ر، والظاار والبـاطن، وأنت ترح  وتستـجيب هعوة الـمضطّرين، أنت الأي أحببت هعوتـي 

ورحمت تضّرعي فلـما رفع رأسه، أوحهى هللا إلهـى شهعياء إا قهل للهـملة صهديقة فهـيأمر عبهدا مهن 

، ويصهبح وقهد بهرأ، ففعهل ذلهة عبـيده بـالتـينة، فـيأتـيه بـماء التهـين فهـيجعله علهـى قرحتهه فـيشفهـى

فشفـي. وقال الـملة لشعياء النبـّي: سل ربة أا يجعل لنها علهـما بهـما اهو صهانع بعهدّونا اهأا. قهال: 

فقال هللا لشعياء النبـّي: قهل لهه: إنهـي قهد كفهـيتة عهدّو ، وأنهـجيتة منهه، وإنهه  سيصهبحوا موتهـى 

ا  صهار  ينبهته ، فصهر  علهـى بهـاب كله  إتّ سنـحاريب و مسة مهن كتابهه فلهـما أصهبحوا جهاء

الهـمدينة: يها ملهة بنهـي إسرائيهـل، إا هللا قهد كفهـا  عهدّو  فهـا رج، فهإا سنهـحاريب ومهن معهه قههد 

الكوا فلهـما  هرج الهـملة التهـمس سنهـحاريب، فلهـ  يُوجهد فهـي الـموتهـى، فبعه  الهـملة فهـي طلبهه، 

، فجعلوا  فـي الـجوامع، ث  أتوا بهه  فأهركه الطلب فـي مبارة و مسة من كتابه، أحدا  بختنصر

ملة بنـي إسرائيـل فلـما رآاه   هّر سهاجدا مهن حهين طلعهت الشهمس حتهـى كانهت العصهر، ثه  قهال 

لسنههـحاريب: كيههف تههرى فعههل ربنهها بكهه ؟ ألههـ  يقههتلك  بحولههه وقّوتههه، ونههـحن وأنتههـ  غههافلوا؟ فقههال 

لتهـي رحمكه  بهها قبهل أا أ هرج مهن سنـحاريب له: قد أتانـي  بر ربك ، ونصره إياك ، ورحمتهه ا

بالهي، فلـ  أطع مرشدا، ولـ  يـلقنـي فـي الشقوة إتّ قلة عقلـي، ولو سمعت أو عقلت مها غهزوتك ، 

ولكن الشقوة غلبت علـّي وعلـى مهن معهي، فقهال ملهة بنهـي إسرائيهـل: الهـحمد هلل رّب العهّزة الهأي 

رامة بة علـيه، ولكنه إنـما أبقها  ومهن معهة لهـما كفـاناك  بـما شاء، إا ربنا لـ  يُبقة ومن معة لك

او شّر لة، لتزهاهوا شقوة فـي الدنـيا، وعأابـا فـي اتَ رة، ولتـخبروا من وراءك  بـما لقـيتهـ  مهن 

فعل ربنا، ولتنأر من بعدك ، ولوت ذلة ما أبقاك ، فلدُمة وهم من معة أاوا علـى هللا من هم قراه 

ي إسرائيهـل أمهر أميهر حرسهه، فقهأ، فهـي رقهابه  الهـجوامع، وطها، بهه  لو قتلتهه. ثه  إا ملهة بنهـ

سبعين يوما حول بـيت الـمقدس إيـلـيا، وكاا يرمقه  فـي كهّل يهوم  بزتهـين مهن شهعير لكهل رجهل 
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منه ، فقال سنـحاريب لـملة بنـي إسرائيـل: القتل  ير مـما يفعهل بنها، فهـافعل مها أمهرَ فنقهل بهه  

ل، فههأوحى هللا إلهههـى شههعياء النبهههـّي أا قههل لهههـملة بنههـي إسرائيهههـل يرسهههل الههـملة إلهههـى سههجن القتههه

سنـحاريب ومن معه لـينأروا من وراءاه ، ولهـيكرمه  ويحملهه  حتهـى يبلبهوا بالهاه  فبلّه  النبهـّي 

شعياء الـملة ذلة، ففعل، فخرج سنـحاريب ومن معهه حتهـى قهدموا بهـابل فلهـما قهدموا جمهع النهاس 

 بجنوهه، فقال له كّهانه وسحرته: يا ملة بـابل قد كنا نقّص علـية  بر ربه  فأ برا  كيف فعل هللا

و بر نبـيه ، ووحى هللا إلـى نبـيه ، فلـ  تطعنا، واي أّمة ت يسهتطيعها أحهد مهع ربهه ، فكهاا أمهر 

سنـحاريب مـما  ّوفوا، ث  كفـاا  هللا تأكرة وعبرة، ث  لبه  سنهـحاريب بعهد ذلهة سهبع سنهـين، ثه  

 ماَ.

ـهه حههدثنا ابههن حميههد، قههال: حههدثنا سلههـمة، عههن ابههن إسههحاق، قههال: لههـما مههاَ سنههـحاريب 16659  

استـخـلف بختنصر ابن ابنه علهـى مها كهاا علهـيه جهدّه يعمهل بعملهه، ويقضهي بقضهائه، فلبه  سهبع 

عشرة سنة. ث  قب  هللا ملة بنهـي إسرائيهـل صهديقة فمهرج أمهر بنهـي إسرائيهـل وتنافسهوا الهـُملة، 

قتل بعضه  بعضا علـيه، ونبـيه  شعياء معه  ت يهأعنوا إلهـيه، وت يقبلهوا منهه فلهـما فعلهوا حتـى 

ذلة، قال هللا فـيـما بلبنا لشعياء: ق  فهـي قومهة أُو ِ علهـى لسهانة فلهـما قهام النبهـّي أنطهق هللا لسهانه 

بنهـي إسرائيهـل بـالوحي فقال: يا سماء استـمعي، ويا أرض أنصتـي، فهإا هللا يريهد أا يقهّص شهأا 

الههأين ربههـاا  بنعمتههه، واصطفههـاا  لنفسههه، و ّصههه  بكرامتههه، وفّضههله  علههـى عبههـاهه، وفضههله  

بههـالكرامة، واهه  كالبنههـ  الضههائعة التههـي ت راعههي لههها، فههآوى شههارهتها، وجمههع ضههالتها، وجبههر 

كسههيراا، وهاوى مريضههها، وأسههمن مهزولههها، وحفهه  سههمينها فلههـما فعههل ذلههة بطههرَ، فتناطحههت 

بـاشها فقتل بعضها بعضا، حتـى لـ  يبق منها عظه  صهحيح يخبهر إلهـيه آ هر كسهير، فويهـل لههأه ك

ا مة الـخاطتة، وويـل له تء القوم الـخاطتين الأين ت يدروا أين جاءا  الـحين. إا البعير ربـما 

المهور ربهـما  يأكر وطنه فـينتابه، وإا الـحمار ربـما يأكر اتَرّي الأي شهبع علهـيه فهـيراجعه، وإا

يأكر الـمرج الأي سمن فـيه فـينتابه، وإا اه تء القهوم ت يهدروا مهن حيه  جهاءا  الهـحين، واه  

أولو ا لبـاب والعقول، لـيسوا ببقر وت حميهر وإنهـي ضهارب لهه  مهمالً فلهـيسمعوه: قهل لهه : كيهف 

حكيـ  قوّي، فأقبل  تروا فـي أرض كانت  واء ممانا،  ربة مواتا ت عمراا فـيها، وكاا لها ربّ 

علـيها بـالعمارة، وكهره أا تهـخرب أرضهه واهو قهوّي، أو يقهال ضهيع واهو حكيهـ ، فأحهاط علهـيها 

جدارا، وشيّد فـيها قصرا، وأنبغ فـيها نهرا، وصف فـيها غراسا مهن الزيتهوا والرمهاا والنـخيهـل 

ّمهة، حفهـيظا قويها أمينها، وا عناب، وألواا الممار كلها، وولهـى ذلهة واستهـحفظه قـيهـما ذا رأي وا

وتأنى طلعها وانتظراا فلـما أطلعت جاء طلعها  روبـا، قالوا: بتست ا رض اأه، نهرى أا يههدم 

جدرانها وقصراا، ويدفن نهراا، ويقب  قـيّـمها، ويحهرق غراسهها حتهـى تصهير كمها كانهت أّول 

، وإا القصهر شريعتهـي، وإا مّرة،  ربة مواتا ت عمهراا فهـيها. قهال هللا لهه : فهإا الهـجدار ذمتهـي

النهههر كتابههـي، وإا القَـيّههـَ  نبِـيههـي، وإا البههراس اهه ، وإا الههـخروب الههأي أطلههع البههراس أعمههاله  

الـخبـيمة، وإنـي قد قضيت علـيه  قضاءا  علـى أنفسهه ، وإنهه َممهل  ضهربه هللا لهه  يتقّربهوا إلهـّي 

، ويهدّعوا أا يتقّربهوا بهـالتقوى والكهّف عهن ذبهح بأبح البقر والبنـ ، ولـيس ينالنـي اللـح  وت آكله

ا نفههس التههـي حرمتههها، فأيههديه  مخضههوبة منههها، وثههـيابه  متزملههة بههدمائها، يشههيدوا لههـي البههـيوَ 

مسههاجد، ويطهههروا أجوافههها، وينههـجسوا قلههوبه  وأجسههامه  ويدنسههونها، ويزّوقههوا لههـي البههـيوَ 

  ويفسدونها، فأّي حاجة لـي إلـى تشيـيد البـيوَ والـمساجد ويزينونها، ويخّربوا عقوله  وأحالمه

ولـيست أسكنها، وأّي حاجة إلـى تزويق الـمساجد ولست أه ـلها، إنـما أمرَ برفعهها  ذكهر فهـيها 

وأسبح فـيها، ولتكوا معلـما لـمن أراه أا يصلـي فـيها، يقولوا: لهو كهاا هللا يقهدر علهـى أا يجمهع 

يقدر علـى أا يفقّه قلوبنا  فقهها، فـاعمد إلـى عوهين يابسين، ثه  ائهت ألفتنا لـجمعها، ولو كاا هللا 

بهما ناهيهما فـي أجمع ما يكونوا، فقل للعهوهين: إا هللا يأمركمها أا تكونها عهوها واحهدا فلهـما قهال 

لهما ذلة، ا تلطا فصارا واحدا، فقال هللا: قل له : إنـي قهدرَ علهـى ألفهة العيهداا الهـيابسة وعلهـى 

ولّههف بههـينها، فكيههف ت أقههدر علههـى أا أجمههع ألفههته  إا شههتت، أم كيههف ت أقههدر علههـى أا أفقّههه أا أ

قلوبه ، وأنا الأي صّورتها يقولوا: صمنا فلـ  يرفع صيامنا، وصلّـينا فلـ  تنّور صالتنا، وتصدّقنا 

ذلة ت نسهمع،  فلـ  تزّ  صدقاتنا، وهعونا بـممل حنـين الـحمام، وبكينا بـممل عواء الأئب، فـي كلّ 
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وت يُستـجاب لنا قال هللا: فسله  ما الأي يـمنعنـي أا أستـجيب له ، ألست أسمع السامعين، وأبصر 

النههاظرين، وأقههرب الـمـجيبههـين، وأرحهه  الههراحمين؟ أ ّا ذاَ يههدي قلههت كيههف ويههداي مبسههوطتاا 

ها غيري أت وإا رحمتهـي بـالـخير، أنفق كيف أشاء، ومفـاتـيح الـخزائن عندي ت يفتـحها وت يبلق

وسههعت كههّل شههيء، إنههـما يتههراح  الههـمتراحموا بفضههلها أو  ا البخههـل يعترينههـي أو لسههت أكههرم 

ا كههرمين والفتهها  بـالههـخيراَ، أجههوه مههن أعطههى، وأكههرم مههن ُسههتل لههو أّا اهه تء القههوم نظههروا 

إذا  بصهروا مهن حيه    نفسه  بـالـحكمة التـي نّورَ فـي قلوبه  فنبأواا، واشهتروا بهها الدنهـيا،

أتههوا، وإذا  يقنههوا أا أنفسههه  اههي أعههدى العههداة لههه ، فكيههف أرفههع صههيامه  واهه  يههـلبسونه بقههول 

الزور، ويتقّووا علـيه بطعمة الـحرام؟ وكيف أنّور صالته ، وقلوبه  صاغية إلـى مهن يحاربنهـي 

بأموال غيرا ؟ وإنـما ويحاهّنـي، وينتهة مـحارمي؟ أم كيف تزكو عندي صدقاته  وا  يتصدّقوا 

أوجر علـيها أالها الـمبصوبـين أم كيف أستـجيب له  هعاءا  وإنـما او قول بألسنته  والفعل مهن 

ذلة بعيد؟ وإنـما أستـجيب للداعي اللـين، وإنهـما أسهمع مهن قهول الهـمستضعف الهـمسكين، وإا مهن 

اء، وأنصههفوا الههـمظلوم، عالمههة رضههاي رضهها الههـمساكين فلههو رحمههوا الههـمساكين، وقّربههوا الضعفههـ

ونصههروا الههـمبصوب، وعههدلوا للبائههب، وأهّوا إلههـى ا رملههة والـيتـيههـ  والههـمسكين، وكههّل ذي حههّق 

حقه، ث  لهو كهاا ينببهي أا أكلهـ  البشهر إذا لكلهـمته ، وإذا لكنهت نهور أبصهارا ، وسهمع آذانهه ، 

إذا لمبّهت ألسهنته  وعقهوله . ومعقول قلوبه ، وإذا لدعمت أركانه ، فكنت قّوة أيديه  وأرجله ، و

يقولوا لـّما سمعوا كالمي، وبلبته  رساتتهـي بأنهها أقاويهـل منقولهة، وأحاهيه  متوارثهة، وتآلهـيف 

مـما ت لف السحرة والكهنة، ومعموا أنه  لو شاءوا أا يأتوا بحدي  ممله فعلوا، وأا يطلعوا علـى 

خفـى بـالأي يقول ويسّر، واه  يعلهـموا أنهـي البيب بـما توحي إلـيه  الشياطين طلعوا، وكله  يستـ

أعلههـ  غيههب السههمواَ وا رض، وأعلههـ  مهها يبههدوا ومهها يكتههـموا وإنههـي قههد قضههيت يههوم  ههـلقت 

السههمواَ وا رض قضههاء أثبتههه علههـى نفسههي، وجعلههت هونههه أجههالً مهه جالً، ت بههدّ أنههه واقههع، فههإا 

، أو فهـي أّي ممهاا يكهوا، وإا كهانوا صدقوا بـما ينتـحلوا من لهـ  البيهب، فلهـيخبرو  متهـى أنفهأه

يقدروا علـى أا يأتوا بـما يشاءوا، فلـيأتوا بـممل القُدرة التـي بهها أمضهيت، فإنهـي مظههره علهـى 

الههدين كلههه ولههو كههره الههـمشركوا، وإا كههانوا يقههدروا علههـى أا يقولههوا مهها يشههاءوا فلههـي لّفوا ممههل 

ا صاهقـين، فإنـي قد قضهيت يهوم  هـلقت السهمواَ الـحكمة التـي أهبر بها أمر ذلة القضاء إا كانو

وا رض أا أجعل النبّوة فـي ا ُجراء، وأا أحّول الـملة فـي الرعاء، والعهّز فهـي ا ذتء، والقهّوة 

فـي الضعفهـاء، والبنهى فهـي الفقهراء، والمهروة فهـي ا قهالء، والهـمدائن فهـي الفلهواَ، واتَجهام فهـي 

اا، والعلهـ  فهـي الهـجهلة، والهـحك  فهـي ا ميهـين، فسهله  متهـى اهأا، الـمفـاوم، والبرهى فـي البيطه

ومن القائ  بهأا، وعلـى يهد مهن أسهنه، ومهن أعهواا اهأه ا مهر وأنصهاره إا كهانوا يعلهـموا فإنهـي 

بـاع  لألة نبـيا أّميا، لـيس أعمى من عمياا، وت ضاتً من ضالّـين، ولـيس بفّ  وت غلهـي ، وت 

اق، وت متزين بـالفُحش، وت قّوال للـخنا، أسدهه لكل جميـل، أاب له كهّل  هـلق صّخاب فـي ا سو

كريـ ، أجعل السكينة لبـاسه، والبّر شعاره، والتقوى ضميره، والـحكمة معقوله، والصدق والوفـاء 

طبههـيعته، والعفههو والعههر،  ههـلقه والعههدل والههـمعرو، سههيرته، والههـحّق شههريعته، والهههدى إمامههه، 

ملّتههه، وأحمههد اسههمه، أاههدي بههه بعههد الضههاللة، وأعلههـ  بههه بعههد الههـجهالة، وأرفههع بههه بعههد  واإلسههالم

الـخمالة، وأشهر به بعد النكرة، وأكمر به بعد القلّة، وأغنـي به بعد العيـلة، وأجمهع بهه بعهد الفُرقهة، 

للنهاس،  وأؤلّف به قلوبـا مختلفة، وأاواء مشهتتة، وأمهـما متفّرقهة، وأجعهل أمتهه  يهر أّمهة أُ رجهت

تأمر بـالـمعرو،، وتنهى عهن الهـمنكر، توحيهدا لهـي، وإيهـمانا وإ الصها بهـي، يصهلوا لهـي قهـياما 

وقعههوها، وركوعهها وسههجوها، يُقههاتلوا فههـي سبـيـلههـي صفوفههـا ومحوفههـا، ويخرجههوا مههن هيههارا  

ـمـجيد لـي وأمواله  ابتباء رضوانـي، ألهمه  التكبـير والتوحيد، والتسبـيح والـحمد والـمدحة، والت

فههـي مسههاجدا  ومههـجالسه  ومضههاجعه  ومتقلههبه  وممههواا ، يكبههروا ويهلّلههوا، ويقدّسههوا علههـى 

رؤوس ا سواق، ويطهروا لـي الوجهوه وا طهرا،، ويعقهدوا المهـياب فهـي ا نصها،، قربهـانه  

ء، وأنا هماؤا ، وأناجيـله  صدورا ، رابـاا بـاللـيـل، لـيوي بـالنهار، ذلة فضلـي أوتـيه من أشا

ذو الفضل العظيـ . فلـما فرم نبهـيه  شهعياء إلهـيه  مهن مقالتهه، عهدوا علهـيه فـيهـما بلبنهـي لهـيقتلوه، 
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فهرب منه ، فلقـيته شجرة، فـانفلقت فد ـل فهـيها، وأهركهه الشهيطاا فأ هأ بهدبهة مهن ثوبهه فهأراا  

 سطها.إيااا، فوضعوا الـمنشار فـي وسطها فنشرواا حتـى قطعواا، وقطعوه فـي و

قال أبو جعفر: فعلـى القول الأي ذكرنا عن ابن عبـاس من روايهة السهدّي، وقهول ابهن ميهد، كهاا   

إفساه بنـي إسرائيـل فـي ا رض الـمّرة ا ولـى قتله  مكريا نبـّي هللا، مع ما كهاا سهلف مهنه  قبهل 

هللا، وعتهّوا  علهـى  ذلة وبعده، إلـى أا بع  هللا علـيه  من أحّل علـى يده به  نقمتهه مهن معاصهي

ربه . وأما علـى قول ابن إسحاق الأي روينها عنهه، فكهاا إفسهاها  الهـمّرة ا ولهـى مها وصهف مهن 

قتله  شعياء بن أمصيا نبـّي هللا. وذكر ابن إسحاق أا بع  أال العلـ  أ بره أا مكريا ماَ موتها 

لّغ علهـى بنهـي إسرائيهـل فهـي ولـ  يُقتل، وأا الـمقتول إنـما او شهعياء، وأا بختنصهر اهو الهأي ُسه

 الـمّرة ا ولـى بعد قتله  شعياء. حدثنا بألة ابن حميد، عن سلـمة عنه.

وأما إفساها  فـي ا رض الـمّرة اتَ رة، فال ا هتال، بهـين أاهل العلهـ  أنهه كهاا قهتله  يحيهى بهن   

وأنها ذاكهر ا هتالفه  فهـي  مكريا. وقد ا تلفوا فـي الأي سلّطه هللا علـيه  منتقما به مهنه  عنهد ذلهة،

 ذلة إا شاء هللا.

وأما قوله: َولَتَْعلُّن ُعلُّوا َكبِـيرا فقد ذكرنا قول من قال: يعنـي به: استكبـارا  علـى هللا بـالـجراءة   

 علـيه، و الفه  أمره. وكاا مـجااد يقول فـي ذلة ما:

دثنا عيسهى، عهن ابهن أبهـي ـ حدثنـي مـحمد بن عمهرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حه16660  

 نـجيح، عن مـجااد َولَتَْعلُّن ُعلُّوا َكبِـيرا قال: ولتعلّن الناس علّوا كبـيرا.

حدثنا الـحاري، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: حهدثنا ورقهاء، عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد،    

 ممله.

أولـى الـمّرتـين اللتـين يفسهدوا بهمها فهـي وأما قوله: فإذَا جاَء َوْعدُ أُوتُاما يعنـي: فإذا جاء وعد   

 ا رض كما:

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: فهإذَا جهاَء َوْعهدُ 16661  

أُوتُاما قال: إذا جاء وعهد أولهـى تهـينة الـمّرتهـين اللتهـين قضهينا إلهـى بنهـي إسرائيهـل لَتُْفِسهدُّا فِهـي 

 ـْيِن.ا ْرِض َمّرتَ 

وقوله: بَعَمْنا َعلَـْيُكْ  ِعبـاها لَنا أُولـي بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِ هالَل الهدّياِر، وكهاَا َوْعهدا َمْفعُهوتً يعنهـي   

تعالـى ذكره بقوله: بَعَمْنا َعلَـْيُكْ  وّجهنا إلـيك ، وأرسهلنا علهـيك  ِعبهـاها لَنها أُولهـي بَهأٍْس َشهِديٍد يقهول: 

وب شديد. وقوله: فَجاُسوا ِ الَل الدّياِر، وكهاَا َوعهدا َمْفعُهوتً يقهول: فتهرهّهوا ذوي بطش فـي الـحر

بـين الدور والـمساكن، وذابوا وجاءوا. يقال فـيه: جاس القوم بـين الهديار وجاسهوا بهـمعنى واحهد، 

 وجست أنا أجوس جوسا وجوسانا. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، ُروي الـخبر عن ابن عبـاس:

ـ حدثنـي علهـّي بهن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن 16662  

 عبـاس فَجاُسوا ِ الَل الدّياِر قال: مشوا.

وكاا بع  أال الـمعرفة بكالم العرب من أاهل البصهرة يقهول: معنهى جاسهوا: قتلهوا، ويستشههد   

 لقوله ذلة ببـيت حساا:

 ُمـَحّمٍدفَجاَس بِِه ا ْعدَاَء ُعْرَض العَساِكِر  َوِمنّا الِّأي تقـى بَسْيفِ  

وجائز أا يكوا معناه: فجاسوا  الل الديار، فقتلوا  ذاابـين وجائين، فـيصّح التهأويالا جميعها.   

ويعنـي بقوله: وكاَا َوْعدا َمْفعُوتً وكاا جوس القوم الأين نبع  علـيه   الل هيارا  وعدا من هللا 

 ت مـحالة،  نه ت يخـلف الـميعاه.له  مفعوتً ذلة 

ث  ا تلف أاهل التأويهـل فهـي الهأين عنهى هللا بقولهه: أُولهـي بَهأٍْس َشهِديٍد فـيهـما كهاا مهن فعلهه  فهـي   

الـمّرة ا ولـى فـي بنـي إسرائيـل حين بعموا علـيه ، ومن الأين بعه  علهـيه  فهـي الهـمّرة اتَ هرة، 

 : كهاا الهأي بعه  هللا علهـيه  فهـي الهـمّرة ا ولهـى جهالوَ، وما كاا من صنعه  به ، فقهال بعضهه

 واو من أال الـجزيرة. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: حدثنا أبـي، قال: ثنـي عمي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16663  

ا لَنا أُولـي بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِ الَل عن ابن عبـاس، قوله: فَإذَا جاَء َوْعدُ أُوتُاما بَعَمْنا َعلَـْيُكْ  ِعبـاه

الدّياِر، وكاَا َوْعدا َمْفعُوتً قال: بعه  هللا علهـيه  جهالوَ، فجهاس  هالل هيهارا ، وضهرب علهـيه  
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الـخراج والأّل، فسألوا هللا أا يبعه  لهه  ملكها يُقهاتلوا فهـي سبـيهـل هللا، فبعه  هللا طهالوَ، فقهاتلوا 

 سرائيـل، وقُتل جالوَ بـيدي هاوه، ورجع هللا إلـى بنـي إسرائيـل ملكه .جالوَ، فنصر هللا بنـي إ

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: فإذَا جاَء َوْعدُ أُوتُامها 16664  

ْعدا َمْفعُوتً قضاء قضهى هللا بَعَمْنا َعلَـْيُكْ  ِعبـاها لَنا أُولـي بَأٍْس َشِديٍد، فجاُسوا ِ الَل الدّياِر، وكاَا وَ 

علـى القوم كما تسمعوا، فبع  علـيه  فـي ا ولـى جالوَ الـجزري، فسبى وقتل، وجاسوا  هالل 

 الديار كما قال هللا، ث  رجع القوم علـى ه ن فـيه .

ة حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة، قال: أمها الهـمرّ    

 ا ولـى فسلّغ هللا علـيه  جالوَ، حتـى بع  طالوَ ومعه هاوه، فقتله هاوه.

وقال آ روا: بل بع  علـيه  فـي الـمّرة ا ولـى سنـحاريب، وقد ذكرنا بع  قائلـي ذلهة فـيهـما   

 مضى ونأكر ما حضرنا ذكره مـمن لـ  نأكره قبل.

علهـية، عهن أبهـي الـمعلهـى، قهال: سهمعت  ـ حدثنـي يعقوب بن إبراايهـ ، قهال: حهدثنا ابهن16665  

سعيد بن جبـير، يقول فهـي قولهه: بَعَمْنها َعلَهـْيُكْ  ِعبهـاها لَنها أُولهـي بَهأٍْس َشهِديٍد قهال: بعه  هللا تبهـار  

وتعالـى علـيه  فـي الـمّرة ا ولـى سنـحاريب من أاهل أثهور ونهـينوى فسهألت سهعيدا عنهها، فهزع  

 أنها الـموصل.

نا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج عن ابهن جهريي، قهال: ثنهـي يعلهـى ـ حدث16666  

بن مسلـ  بن سعيد بن جبـير، أنه سهمعه يقهول: كهاا رجهل مهن بنهـي إسرائيهـل يقهرأ، حتهـى إذا بله  

ة مها شهاء بَعَمْنا َعلَـْيُكْ  ِعبـاها لَنا أُولـي بَأٍْس َشِديٍد بكى وفـاضت عيناه، وطبق الـمصحف، فقال ذله

هللا من الزماا، ث  قال: أي رّب أرنِـي اأا الرجهل الهأي جعلهت اهال  بنهـي إسرائيهـل علهـى يديهه، 

فأُري فـي الـمنام مسكينا ببـابل، يقال له بختنصر، فـانطلق بـمال وأعبهد لهه، وكهاا رجهالً موسهرا، 

رااا لهـيس فهـيها أحهد غيهره، فقـيـل له أين تريد؟ قال: أريد التـجارة، حتـى نزل هارا ببـابل، فـاستك

فجعل يدعو الـمساكين ويـلطف به  حتـى لـ  يبق أحد، فقال: ال بقـي مسكين غيرك ؟ قهالوا: نعه ، 

مسكين بفّي آل فالا مري  يقال له بختنصر، فقال لبلـمته: انطلقوا، حتـى أتاه، فقهال: مها اسهمة؟ 

ضه حتـى برأ، فكساه وأعطهاه نفقهة، ثه  آذا قال: بختنصر، فقال لبلـمته: احتـملوه، فنقله إلـيه ومرّ 

اإلسرائيـلـي بـالرحيـل، فبكى بختنصر، فقال اإلسرائيـلـي: ما يبكية؟ قال: أبكي أنة فعلت بـي مها 

فعلت، وت أجد شيتا أجزية، قال: بلـى شيتا يسيرا، إا ملكت أطعتنـي فجعل اتَ هر يتبعهه ويقهول: 

سأله، إتّ أنهه يهرى أنهه يسهتهزىء بهه، فبكهى اإلسرائيـلهـي تستهزىء بـي؟ وت يـمنعه أا يعطيه ما 

وقال: ولقد علـمت ما يـمنعة أا تعطينـي ما سألتة، إتّ أا هللا يريد أا ينفأ ما قد قضاه وكتب فـي 

كتابه وضرب الدار من ضربه فقال يوما صيحوا، واو ملة فـارس ببهـابل: لهو أنها بعمنها طلهـيعة 

  لهو فعلهت؟ قهال: فمهن تهروا؟ قهالوا: فهالا، فبعه  رجهالً وأعطهاه متهة إلـى الشام قالوا: وما ضهرّ 

ألف، و رج بختنصر فـي مطبخه، لـ  يخرج إتّ لـيأكل فـي مطبخه فلـما قدم الشام ورأى صاحب 

الطلـيعة أكمر أرض هللا فرسا ورجالً جلدا، فكسر ذلة فـي ذرعه، فلـ  يسأل، قال: فجعل بختنصر 

فـيقول: ما يـمنعك  أا تبزوا بـابل، فلو غزوتهـمواا مها هوا بهـيت مالهها يجلس مـجالس أال الشام 

شيء، قالوا: ت نُـحسن القتال، قال: فلو أنكه  غزوتهـ ، قهالوا: إنها ت نهـحسن القتهال وت نقاتهل حتهـى 

أنفأ مـجالس أال الشام، ث  رجعوا فأ بر الطلـيعة ملكه  بـما رأى، وجعل بختنصر يقول لفوارس 

لو هعانـي الـملة   برته غير ما أ بره فالا فُرفع ذلة إلـيه، فدعاه فأ بره الهـخبر وقهال: الـملة: 

إا فالنا لـما رأى أكمر أرض هللا فرسا ورجالً جلدا، كبر ذلة فـي روعهه ولهـ  يسهأله  عهن شهيء، 

ا، الأي ذكهر وإنـي لـ  أهع مـجلسا بـالشام إتّ جالست أاله، فقلت له  كأا وكأا، وقالوا لـي كأا وكأ

سعيد بن جبـير أنه قال له ، قال الطلـيعة لبختنصر: إنة فضحتنـي لة متة ألف وتنهزع عمها قلهت، 

قال: لو أعطيتنـي بـيت مال بـابل ما نزعت، ضرب الدار من ضربه فقال الـملة: لو بعمنا جريدة 

الوا: ما ضّر  لو فعلهت؟  يـل إلـى الشام، فإا وجدوا مساغا ساغوا، وإتّ انمنوا ما قدروا علـيه، ق

قال: فمن تروا؟ قالوا: فالا، قال: بل الرجل الأي أ برنـي ما أ برنـي، فهدعا بختنصهر وأرسهله، 

وانتـخب معه أربعهة آت، مهن فرسهانه ، فهـانطلقوا فجاسهوا  هالل الهديار، فسهبوا مها شهاء هللا ولهـ  

الً، قالوا: علـى رسلك  حتـى تأتهـي يخربوا ولـ  يقتلوا. وماَ صيحوا الـملة قالوا: استـخـلفوا رج
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أصحابك  فإنه  فرسانك ، لن ينقضوا علـيك  شيتا، أمهلوا فأمهلوا حتـى جاء بختنصر بـالسبـي وما 

 معه، فقسمه فـي الناس، فقالوا: ما رأينا أحدا أحق بـالـملة من اأا، فملّكوه.

قهال: أ برنهـي سلـيهـماا بهن ـ حدثنـي يونس بهن عبهد ا علهـى، قهال: أ برنها ابهن واهب، 16667  

بالل، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن الـمسيب يقول: ظهر بختنصر علـى الشام، فخّرب 

بـيت الـمقدس وقتله ، ث  أتـى همشق، فوجد بها همها يبلهـي علهـى كبهـا: أي كناسهة، فسهأله  مها اهأا 

ا ظهههر، قهال: فقتههل علهـى ذلههة الههدم الهدم؟ قههالوا: أهركنها آبههـاءنا علهـى اههأا وكلهـما ظهههر علههـيه الكبهـ

 سبعين ألفـا من الـمسلـمين وغيرا ، فسكن.

وقال آ روا: يعنـي بألة قوما من أال فـارس، قالوا: ولهـ  يكهن فهـي الهـمّرة ا ولهـى قتهال. ذكهر   

 من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمهرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى، عهن ابهن أبهـي 16668  

جيح، عن مـجااد فإذَا جاَء َوْعدُ أُوتُاما بَعَمْنا َعلَـْيُكْ  ِعبـاها لَنها أُولهـي بَهأٍْس َشهِديٍد فَجاُسهوا  هالَل نـ

الههدّياِر قههال: مههن جههاءا  مههن فههـارس يتههـجسسوا أ بههـارا ، ويسههمعوا حههديمه ، معههه  بختنصههر، 

صههرَ علههـيه  بنههو فههوعى أحههاهيمه  مههن بههـين أصههحابه، ثهه  رجعههت فههـارس ولههـ  يكههن قتههال، ونُ 

 إسرائيـل، فهأا وعد ا ولـى.

حدثنـي الـحري، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد بَعَمْنَا    

 َعلَـْيُكْ  ِعبـاها لَنا أُولـي بَأٍْس َشِديٍد جند جاءا  من فـارس يتـجسسوا أ بـارا ، ث  ذكر نـحوه.

ل: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد فإذَا جاَء َوْعهدُ حدثنا القاس ، قا   

أُوتُاما بَعَمْنها َعلَهـْيُكْ  ِعبهـاها لَنها أُولهـي بَهأٍْس َشهِديٍد قهال: ذلهة أي مهن جهاءا  مهن فهـارس، ثه  ذكهر 

 نـحوه.

 

 6اآلية : 
ّرةَ َعلَْيِهْ  َوأَْمدَْهنَاُك  بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َوَجعَْلنَاُكْ  أَْكمَهَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }ثُّ  َرهَْهنَا لَُكُ  اْلكَ 

 نَِفيراً {.

يقول تعالـى ذكره: ث  أهلناك  يا بنـي إسرائيـل علهـى اه تء القهوم الهأين وصهفه  جهّل ثنهاؤه أنهه    

ـي  بههره أا بنههـي يبعههمه  علههـيه ، وكانههت تلههة اإلهالههة والكههّرة لههه  علههـيه ، فـيههـما ذكههر السههدّي فهه

إسرائيـل غزوا ، وأصابوا منه ، واستنقأوا ما فـي أيديه  منه . وفـي قول آ رين: إطالق الـملة 

الأي غزاا  ما فـي يديه من أسراا ، ورهّ ما كاا أصاب من أمواله  علـيه  من غير قتهال. وفهـي 

الوَ حتهـى قتلهوه، وقهد قول ابن عبـاس الهأي رواه عطيهة عنهه اهي إهالهة هللا إيهاا  مهن عهدّوا  جه

ذكرنا كّل ذلة بأسانـيده فـيـما مضى وأْمهدَْهناُكْ  بهأْمَواٍل َوبَنِهـيَن يقهول: ومهنها فـيهـما أعطينهاك  مهن 

 ا موال والبنـين.

وقوله: َوَجعَْلناُكْ  أْكمََر نَِفـيرا يقول: وصيرناك  أكمر عدَهَ نافٍر منه . وبنـحو الهأي قلنها فهـي ذلهة،   

 تأويـل. ذكر من قال ذلة:قال أال ال

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة، قولهَوَجعَْلنهاُكْ  أْكمَهَر نَِفهـيرا: 16669  

 أي عدها، وذلة فـي ممن هاوه.

ـ حدثنهـي موسهى، قهال: حهدثنا عمهرو، قهال: حهدثنا أسبهـاط، عهن السهدّي َوَجعَْلنهاُكْ  أْكمَهَر 16670  

 ل: عدها.نَِفـيرا يقو

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله: ثُّ  َرهَْهنا لَُكُ  الَكّرةَ 16671  

َعلَـْيِهْ  لبنـي إسرائيـل، بعد أا كانهت الهزيهـمة، وانصهر، اتَ هروا عهنه  َوَجعَْلنهاُكْ  أْكمَهَر نَِفهـيرا 

 قال: جعلناك  بعد اأا أكمر عدها.

ثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور عن معمر، عن قتاهة ثُّ  َرهَْهنا ـ حد16672  

 لَُكُ  الَكّرةَ َعلَـْيِهْ  ث  رههَ الكّرة لبنـي إسرائيـل.

ـهه حدثنههـي مههـحمد بههن سههناا القههّزام، قههال: حههدثنا أبههو عاصهه ، عههن سفههـياا، فههـي قولههه: 16673  

 قال: أربعة آت،.وأْمدَْهناُكْ  بأْمَوال وبَنِـيَن 
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 7اآلية : 
ِ هَرةِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }إِْا أَْحَسْنتُْ  أَْحَسْنتُْ   ْنفُِسُكْ  َوإِْا أََسأْتُْ  فَلََها فَهإِذَا َجهآَء َوْعهدُ اتَ 

 واْ َما َعلَْواْ تَتْبِيراً {.ِليَُسوُءواْ ُوُجوَاُكْ  َوِليَْدُ لُواْ اْلَمْسِجدَ َكَما هََ لُوهُ أَّوَل َمّرةٍ َوِليُتَبّرُ 

يقول تعالـى ذكره لبنـي إسرائيـل فـيـما قضى إلـيه  فـي التوراة: إْا أْحَسْنتُـْ  يها بنهـي إسرائيهـل،    

فأطعتـ  هللا وأصلـحتـ  أمهرك ، ولزمتهـ  أمهره ونهيهه أْحسْنتُهـْ  وفعلتهـ  مها فعلتهـ  مهن ذلهة  َْنفُِسهُكْ  

لتك  ما تفعلوا من ذلة أنفسك  فهـي الدنهـيا واتَ هرة. أمها فهـي الدنهـيا فهإا هللا  نّك  إنـما تنفعوا بفع

يدفع عنك  من بباك  سوءا، وينـمي لك  أموالك ، ويزيدك  إلـى قّوتك  قّوة. وأما فـي اتَ رة فإا هللا 

ينتهٍأ، فإلهـى تعالـى يمهـيبك  بهه جنانهه وإْا أسأْتُهـْ  يقهول: وإا عصيتهـ  هللا وركبتهـ  مها نههاك  عنهه ح

أنفسههك  تسههيتوا،  نكهه  تسههخطوا بههألة علههـى أنفسههك  ربكهه ، فههـيسلغ علههـيك  فههـي الدنههـيا عههدّوك ، 

ويـمّكن مهنك  مهن ببهاك  سهوءا، ويخهـلدك  فهـي اتَ هرة فهـي العهأاب الهـمهين. وقهال جهّل ثنهاؤه َوإْا 

 عنى: أوحى إلـيها.أسأْتُـْ  فلها والـمعنى: فإلـيها كما قالبأّا َربَّة أْوحى لَها والـم

وقوله: فإذَا جهاَء َوْعهدُ اتَِ هَرةِ يقهول: فهإذا جهاء وعهد الهـمّرة اتَ هرة مهن مّرتهـي إفسهاهك  يها بنهـي   

إسرائيـل فـي ا رض ِلـيَُسوُءوا ُوُجوَاُكْ  يقول: لـيسوء مـجيء ذلة الوعد للـمّرة اتَ رة وجهواك  

 فـيقبّحها.

له ِلـْيُسوُءوا ُوُجوَاُكْ  فقرأ ذلة عاّمة قّراء أال الـمدينة والبصهرة وقد ا تلف القّراء فـي قراءة قو  

ِلـيَُسوُءوا ُوُجوَاُكْ  بـمعنى: لهـيسوء العبهـاه أولهو البهأس الشهديد الهأين يبعهمه  هللا علهـيك  وجهواك ، 

عن الهـجميع  واستشهد قارئوا ذلة لصحة قراءته  كألة بقوله َوِلـيَْدُ ـلُوا الـَمْسِجدَ وقالوا: ذلة  بر

علهـى « ِلهـيَُسوَء ُوُجهوَاُك ْ »فكألة الواجب أا يكوا قوله ِلـيَُسوُءوا. وقرأ ذلهة عاّمهة قهّراء الكوفهة: 

التوحيههد وبـالههـياء. وقههد يحتههـمل ذلههة وجهههين مههن التأويههـل أحههداما مهها قههد ذكههرَ، واتَ ههر منهمهها: 

لوعد وجوَاك ، جعل جهواب قولهه لـيسوء هللا وجواك . فمن وّجه تأويـل ذلة إلـى لـيسوء مـجيء ا

، فهـيكوا الكهالم تأويهـله: «جهاء»مـحأوفـا، وقد استبنـي بـما ظهر عنه، وذلهة الـمهـحأو، « فإذا»

فإذا جاء وعد اتَ هرة لهـيسوء وجهواك  جهاء. ومهن وّجههَ تأويهـله إلهـى: لهـيسوء هللا وجهواك ، كهاا 

هر منهه، غيهر أا ذلهة الـمهـحأو، سهوى أيضا فـي الكالم مـحأو،، قد استبنـي انا عنه بـما قد ظ

، فـيكوا معنى الكالم حينتٍأ: فإذا جهاء وعهد اتَ هرة بعمنهاا  لهـيسوء هللا وجهواك ، فهـيكوا «جاء»

حينتههٍأ. وقههرأ ذلههة بعهه  أاههل العربههـية مههن الكوفـيههـين: « إذا»الههـمضمر بعمنههاا ، وذلههة جههواب 

 ار  وتعالـى اسمه عن نفسه.علـى وجه الـخبر من هللا تبـ« ِلنَُسوَء ُوُجوَاُك ْ »

وكاا مـجيء وعد الـمّرة اتَ رة عند قتله  يحيى. ذكهر الروايهة بهألة، والهـخبر عمها جهاءا  مهن   

 عند هللا حينتٍأ كما:

ـ حدثنا موسى، قال: حدثنا عمهرو، قهال: حهدثنا أسبهـاط، عهن السهدّي فهـي الهـحدي  الهأي 16674  

ائيـل رأى فـي النوم أا  راب بـيت الـمقدس واال  بنهـي ذكرنا إسناهه قبل أا رجالً من بنـي إسر

إسرائيههـل علههـى يههدي غههالم يتـيههـ  ابههن أرملههة مههن أاههل بههـابل، يههدعى بختنصههر، وكههانوا يصههدقوا 

فتصدق رؤيهاا ، فأقبهل فسهأل عنهه حتهـى نهزل علهـى أمهه واهو يحتطهب، فلهـما جهاء وعلهـى رأسهه 

ضمه، ث  أعطاه ثالثة هراا ، فقال: اشتر لنا بها حزمة من حطب ألقااا، ث  قعد فـي جانب البـيت ف

طعاما وشرابـا، فـاشترى بدرا  لـحما وبدرا   بزا وبدرا   مرا، فأكلوا وشربوا حتهـى إذا كهاا 

الـيوم المانـي فعل به ذلة، حتـى إذا كاا الـيوم المال  فعل ذلة، ث  قال له: إنـي أُحّب أا تكتب لـي 

الدار، فقال: أتسخر بـي؟ فقال: إنـي ت أسخر بة، ولكن ما علـية أا أمانا إا أنت ملكت يوما من 

تتـخأ بها عندي يدا، فكلـمته أمه، فقالت: وما علـية إا كهاا ذلهة وإتّ لهـ  ينقصهة شهيتا، فكتهب لهه 

أمانا، فقال له: أرأيت إا جتت والناس حولة قد حالوا بـينـي وبـينة، فـاجعل لـي آية تعرفنهـي بهها 

صحيفتة علـى قصبة أعرفة بها، فكساه وأعطاه. ث  إا ملة بنهـي إسرائيهـل كهاا يكهرم  قال: نرفع

يحيى بن مكريا، ويدنـي مـجلسه، ويستشيره فـي أمره، وت يقطع أمرا هونه، وأنه اوى أا يتزّوج 

ابنة امرأة له، فسأل يحيى عهن ذلهة، فنههاه عهن نكاحهها وقهال: لسهت أرضهااا لهة، فبله  ذلهة أمهها 

ـى يحيى حين نهاه أا يتزّوج ابنتها، فعمدَ أّم الـجارية حين جلس الـملة علـى شرابه، فحقدَ عل
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فألبستها ثـيابـا رقاقا حمهرا، وطيّبتهها وألبسهتها مهن الـُحلهـّي، وقـيهـل: إنهها ألبسهتها فهوق ذلهة كسهاء 

ى نفسهها أسوه، وأرسلتها إلـى الـملة، وأمرتها أا تسقـيه، وأا تعرض لهه نفسهها، فهإا أراهاها علهـ

أبت علـيه حتـى يعطيها ما سألته، فهإذا أعطااها ذلهة سهألته أا يأتهـي بهرأس يحيهى بهن مكريها فهـي 

طسههت، ففعلههت، فجعلههت تسقههـيه وتعههرض لههه نفسههها فلههـما أ ههأ فههـيه الشههراب أراهاهها علههـى نفسههها، 

  إلهـى فقالت: ت أفعل حتهـى تعطينهـي مها أسهألة، فقهال: مها الهأي تسألـينهـي؟ قالهت: أسهألة أا تبعه

يحيى بن مكريا، فأوتَـى برأسه فـي اأا الطست، فقال: ويحة سلـينـي غير اأا، فقالت له: ما أريد 

أا أسألة إتّ اأا. قال: فلـما ألّـحت علـيه بع  إلـيه، فأتـى برأسه، والرأس يتكلـ  حتـى وضع بـين 

اب فألقهـى علهـيه، فرقهـى الهدم يديه واو يقول: ت يحّل لة ذلة فلـما أصبح إذا همه يبلـي، فأمر بتر

فوق التراب يبلـي، فألقـى علـيه التهراب أيضها، فهـارتفع الهدم فوقهه فلهـ  يهزل يـلقهـي علهـيه التهراب 

حتـى بل  سور الـمدينة واو يبلـى وبل  صيحابـين، فمار فـي الناس، وأراه أا يبع  علـيه  جيشا، 

إا الأي كنت أرسلته تلة الـمّرة ضعيف، وإنـي  وي ّمر علـيه  رجالً، فأتاه بختنصر وكلّـمه وقال:

قههد ه ههـلت الههـمدينة وسههمعت كههالم أالههها، فـابعمنههـي، فبعمههه، فسههار بختنصههر حتههـى إذا بلبههوا ذلههة 

الـمكاا تـحصنوا منه فـي مدائنه ، فلـ  يطقهه ، فلهـما اشهتدّ علهـيه  الهـمقام وجهاع أصهحابه، أراهوا 

بنـي إسرائيـل فقالت: أين أمير الـجند؟ فأتـى بها إلـيه، الرجوع، فخرجت إلـيه  عجوم من عجائز 

فقالت لهه: إنهه بلبنهـي أنهة تريهد أا ترجهع بجنهد  قبهل أا تفتهـح اهأه الهـمدينة، قهال: نعه ، قهد طهال 

مقامي، وجاع أصحابـي، فلست أستطيع الـمقام فوق الأي كاا منـي، فقالت: أرأيتة إا فتـحت لهة 

وتقتل من أمرتة بقتله، وتكّف إذا أمرتة أا تكهّف؟ قهال: نعه ، قالهت:  الـمدينة أتعطينـي ما سألتة،

إذا أصهبحت فههـاقس  جنهد  أربعههة أربههـاع، ثه  أقهه  علهـى كههّل ماويههة ربعها، ثهه  ارفعهوا بأيههديك  إلههـى 

السهماء فنههاهوا: إنهها نستفتههـحة يهها أهلل بههدم يحيههى بههن مكريهها، فإنههها سههو، تّسههاقغ ففعلههوا، فتسههاقطت 

من جوانبها، فقالت لهه: اقتهل علهـى اهأا الهدم حتهـى يسهكن، وانطلقهت بهه إلهـى هم  الـمدينة، وه ـلوا

يحيى واو علـى تراب كمـير، فقتل علـيه حتـى سكن سبعين ألفـا وامرأة فلـما سهكن الهدم قالهت لهه: 

كّف يد ، فإا هللا تبـار  وتعالـى إذا قتل نبـّي لـ  يرض، حتـى يقتل مهن قتلهه، ومهن رضهي قتلهه، 

صاحب الصحيفة بصحيفته، فكّف عنه وعن أال بـيته، و ّرب بهـيت الهـمقدس، وأمهر بهه أا وأتاه 

تطر  فـيه الـجيف، وقال: من طر  فـيه جيفة فله جزيته تلهة السهنة، وأعانهه علهـى  رابهه الهروم 

مههن أجههل أا بنههـي إسرائيههـل قتلههوا يحيههى، فلههـما  ّربههه بختنصههر ذاههب معههه بوجههوه بنههـي إسرائيههـل 

وذاب بدانـيال وعلـيا وعزاريا وميشائيـل، ا تء كله  من أوته ا نبـياء وذاهب معهه وأشرافه ، 

برأس جالوَ فلـما قدم أرض بـابل وجد صحابـين قد ماَ، فملة مكانه، وكاا أكهرم النهاس علهـيه 

هانـيال وأصحابه، فحسدا  الـمـجوس علـى ذلة، فوشوا به  إلـيه وقهالوا: إا هانهـيال وأصهحابه ت 

دوا إلهة، وت يأكلوا من ذبـيحتة، فدعاا  فسأله ، فقالوا: أجل إا لنا ربـا نعبده، ولسهنا نأكهل يعب

من ذبـيحتك ، فأمر بخدّ فخدّ له ، فألقوا فـيه وا  ستة، وألقهـى معهه  سهبعا ضهاريا لهـيأكله ، فقهال: 

ع مفتههرح انطلقههوا فلنأكههل ولنشههرب، فههأابوا فههأكلوا وشههربوا، ثهه  راحههوا فوجههدوا  جلوسهها والسههب

ذراعيه بـينه ، ولـ  يخدح منه  أحدا، ولهـ  ينكهأه شهيتا، ووجهدوا معهه  رجهالً، فعهدّوا  فوجهدوا  

سبعة، فقالوا: ما بـال اأا السابع إنـما كانوا ستة؟ فخرج إلهـيه  السهابع، وكهاا ملَكها مهن الهـمالئكة، 

 أتهاه حتهـى ينكحهه، فلطمه لطمة فصهار فهـي الهوحش، فكهاا فهـيه  سهبع سنهـين، ت يهراه وحشهّي إتّ 

يقتّص منه ما كاا يصنع بـالرجال ث  إنه رجع وره هللا علـيه ُملكه، فكانوا أكرم  ـلق هللا علـيه. ث  

إا الـمههـجوس َوَشههوا بههه ثانههـية، فههألقوا أسههدا فههـي بتههر قههد َضههِري، فكههانوا يههـلقوا إلههـيه الصههخرة 

وقام هانـيال فهـي جانهب ت يهـمسه، فهأ رجوه، فـيأ أاا، فألقوا إلـيه هانـيال، فقام ا سد فـي جانب، 

وقد كاا قبل ذلة  دّ له   هدّا، فأوقهد فهـيه نهارا، حتهـى إذا أججهها قهأفه  فهـيها، فأطفأاها هللا علهـيه  

ولـ  ينله  منها شيء. ث  إا بختنصر رأى بعد ذلة فـي منامه صنـما رأسه مهن ذاهب، وعنقهه مهن 

ب وفضهة وقهوارير، ورجهاله مهن فخهار فبهـينا اهو قهائ  َشبَه، وصدره من حديد، وبطنه أ الط ذاه

ينظر، إذ جهاءَ صهخرة مهن السهماء مهن قِبَهل القبلهة، فكسهرَ الصنهـ  فجعلتهه اشيهـما، فـاستهـيق  

فزعا وأُنسيها، فدعا السحرة والكهنة، فسأله ، فقال: أ برونهـي عمها رأيهت فقهالوا لهه: ت، بهل أنهت 

ري، قههالوا لههه: فههه تء الفتههـية الههأين تكههرمه ، فههـاهعه  أ برنهها مهها رأيههت فنعبههره لههة. قههال: ت أه
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فـاسأله ، فإا ا  لـ  يخبرو  بـما رأيت فما تصنع به ؟ قال: أقتله  فأرسل إلـى هانـيال وأصحابه، 

فدعاا ، فقال له : أ برونـي ماذا رأيت؟ فقال له هانـيال: بل أنت أ برنا ما رأيت فنعبره لهة قهال: 

ل له هانـيال: كيف نعلـ  رؤيا لـ  تـخبرنا بهها؟ فهأمر البهّواب أا يقهتله ، فقهال ت أهري قد نسيتها فقا

هانـيال للبّواب: إا الهـملة إنهـما أمهر بقتلنها مهن أجهل رؤيهاه، فأّ رنها ثالثهة أيهام، فهإا نهـحن أ برنها 

ل مهنه  الـملة برؤياه وإت فـاضرب أعناقنا فأّجله  فدعوا هللا فلـما كاا الـيوم المال  أبصر كل رج

رؤيا بختنصر علـى حدة، فأتوا البّواب فأ بروه، فد ـل علـى الـملة فأ بره، فقال: أه هـله  علهـّي 

وكههاا بختنصههر ت يعههر، مههن رؤيههاه شههيتا، إت شههيتا يأكرونههه، فقههالوا لههه: أنههت رأيههت كههأا وكههأا، 

من ذاب، فإنه  فقصواا علـيه، فقال: صدقتـ  قالوا: نـحن نعبراا لة. أما الصنـ  الأي رأيت رأسه

ملة حسن ممل الأاب، وكاا قد ملة ا رض كلها وأما العنق من الّشبَه، فهو ملة ابنة بعد، يـملة 

فههـيكوا ملكههه حسههنا، وت يكههوا ممههل الههأاب وأمهها صههدره الههأي مههن حديههد فهههو ملههة أاههل فههـارس، 

يهأاب ملهة أاهل يـملكوا بعد  ابنة، فـيكوا ملكه  شديدا ممل الهـحديد وأمها بطنهه ا  هالط، فإنهه 

فـارس، ويتنامع الناس الـملة فـي كّل قرية، حتـى يكوا الهـملة يهـملة الهـيوم والهـيومين، والشههر 

والشهرين، ث  يُقتل، فال يكوا للناس قوام علـى ذلة، كما لـ  يكهن للصنهـ  قهوام علهـى رجلهـين مهن 

ظهره علهـى بقهـية ُملهة أاهل فخار فبـينـما ا  كألة، إذ بع  هللا تعالهـى نبهـيا مهن أرض العهرب، فهأ

فـارس، وبقـية ُملة ابنة وملكهة، فهدمره وأالكهه حتهـى ت يبقهـى منهه شهيء، كمها جهاءَ الصهخرة 

فهدمت الصنـ  فعطف علـيه  بختنصر فأحبه . ث  إا الـمـجوس وشوا بدانـيال، فقهالوا: إا هانهـيال 

فجعهل لهه  بختنصهر طعامها،  إذا شرب الهـخمر لهـ  يهـملة نفسهه أا يبهول، وكهاا ذلهة فهـيه  عهارا،

فأكلوا وشربوا، وقال للبّواب: انظر أّول من يخرج علـية يبول، فـاضربه بهـالطبرمين، وإا قهال: 

أنا بختنصر، فقل: كأبت، بختنصر أمرنـي. فحبس هللا عهن هانهـيال البهول، وكهاا أّول مهن قهام مهن 

ثهـيابه فلهـما رآه البهّواب شهدّ علهـيه،  القوم يريد البول بختنصر، فقام مدتً، وكاا ذلة لهـيالً، يسهحب

 فقال: أنا بختنصر، فقال: كأبت، بختنصر أمرنـي أا أقتل أّول من يخرج، فضربه فقتله.

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراايهـ ، قهال: حهدثنا ابهن علهـية، عهن أبهـي الـمعلهـى، قهال: سهمعت 16675  

سنههـحاريب. قههال: فههرهّ هللا لههه  الكههّرة  سههعيد بههن جبههـير، قههال: بعهه  هللا علههـيه  فههـي الههـمّرة ا ولههـى

علـيه ، كما قهال قهال: ثه  عصهوا ربهه  وعهاهوا لهـما نههوا عنهه، فبعه  علهـيه  فهـي الهـمّرة اتَ هرة 

بختنصر، فقتل الـمقاتلة، وسبى الأّرية، وأ أ مها وجهد مهن ا مهوال، وه هـلوا بهـيت الهـمقدس، كمها 

جدَ كَما هََ ـلُوهُ أّوَل َمّرةٍ َولـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا ه ـلوه فتبّروه قال هللا عّز وجّل: َوِلـيَْدُ ـلُوا الـَمسْ 

و ّربوه وألقوا فـيه ما استطاعوا من العأرة والـحي  والهـجيف والقهأر، فقهال هللا َعَسهى َربُّكهْ  أْا 

ي أيهديه  مهن ذّريهة بنهـي يَْرَحَمُكْ  َوإْا ُعْدتُـْ  ُعْدنا فرحمه  فهرهّ إلهـيه  ملكهه  و هـلص مهن كهاا فهـ

إسرائيـل، وقال له : إا عدتـ  عدنا. فقال أبو الـمعلـى، وت أعلـ  ذلة، إتّ مهن اهأا الهـحدي ، ولهـ  

 يَِعدا  الرجعة إلـى ملكه .

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 16676  

نا ورقهاء، جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد فهإذَا جهاء َوْعهدُ قال: حدثنا الـحسن، قال: حهدث

اتَ َرةِ لـيَُسوُءوا ُوجوَاكْ  قال: بع  هللا ملهة فهـارس ببهـابل جيشها، وأمهر علهـيه  بختنصهر، فهأتوا 

 بنـي إسرائيـل، فدمروا ، فكانت اأه اتَ رة ووعداا.

 اج، عن ابن جريي، عن مـجااد، نـحوه.حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حج   

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قهال: ثنهـي يعلهـى 16677  

بن مسلـ ، عن سعيد بن جبـير، قال: لـما ضرب لبختنصر الـملة بجرانه، قال: ثالثة فمن اسهتأ ر 

ة حين قتل وأ رج بـيت الـمقدس، ونزع حلهـيته، منك  بعداا فلـيـمش إلـى  شبته، فبزا الشام، فأل

فجعلها آنـية لـيشرب فـيها الـخمور، و وانا يأكل علـيه الهـخنامير، وحمهل التهوراة معهه، ثه  ألقااها 

فـي النار، وقدم فـيـما قدم به متة وصيف منه  هانـيال وعزريها وحنانهـيا ومشائيهـل، فقهال إلنسهاا: 

تار منه  أربعة يخدموننـي، فقال هانـيال  صحابه: إنـما نصروا أصلـح لـي أجسام ا تء لعلـي أ 

علههـيك  بههـما غيرتههـ  مههن هيههن آبههـائك ، ت تههأكلوا لههـح  الههـخنزير، وت تشههربوا الههـخمر، فقههالوا للههأي 

يصلـح أجسامه : ال لة أا تطعمنا طعاما، او أاهوا علهـية فهـي الهـم ونة مهـما تطعه  أصهحابنا، 
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يههت رأيههة، قههال: مههاذا؟ قههال:  بههز الشههعير والكههّراي، ففعههل فسههمنوا قبههل فههإا لههـ  نسههمن قههبله  رأ

أصحابه ، فأ أا  بختنصر يخدمونه فبـينـما ا  كألة، إذ رأى بختنصر رؤيا، فجلس فنسيها فعاه 

فرقد فرآاا، فقام فنسيها، ث  عاه فرقد فرآاا، فخرج إلـى الـحجرة، فنسيها فلـما أصبح هعا العلـماء 

: أ برونـي بـما رأيت البـارحة، وأّولهوا لهـي رؤيهاي، وإت فلـيهـمش كهل رجهل مهنك  والكّهاا، فقال

إلـى  شهبته، موعهدك  ثالمهة. فقهالوا: اهأا لهو أ برنها برؤيهاه وذكهر كالمها لهـ  أحفظهه، قهال: وجعهل 

هانـيال كلـما مّر به أحد مهن قرابتهه يقهول: لهو هعانهـي الهـملة   برتهه برؤيهاه، و ّولتهها لهه، قهال: 

جعلوا يقولوا: ما أحمق اأا البالم اإلسرائيـلـي إلـى أا مهّر بهه كههل، فقهال لهه ذلهة، فرجهع إلهـيه ف

فأ بره، فدعاه فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت تـمماتً، قهال: إيهه، قهال: ورأسهه مهن ذاهب، قهال: إيهه، 

ر، قهال: قال: وعنقه من فضة، قال: إيه، قال: وصدره مهن حديهد، قهال: إيهه، قهال: وبطنهه مهن ُصهف

إيه، قال: ورجاله من آنُة، قال: إيه، قال: وقدماه من فخار، قال: اأا الأي رأيهت؟ قهال: إيهه، قهال: 

فجاءَ حصاة فوقعت فـي رأسه، ث  فـي عنقه، ث  فـي صدره، ثه  فهـي بطنهه، ثه  فهـي رجلهـيه، ثه  

فضهة فملهة ابنهة مهن فـي قدميه، قال: فأالكته. قال: فما اهأا؟ قهال: أمها الهأاب فإنهه ملكهة، وأمها ال

بعد ، ث  ملة ابن ابنة، قال: وأما الفخار فملة النساء، فكساه جبة ترثوا، وسّوره وطا، به فهـي 

القرية، وأجام  اتـمه فلهـما رأَ ذلهة فهـارس، قهالوا: مها ا مهر إت أمهر اهأا اإلسرائيـلهـي، فقهالوا: 

ت يصههدقك  علههـيه، فههأتوه، فقههالوا: إا  ائتههوه مههن نههـحو الفتههـية المالثههة، وت تههأكروا لههه هانههـيال، فإنههه

ا تء الفتـية المالثة لـيسوا علـى هينة، وآية ذلة أنة إا قّربت إلهـيه  لهـح  الهـخنزير والهـخمر لهـ  

يأكلوا ولـ  يشربوا فأمر بحطب كمـير فوضع، ث  أرقهاا  علهـيه، ثه  أوقهد فهـيه نهارا، ثه   هرج مهن 

إذا معههه  رابههع يههرو  علههـيه  يصلههـي، قههال: مههن اههأا يهها آ ههر اللـيههـل يبههول، فههإذا اهه  يتههـحدّثوا، و

هانـيال؟ قال: اأا جبريـل، إنة ظلـمته ، قال: ظلـمته  ُمْر به  ينزلوا فأمر به  فنزلوا، قال: ومسب 

هللا تعالههـى بختنصههر مههن الههدواّب كلههها، فجعههل مههن كههّل صههنف مههن الههدواّب رأسههه رأس سههبع مههن 

لة ابنه فرأى كفـا  رجهت بهـين لهوحين، ثه  كتبهت سهطرين، السبـاع ا سد، ومن الطير النسر، وم

فدعا الكهاا والعلـماء فلـ  يجدوا لهه  فهـي ذلهة علهـما، فقالهت لهه أمهه: إنهة لهو أعهدَ إلهـى هانهـيال 

منزلته التـي كانت له من أبـية أ بر ، وكاا قد جفـاه، فدعاه، فقال: إنـي معيهد إلهـية منزلتهة مهن 

لسطراا؟ قال: أما أا تعيد إلـّي منزلتـي مهن أبهـية، فهال حاجهة لهـي بهها، أبـي، فأ برنـي ما اأاا ا

وأمها اهأاا السهطراا فإنهة تقتههل اللـيهـلة، فهأ رج مهن فهـي القصههر أجمعهين، وأمهر بقهـفله، فأقههـفلت 

ا بواب علـيه، وأه ـل معه آمَن أال القرية فـي نفسه معهه سهيف، فقهال: مهن جهاء  مهن  هـلق هللا 

أنا فالا وبع  هللا علـيه البطن، فجعل يـمشي حتـى كاا شطر اللـيـل، فرقد ورقد  فـاقتله، وإا قال

صاحبه ث  نبهه البطن، فأاب يـمشي واتَ ر نائ ، فرجع فـاستـيق  به، فقال له: أنا فالا، فضهربه 

 بـالسيف فقتله.

ْحَسْنتُهـْ  أْحَسْنتُهـْ  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: إْا أ16678  

 َْنفُِسههُكْ  َوإْا أسأْتُههـْ  فَلَههها فههإذا جههاَء َوْعههدُ اتَِ ههَرةِ آ ههر العقوبتههـين ِلههـيَُسوُءوا ُوجههوَاكْ  َوِلـيَْدُ ههـلُوا 

علـيه  الـَمْسجدَ كَما هََ ـلُوهُ أّول َمّرةٍ كما ه ـله عدّوا  قبل ذلة َولـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا فبع  هللا 

فههـي اتَ ههرة بختنصههر الـمههـجوسي البـابلههـي، أببهه   ههـلق هللا إلههـيه، فسبههـا وقتههل و ههّرب بههـيت 

 الـمقدس، وسامه  سوء العأاب.

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عهن قتهاهة، قهال: فهإذَا جهاَء    

ُجوَاُكْ  قال: لـيقبحوا وجواك  َولـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا قال: َوْعدُ اتَِ َرةِ من الـمرتـين ِلـيَُسوُءوا وُ 

 يدّمروا ما علوا تدميرا، قال: او بختنصر، بعمه هللا علـيه  فـي الـمّرة اتَ رة.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16679  

فلـما أفسدوا بع  هللا علـيه  فـي الهـمّرة اتَ هرة بختنصهر، فخهّرب الهـمساجد  عن ابن عبـاس، قال:

 وتبّرما علوا تتبـيرا.

ـهه حههدثنا ابههن حميههد، قههال: حههدثنا سلههـمة، قههال: ثنههـي ابههن إسههحاق، قههال: فـيههـما بلبنههـي، 16680  

ال لهه: ناشهة بهن استـخـلف هللا علـى بنـي إسرائيـل بعد ذلة، يعنـي بعد قتله  شعياء رجهالً مهنه  يقه

آموص، فبعه  هللا الهـخضر نبهـيا، وكهاا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  فـيهـما قهد بلبنهـي يقهول: 
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قال: « إنّـَما ُسّمَي الـَخِضُر َ ِضرا،  نَهُ َجلََس َعلـى فَْرَوةٍ بَـْيَضاَء، فَقاَم َعْنها َواَي تَْهتَّز َ ْضَراءَ »

يزع  عن بنـي إسرائيـل: أرميا بن حلفـيا، وكاا من سهبغ  واس  الـخضر فـيـما كاا واب بن منبه

 ااروا بن عمراا.

ـ حدثنـي مـحمد بن سهل بن عسكر، ومهـحمد بهن عبهد الهـملة بهن منهـجويه، قهات: حهدثنا 16681  

إسماعيـل بن عبد الكريـ ، قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل، عن واب بن منبه. وحهدثنا ابهن حميهد 

عن ابن إسحاق عمن تيته ، عن واب بن منبه الـيـمانـي، واللفه  لهـحدي  ابهن  قال: حدثنا سلـمة،

حميد أنه كاا يقول: قال هللا تبـار  وتعالـى إلرميا حين بعمه نبـيا إلـى بنـي إسرائيـل: يا إرميا من 

قبل أا أ ـلقة ا ترتة، ومن قبل أا أصهّور  فهـي بطهن أمهة قدّسهتة، ومهن قبهل أا أ رجهة مهن 

طّهرتة، ومن قبل أا تبل  السعي نبأتة، ومن قبل أا تبل  ا شدّ ا ترتة، و مر عظيـ  بطن أمة 

ا تبأتة فبع  هللا إرميا إلـى ذلة الـملة من بنـي إسرائيـل يسدّهه ويرشده، ويأتـيه بـالـخبر مهن هللا 

، واستهـحلّوا فـيـما بـينه وبـين هللا قال: ث  عظمت ا حداي فـي بنـي إسرائيهـل، وركبهوا الهـمعاصي

الـمـحارم، ونَسوا ما كاا هللا تعالـى صنع به ، وما نـجاا  من عدّوا  سنـحاريب وجنوهه. فأوحى 

هللا تعالـى إلـى إرمياء: أا ائت قومة من بنـي إسرائيـل، واقصص علـيه  مها آمهر  بهه، وذّكهرا  

نههـي، وعههاجز إا لههـ  نعمتههـي علههـيه ، وعههّرفه  أحههداثه ، فقههال إرميههاء: إنههـي ضههعيف إا لههـ  تقوّ 

تبلّبنـي، ومخطىء إا لـ  تسدّهنـي، ومخهأول إا لهـ  تنصرنهـي، وذلـيهـل إا لهـ  تعّزنهـي. قهال: هللا 

تبههـار  وتعالههـى: أَو لههـ  تعلههـ  أا ا مههور كلههها تصههدر عههن مشيتتههـي، وأا القلههوب كلههها وا لسههنة 

مملهـي، قامهت السهمواَ وا رض  بـيدي، أقلبها كيف شتت، فتطيعنـي، وإنـي أنا هللا الأي ت شهيء

وما فـيهّن بكلـمتـي، وأنها كلّهـمت البحهار، ففهمهت قولهـي، وأمرتهها فعقلهت أمهري، وحهدَهَ علهـيها 

بـالبطحاء فال تَعدّي حهدّي، تأتهـي بهأمواج كالـجبهـال، حتهـى إذا بلبهت حهدّي ألبسهتها مألّهة طاعتهـي 

معي، وإا بعمتة إلـى  هـلق عظيهـ  مهن   وفـا واعترافـا  مري إنـي معة، ولن يصل إلـية شيء

 ـلقـي، لتبلبه  رساتتـي، ولتستـحق بألة ممهل أجهر مهن تبعهة مهنه  ت يهنقص ذلهة مهن أجهورا  

شيتا، وإا تقّصر عنها فلة ممل ومر من تركب فـي عماه ت ينقص ذلة من أومارا  شهيتا انطلهق 

علهـى أا يستتهـيبك  يها معشهر ا بنهاء،  إلـى قومة فقل: إا هللا ذكر لك  صال  آبهـائك ، فحملهه ذلهة

وسله  كيف وجد آبـاؤا  مببّة طاعتـي، وكيف وجدوا ا  مببّة معصيتهـي، واهل علهـموا أا أحهدا 

قبله  أطاعنـي فشقـي بطاعتـي، أو عصانهـي فسهعد بـمعصيتهـي، فهإا الهدّواّب مهـما تهأكر أوطانهها 

روج الَهلَكههة. أمهها أحبههـارا  ورابههـانه  الصالههـحة، فتنتابههها، وإا اهه تء القههوم قههد رتعههوا فههـي مهه

فـاتههـخأوا عبههـاهي  ههَوتً لههـيعبدوا  هونههـي وتههـحّكموا فههـيه  ببيههر كتابههـي حتههـى أجهلههوا  أمههري، 

وأنسوا  ذكري، وغروا  منهـي. أمها أمهراؤا  وقهاهاته  فبطهروا نعمتهـي، وأمنهوا مكهري، ونبهأوا 

اهي بهـالطاعة التهـي ت تنببهي إت لهـي، فهه  كتابـي، ونسوا عهدي، وغيروا سنتـي، فهـاهّاا لهه  عبهـ

يطيعونه  فـي معصيتـي، ويتابعونه  علـى البدع التـي يبتعهدعوا فهـي هينهـي جهراءة علهـّي وغهّرة 

وفِْرية علـّي وعلـى رسلـي، فسهبحاا جاللهـي وعلهّو مكانهـي، وعظه  شأنهـي، فههل ينببهي لبشهر أا 

بهـاها أجعلهه  أربـابهـا مهن هونهـي. وأمها قهّراؤا  يُطاع فـي معصيتـي، وال ينببهي لهـي أا أ هـلق ع

وفقهاؤا  فـيتعبدوا فـي الهـمساجد، ويتزيّنهوا بعمارتهها لبيهري، لطلهب الدنهـيا بهـالدين، ويتفقّههوا 

فـيها لبير العلـ ، ويتعلّـموا فـيها لبير العمل. وأما أوته ا نبـياء، فمكمهروا مقههوروا مبيّهروا، 

منّوا علههـّي ممههل نُصههرة آبههـائه  والكرامههة التههـي أكههرمته  بههها، يخوضههوا مههع الههـخائضين، ويتههـ

ويزعموا أا ت أحدَ أولـى بألة منه  منـي ببير صدق وت تفكر وت تدبّر، وت يأكروا كيف كاا 

صههبر آبههـائه  لههـي، وكيههف كههاا ِجههدّا  فههـي أمههري حههين غيههر الههـمبيّران، وكيههف بههألوا أنفسههه  

عهههّز أمهههري، وظههههر هينهههـي، فتأنّهههـيت بهههه تء القهههوم لعلهههه  وهمهههاءا ، فصهههبروا وَصهههدَقوا حتهههـى 

يستـجيبوا، فأْطَولت له ، وصفحت عنه ، لعله  يرجعوا، فأكمرَ ومدهَ لهه  فهـي العمهر لعلهه  

يتههأكروا، فأعههأرَ فههـي كههل ذلههة، أمطههر علههـيه  السههماء، وأنبههت لههه  ا رض، وألبسههه  العافههـية 

نها وبُعهدا منهـي، فحتهـى متهـى اهأا؟ أبهـي يتهـمّرسوا أم وأظهرا  علـى العدّو فال يزهاهوا إت طبيا

إياي يخاهعوا؟ وإنـي أحلف بعّزتـي  قـيضّن له  فتنهة يتهـحيُر فهـيها الـحلـيهـ ، ويضهّل فهـيها رأي 

ذي الرأي، وحكمهة الـحكيهـ ، ثه   سهلطّن علهـيه  جبهـارا قاسهيا عاتهـيا، ألبسهه الهيبهة، وأنتهزع مهن 
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ياا، يتبعه عده وسواه ممل سواه اللـيـل الـمظلـ ، له عساكر ممل قطهع صدره الرأفة والرحمة والبـ

السهحاب، ومراكههب أممهال العجههاج، كهأا  فههـيق راياتههه طيهراا النسههور، وأا حملهة فُرسههانه كههوبر 

العقبـاا. ث  أوحى هللا إلـى إرميا: إنـي مهلة بنـي إسرائيـل بـياف ، وياف  أال بـابل، وا  من ولد 

  لهـما سهمع إرميها وحهي ربهه صها  وبكهى وشهّق ثهـيابه، ونبهأَ الرمهاه علهـى رأسهه ياف  بن نو . ث

وقال: ملعوا يوم ولدَ فـيه، ويوم لقـيت التوراة، ومن شّر أيامي يوم ولدَ فـيه، فما أُبقـيت آ هر 

ن ا نبـياء إت لـما او أشّر علـّي لو أراه بـي  يرا ما جعلنـي آ ر ا نبـياء من بنهـي إسرائيهـل، فمه

أجلـي تصيبه  الّشقوة والهال  فلـما سمع هللا تضّرع الـخضر وبكاءه، وكيف يقول، ناهاه: يا إرميا 

أشّق ذلة علـية فـيـما أوحيت لة؟ قال: نع  يا رّب أالْكنـي قبل أا أرى فهـي بنهـي إسرائيهـل مها ت 

حتهـى يكهوا ا مهر مهن  أسّر به فقال هللا: وعّزتـي العزيزة ت أالة بـيت الهـمقدس وبنهـي إسرائيهـل

قِبَلة فـي ذلة ففر  عند ذلة إرميا لـما قال له ربه، وطابهت نفسهه، وقهال: ت، والهأي بعه  موسهى 

وأنبـياءه بـالـحّق ت آمر ربهـي بههال  بنهـي إسرائيهـل أبهدا ثه  أتهـى ملهة بنهـي إسرائيهـل فهأ بره مها 

وب كمـيرة قدّمنااا  نفسنا، وإا عفـا عنها أوحى هللا إلـيه فـاستبشر وفر  وقال: إا يعأّبنا ربنا فبأن

فبقدرته. ث  إنه  لبموا بعد اأا الوحي ثالي سنـين لـ  يزهاهوا إت معصية وتـماهيا فـي الشّر، وذلة 

حين اقترب االكه  فقّل الوحي حين لـ  يكونوا يتأكروا اتَ رة، وأمسة عنه  حين ألهته  الدنهـيا 

ـي إسرائيـل، انتهوا عما أنتهـ  علهـيه قبهل أا يهـمسك  بهأس هللا، وقبهل وشأُنها، فقال له  ملكه : يا بن

أا يُبع  علـيك  قوم ت رحمة له  بك ، وإا ربكه  قريهب التوبهة، مبسهوط الهـيدين بـالهـخير، رحيهـ  

بـمن تاب إلـيه. فأبَوا علـيه أا ينِزعوا عن شيء مـما ا  علـيه وإا هللا قد ألقـى فـي قلب بختنصهر 

ماذاا بن سنهـحاريب بهن هاريهاس بهن نهـمروه بهن فـالهـب بهن عهابر بهن نهـمروه صهاحب  بن نـجور

إبراايـ  الأي حاّجه فـي ربه، أا يسير إلـى بـيت الـمقدس، ث  يفعهل فهـيه مها كهاا جهدّه سنهـحاريب 

أراه أا يفعل، فخرج فـي سّت متة ألف راية يريد أال بـيت الـمقدس فلـما فصهل سهائرا أتهـى ملهة 

رائيـل الـخبر أا بختنصر قد أقبل او وجنهوهه يريهدك ، فأرسهل الهـملة إلهـى إرميها، فجهاءه بنـي إس

فقال: يا إرميا أين ما معمت لنا أا ربة أوحى إلـية أا ت يهلة أال بهـيت الهـمقدس، حتهـى يكهوا 

رب منة ا مر فـي ذلة؟ فقهال إرميها للهـملة: إا ربهـي تيخهـلف الهـميعاه، وأنها بهه وائهق. فلهـما اقته

ا جل وهنا انقطاع ملكه  وعزم هللا علـى االكه ، بعه  هللا َملَكها مهن عنهده، فقهال لهه: اذاهب إلهـى 

إرميا فـاَستْفتِه، وأَمَره بـالأي يُستفتَـى فـيه فأقبل الـَملة إلـى إرمياء، وكهاا قهد تهـممّل لهه رجهالً مهن 

ئيهـل أستفتهـية فهـي بعه  أمهري بنـي إسرائيـل، فقال له إرميا: من أنت؟ قال: رجل من بنـي إسرا

فأذا له، فقال له الـَملَة: يا نبـّي هللا أتـيتة أستفتـية فـي أال رحمي، وصلت أرحامه  بـما أمرنـي 

هللا بههه، لههـ  آَ إلههـيه  إت حسههنا، ولههـ  آلُههه  كرامههة، فههال تزيههدا  كرامتههـي إيههاا  إت إسههخاطا لههـي، 

فـيههـما بههـينة وبههـين هللا، وصههل مهها أمههر  هللا أا تصههل،  فأفتنههـي فههـيه  يهها نبههـّي هللا فقههال لههه: أحسههن

وأبشر بخير وانصر، عنهه. فمكه  أيامها، ثه  أقبهل إلهـيه فهـي صهورة ذلهة الهأي جهاءه، فقعهد بهـين 

يديه، فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الرجل الأي أتـيتة أستفتـية فـي شهأا أالهـي، فقهال لهه نبهـّي 

  بعهد، ولهـ  تهر مههنه  الهأي تهـحّب؟ فقهال: يهها نبهـّي هللا، والهأي بعمههة هللا: أََو مها ظههرَ لهة أ القههه

بـالـحّق ما أعلـ  كرامة يأتـيها أحد مهن النهاس  اهل رحمهه إت قهد أتهـيتها إلهـيه  وأفضهل مهن ذلهة، 

فقال النبـّي: ارجع إلـى أالة فأحسهن إلهـيه ، أسهأل هللا الهأي يصلهـح عبهـاهه الصالهـحين أا يصلهـح 

وأا يجمعك  علـى مرضاته، ويجنبك  سخطه فقهال الهـَملة مهن عنهده، فلبه  أيامها وقهد  ذاَ بـينك ،

نزل بختنصر وجنوهه حول بـيت الـمقدس، ومعه  الئق من قومه كأممال الـجراه، ففزع منه  بنو 

إسرائيـل فزعا شديدا، وشق ذلة علـى ملة بنـي إسرائيـل، فدعا إرميها، فقهال: يها نبهـّي هللا أيهن مها 

هللا؟ فقهال: إنههـي بربهـي واثهق. ثهه  إا الهـملة أقبهل إلههـى إرميها واهو قاعههد علهـى جهدار بههـيت  وعهد 

الـمقدس يضحة ويستبشر بنصر ربه الأي وعده، فقعد بـين يديه فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنها 

ا مهن الهأي اه  الأي كنت أتـيتة فـي شأا أالـي مّرتـين، فقال له النبـّي: أََو لَـ  يهأِا لهه  أا يهـمتنعو

فـيه مقـيـموا علـيه؟ فقال له الهـملة: يها نبهـّي هللا، كهّل شهيء كهاا يصيبنهـي مهنه  قبهل الهـيوم كنهت 

أصبر علـيه، وأعلـ  أا مأربه  فـي ذلة سخطي فلـما أتـيته  الـيوم رأيته  فـي عمل ت يرضي هللا 

ته ؟ قال: يا نبـّي هللا رأيته  علـى عمل وت يحبه هللا عّز وجّل. فقال له نبـّي هللا: علـى أّي عمل رأي
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عظيـ  من سهخغ هللا، فلهو كهانوا علهـى ممهل مها كهانوا علهـيه قبهل الهـيوم لهـ  يشهتدّ علهـيه  غضبهـي، 

وصبرَ له  ورجوته ، ولكن غضبت الـيوم هلل ولة، فأتـيتة   بر   برا ، وإنـي أسألة بهـاهلل 

أا يهلكه  فقهال إرميها: يها مالهة السهمواَ وا رض، الأي بعمة بـالـحّق إت ما هعوَ علـيه  ربة 

إا كههانوا علههـى حههّق وصههواب فههأبقه ، وإا كههانوا علههـى سههخطة وعمههل ت ترضههاه فههأالكه . فمهها 

 رجت الكلـمة ِمهن فهـي إرميها حتهـى أرسهل هللا صهاعقة مهن السهماء فهـي بهـيت الهـمقدس، فهـالتهب 

ا رأى ذلهة إرميها صها  وشهّق ثهـيابه، ونبهأ مكاا القربـاا، و سف بسهبعة أبهواب مهن أبوابهها فلهـم

الرماه علـى رأسه وقال: يا ملة السمواَ وا رض بـيد  ملكوَ كّل شيء وأنت أرح  الراحمين 

أين ميعاه  الأي وعدتنـي؟ فنوهي إرميا: إنه  لـ  يصبه  الأي أصابه  إت بفتـيا  التـي أفتـيت بها 

سل  أنها فتـياه التـي أفتـى بهها ثهالي مهّراَ، وأنهه رسهول رسولنا فـاستـيقن النبـّي صلى هللا عليه و

ربههه. ثهه  إا إرميهها طههار حتههـى  ههالغ الههوحش، وه ههـل بختنصههر وجنههوهه بههـيت الههـمقدس، فههوطىء 

الشام، وقتل بنـي إسرائيهـل حتهـى أفنهاا ، و هّرب بهـيت الهـمقدس، أمهر جنهوهه أا يهـمح كهّل رجهل 

مقدس، فقأفوا فـيه التراب حتـى محوه، ثه  انصهر، راجعها منه  ترسه ترابـا ث  يقأفه فـي بـيت الـ

إلههـى أرض بههـابل، واحتههـمل معههه سبههـايا بنههـي إسرائيههـل، وأمههرا  أا يجمعههوا مههن كههاا فههـي بههـيت 

الـمقدس كله ، فـاجتهـمع عنهده كهّل صهبير وكبهـير مهن بنهـي إسرائيهـل، فهـا تار مهنه  سهبعين ألهف 

ا يقسمها فهـيه ، قالهت لهه الهـملو  الهأين كهانوا معهه: أيهها صبـّي فلـما  رجت غنائ  جنده، وأراه أ

الـملة لة غنائمنا كلهها، واقسه  بهـيننا اه تء الصبهـياا الهأين ا تهرته  مهن بنهـي إسرائيهـل، ففعهل، 

وأصههاب كههّل رجههل مههنه  أربعههة أغلههـمة، وكههاا مههن أولتههة البلههـماا هانههـيال وحنانههـيا وعزاريهها 

ت هاوه، وأحد عشر ألفـا مهن سهبغ يوسهف بهن يعقهوب، وأ يهه وميشائيـل وسبعة آت، من أال بـي

بنـيامين، وثمانـية آت، من سبغ أشر بن يعقوب، وأربعة عشر ألفـا من سبغ مبـالوا بهن يعقهوب 

ونفمالـي بن يعقهوب، وأربعهة آت، مهن سهبغ يههوذا بهن يعقهوب، وأربعهة آت، مهن سهبغ روبـيهـل 

رائيههـل، وجعلههه  بختنصههر ثههالي فههرق، فملمهها أَقَههّر وتوي ابنههـي يعقههوب. ومههن بقههـى مههن بنههـي إس

بـالشام، وثلمها قتهل، وذاهب بآنهـية بهـيت الهـمقدس حتهـى أقهدمها بهـابل، وذاهب بـالصبهـياا السهبعين 

ا لههف حتههـى أقههدمه  بههـابل، فكانههت اههأه الوقعههة ا ولههـى التههـي أنههزل هللا ببنههـي إسرائيههـل بههـاحداثه  

راجعها إلهـى بهـابل بهـمن معهه مهن سبهـايا بنهـي إسرائيهـل، أقبهل  وظلـمه . فلـما ولّـي بختنصر عنه 

أرميا علـى حمار له معه عصير ثه  ذكهر قصهته حهين أماتهه هللا متهة عهام، ثه  بعمهه، ثه   بهر رؤيها 

بختنصر وأمر هانـيال، واال  بختنصر، ورجوع من بقـي من بنـي إسرائيـل فهـي أيهدي أصهحاب 

 رة بـيت الـمقدس، وأَْمَر ُعزيَر وكيف رهّ هللا علـيه التوراة.بختنصر بعد االكه إلـى الشام، وعما

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة عن ابن إسحاق، قهال: ثه  عمهدَ بنهو إسرائيهـل بعهد 16682  

ذلة يُحِدثوا ا حداي، يعنهـي بعهد مهلهة ُعزيهَر، ويعهوه هللا علهـيه ، ويبعه  فهـيه  الرسهل، ففريقها 

لوا، حتـى كاا آ ر من بع  هللا فـيه  مهن أنبهـيائه  مكريها ويحيهى بهن مكريها يكأّبوا، وفريقا يقت

 وعيسى ابن مريـ ، وكانوا من بـيت آل هاوه.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، قال: ثنـي مـحمد بن إسحاق، عن عمر بهن عبهد هللا 16683  

يحيى بن مكريا قال: ما قُتل يحيى  بن عروة، عن عبد هللا بن الزبـير أنه قال، واو يحدّي عن قتل

بن مكريا إت بسبب امرأة ببهّي مهن ببايها بنهـي إسرائيهـل كهاا فهـيه  ملهة، وكهاا يحيهى بهن مكريها 

تـحت يدي ذلة الـملة، فهّمت ابنة ذلة الـملة بأبـيها، فقالت: لو أنـي تزّوجت بأبهـي فـاجتهـمع لهـي 

ي وهعته إلـى نفسها، فقال لها: يا بنهـية إا يحيهى بهن سلطانه هوا النساء، فقالت له: يا أبِت تزّوجنـ

مكريا ت يحل لنا اهأا، فقالهت: مهن لهـي بهـيحيى بهن مكريها؟ ضهيّق علهـّي، وحهال بـينهـي وبهـين أا 

أتزّوج بأبـي، فأغِلَب علـى ُملكه وهنـياه هوا النساء قال: فأمرَ اللعابـين ومـحلت بألة  جل قتل 

لوا علـيه فـالعبوا، حتـى إذا فرغتـ  فإنه سيَُحكمك ، فقولهوا: هم يحيهى يحيى بن مكريا، فقالت: اه ـ

بن مكريا، وت تقبلوا غيره. وكاا اس  الـملة رواه، واس  ابنته الببّي، وكاا الـملة فـيه  إذا حدّي 

فكههأب، أو وعههد فأ ههـلف،  ههـلع فههـاستُبدل بههه غيههرهُ فلههـما ألعبههوه وكمههر عجبههه مههنه ، قههال: سلونههـي 

فقالوا له: نسألة هم يحيى بن مكريا أعطنها إيهاه قهال: ويحكه  سلونهـي غيهر اهأا فقهالوا: ت أعطك ، 

نسألة شيتا غيره. فخا، علـى ملكه إا او أ ـلفه  أا يُْستـَحّل بألة َ هـْلعه، فبعه  إلهـى يحيهى بهن 
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مكريا واو جالس فـي مـحرابه يصلـي، فأبحوه فـي طست ثه  حهّزوا رأسهه، فـاحتهـمله رجهل فهـي 

يده والدم يحمل فـي الّطْست معه. قال: فطلع برأسهه يحملهه حتهـى وقهـف بهه علهـى الهـملة، ورأسهه 

يقول فـي يدي الأي يحمله ت يحّل لة ذلة فقال رجل من بنـي إسرائيـل: أيها الـملة لو أنة وابهت 

فقهال: لـي اأا الدم؟ فقهال: ومها تصهنع بهه؟ قهال: أطههر منهه ا رض، فإنهه كهاا قهد ضهيقها علهـينا، 

أعطوه اأا الدم، فأ أه فجعله فـي قلة، ثه  عمهد بهه إلهـى بهـيت فهـي الهـمأبح، فوضهع القلهة فهـيه، ثه  

أغلق علـيه، ففـار فـي القُلّة حتـى  رج منها من تـحت البـاب من البـيت الهأي اهو فهـيه فلهـما رأى 

فهـيه  ا حهداي. الرجل ذلة، فَظع به، فأ رجه فجعله فـي فالة من ا رض، فجعل يفور وعظمهت 

 ومنه  من يقول: أقّر مكانه فـي القربـاا ولـ  يحّول.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، قال: قال ابن إسحاق: فلـما رفع هللا عيسى من بـين 16684  

أظهرا  وقتلوا يحيى بن مكريا )وبع  الناس يقول: وقتلوا مكريها،، ابتعه  هللا علهـيه  ملكها مهن 

قال له  رهوس، فسار إلـيه بأال بهـابل حتهـى ه هـل علهـيه  الشهام فلهـما ظههر علهـيه  ملو  بـابل ي

أمر رأسا من رؤوس جنده يدعى نبور ماذاا صاحب القتل، فقهال لهه: إنهـي قهد كنهت حلفهت بهإلهي 

لتن أظهرنا علـى أال بـيت الـمقدس  قتلهنه  حتهـى تسيهـل همهاؤا  فهـي وسهغ عسهكري، إت أا ت 

ه فأمر أا يقتله  حتـى يبل  ذلهة مهنه  نبهور ماذاا، فد هـل بهـيت الهـمقدس، فقهال فهـي أجد أحدا أقتل

البقعة التـي كانوا يقربوا فـيها قربـانه ، فوجد فـيها هما يبلـي، فسأله  فقال: يا بنـي إسرائيـل، مها 

قربهـاا  شأا اأا الدم الأي يبلـي، أ برونهـي  بهره وت تكتـمونهـي شهيتا مهن أمهره؟ فقهالوا: اهأا هم

كاا لنا كنا قّربناه فلـ  يُتَقبّل منا، فلألة او يبلـي كما تراه ولقهد قّربنها منهأ ثمهاا متهة سهنة القربهـاا 

فتقبّل منا إت اأا القربهـاا قهال: مها َصدَْقتـمونهـي الهـخبر قهالوا لهه: لهو كهاا كهأّول مماننها لقُبهل منها، 

لـ  يُتقبل منها فهأبح مهنه  نبهور ماذاا علهـى ذلهة  ولكنه قد انقطع منا الـُملة والنبّوة والوحي، فلألة

الدم سبع متة وسبعين روحها مهن رؤوسهه ، فلهـ  يههدأ فهأمر بسهبع متهة غهالم مهن غلهـمانه  فهأبحوا 

علـى الدم فلـ  يهدأ فأمر بسبعة آت، من شيعه  وأمواجه ، فأبحه  علـى الدم فلـ  يبهره ولهـ  يههدأ 

دأ قال له : وْيـلك  يا بنـي إسرائيـل، أصدقونـي واصبروا علـى فلـما رأى نبور ماذاا أا الدم ت يه

أمر ربك  فقد طال ما ملكتـ  فـي ا رض تفعلوا فـيها ما شتتـ  قبل أا ت أتر  مهنك  نهافب نهار، ت 

أنمى وت ذكرا إت قتلته فلـما رأوا الـجهد وشدّة القتل صدقوه الـخبر، فقالوا له: إا اهأا هم نبهـّي منها 

نهانا عن أمور كمـيرة من سخغ هللا، فلو أطعناه فـيها لكاا أرشهد لنها، وكهاا يخبرنها بهأمرك ، كاا ي

فلـ  نصدّقه، فقتلناه، فهأا همه فقال له  نبور ماذاا: ما كاا اسهمه؟ قهالوا: يحيهى بهن مكريها، فقهال: 

ه  هّر سهاجدا وقهال اتََا َصدَْقتـمونـي بـممل اأا ينتق  ربك  منك  فلـما رأى نبور ماذاا أنه  صهدقو

لـمن حوله: غلقوا ا بواب، أبواب الـمدينة، وأ رجوا من كاا اهنا من جيش  هرهوس. و الفهـي 

بنـي إسرائيـل ث  قال: يا يحيى بن مكريا، قد علـ  ربـي وربة ما قد أصاب قومة من أجلهة، ومها 

أ هم يحيهى بهن مكريها بهإذا قُتل منه  من أجلة، فـاادأ بإذا هللا قبل أا ت أبقـي من قومة أحدا فههد

هللا، ورفع نبور ماذاا عنه  القتل وقال: آمنت بـما آمنت به بنو إسرائيـل، وصدّقت وأيقنت أنهه ت 

رّب غيره، ولو كاا معه آ ر لـ  يصلهـح، ولهو كهاا لهه شهرية لهـ  تستهـمسة السهمواَ وا رض، 

، ملهة الهـملو  الهأي لهه ملهة ولو كاا له ولد لهـ  يصلهـح، فتبهـار  وتقهدّس، وتسهبح وتكبهر وتعظه 

السمواَ السبع وا رض وما فـيهّن، وما بـينهما، واو علهـى كهل شهيء قهدير، فلهه الـحلهـ  والعلهـ  

والعّزة والـجبروَ، واو الأي بسغ ا رض وألقـى فـيها رواسي لتال تزول، فكألة ينببهي لربهـي 

 نبههـياء أا نبههور ماذاا َحبُههور أا يكههوا ويكههوا ُملكههه. فههأوحى هللا إلههـى رأس مههن رؤوس بقههـية ا

صههدوق والههـحبور بـالعبرانههـية: حههدي  اإليههـماا. وإا نبههور ماذاا قههال لبنههـي إسرائيههـل: يهها بنههـي 

إسرائيـل، إا عدّو هللا  رهوس أمرنـي أا أقتهل مهنك  حتهـى تسيهـل همهاؤك  وسهغ عسهكره، وإنهـي 

فحفهروا  نهدقا وأمهر بهأمواله  مهن لست أستطيع أا أعصيه. قالوا له: افعل مها أُمهرَ بهه. فهأمرا  

الـخيههـل والببههال والههـحمير والبقههر والبنههـ  واإلبههل، فههأبحها حتههـى سههال الههدم فههـي العسههكر، وأمههر 

بـالقتلـى الأين كانوا قبل ذلة، فُطرحوا علهـى مها قُتهل مهن مواشهيه  حتهـى كهانوا فهوقه ، فلهـ  يظهّن 

فلهـما بله  الهدم عسهكره، أرسهل إلهـى نبهور   رهوس إت أا ما كاا فـي الـخندق من بنـي إسرائيهـل.

ماذاا أا ارفع عنه ، فقد بلبتنهـي همهاؤا ، وقهد انتقمهت مهنه  بهـما فعلهوا. ثه  انصهر، عهنه  إلهـى 
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أرض بـابل، وقد أفنى بنـي إسرائيـل أو كاه، واي الوقعة اتَ رة التهـي أنهزل هللا ببنهـي إسرائيهـل. 

 عليهه وسهل : َوقََضهْينا إلهـى بَنِهـي إْسَرائِيهـَل فِهـي الِكتهاِب يقول هللا عهّز ذكهره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا

نا أُولـي لتَْفِسدُّا فِـي ا ْرِض َمّرتَـْيِن َولَتَْعلُّن ُعلُّوا َكبِـيرا فإذَا جاَء َوْعدُ أُوتُاما بَعَمْنا َعلَـْيكْ  ِعبـاها لَ 

عُهوتً ثُهّ  َرهَْهنَها لَُكهُ  الَكهّرةَ َعلَهـْيِهْ  وأْمهدَْهناُكْ  بهأْمَواٍل بَأٍْس َشِديٍد فَجاُسوا ِ الَل الدّياِر وكاَا َوْعدا َمفْ 

دُ اتَِ هَرةِ َوبَنِـيَن َوَجعَْلناُكْ  أْكمََر نَِفـيرا إْا أْحَسْنتُهـْ  أْحَسْنتُهـْ   َْنفُِسهُكْ  َوإْا أسأْتُهـْ  فَلَهها فهإذَا جهاَء َوْعه

لـَمْسجدَ كَما هََ ـلُوهُ أّوَل َمّرةٍ وِلـيُتَبُّروا ما َعلَهْوا تَتْبهـيرا َعَسهى َربُّكهْ  لـيَُسوُءوا ُوُجوَاُكْ  َوِلـيَْدُ ـلُوا ا

أْا يَْرَحَمُكْ  َوإْا ُعْدتُـْ  ُعْدنا َوَجعَْلنها َجَهنّهـَ  للكهافِريَن َحِصهيرا وعسهى مهن هللا حهّق، فكانهت الوقعهة 

وكانت الوقعهة اتَ هرة  هرهوس وجنهوهه،  ا ولـى: بختنصَر وجنوهه، ث  رهّ هللا لك  الكّرة علـيه ،

واي كانت أعظ  الوقعتـين، فهـيها كهاا  هراب بالهاه ، وقتهل رجهاله ، وسهبى ذراريهه  ونسهائه . 

يقول هللا تبـار  وتعالـى: َولـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا ث  عاه هللا علـيه ، فأكمر عدها ، ونشرا  فهـي 

حههداي، واسههتبدلوا بكتههابه  غيههره، وركبههوا الههـمعاصي، واستههـحلوا بالهاهه ، ثهه  بَههدّلوا وأحههدثوا ا 

 الـمـحارم وضيّعوا الـحدوه.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، عن ابن إسحاق، عهن أبهـي َعتّهاب رجهل مهن تبلهب 16685  

ه كاا نصرانـيا عمرا من هاره، ث  أسلـ  بعد، فقرأ القهرآا، وفقهه فهـي الهدين، وكهاا فـيهـما ذكهر أنه

كاا نصرانـيا أربعين سنة، ث  ُعّمر فـي اإلسالم أربعين سنة. قال: كاا آ ر أنبـياء بنـي إسرائيهـل 

نبههـيا بعمههه هللا إلههـيه ، فقههال لههه : يهها بنههـي إسرائيههـل إا هللا يقههول لكهه : إنههـي قههد سههلبت أصههواتك ، 

ه: ائهته  واضهرب لهـي ولهه  وأببضتك  بكمرة أحداثك  فَهّموا به لـيقتلوه، فقال هللا تبـار  وتعالـى ل

ممالً، فقل له : إا هللا تبـار  وتعالـى يقول لك : اقضهوا بـينهـي وبهـين كرمهي ألهـ  أ تهر لهه الهباله، 

وطيبت لهه الهـَمدَرة، وحظرتهه بهـالسياج، وعرشهته السهويق والشهو  والسهياج والعَْوَسهي، وأحطتهه 

الهـجأوع، وكهل شهجرة ت ت كهل؟ مها لههأا برهائي، ومنعته من العالـ  وفّضلته، فلقـينهـي بهـالشو  و

ا ترَ البلدة، وت طيّبت الـَمدَرة، وت َحَظرته بـالّسياج، وت َعَرشتْه السويق، وت ُحْطتهه برهائهي، 

وت منعتههه مههن العالههـ  فضههلتك  وأتـمههـمت علههـيك  نعمتههـي، ثهه  استقبلتـمونههـي بكههّل مهها أكههره مههن 

لـيعر، مأوهه لَـَمْه إا البقرة لتعهر، سهيداا وقهد حلفهت معصيتـي و ال، أمري لَـَمْه إا الـحمار 

بعزتههـي العزيههزة، وبههأراعي الشههديد تَ ههأّا رهائههي، و مههرجّن الههـحائغ، و جعلههنك  تههـحت أرجههل 

العالـ . قال: فوثبوا علـى نبـيه  فقتلوه، فضرب هللا علـيه  الأّل، ونهزع مهنه  الهـملة، فلهـيسوا فهـي 

ذّل وصبار وجزية ي هّونها، والـملة فـي غيرا  من الناس، فلن يزالوا  أمة من ا مـ  إت وعلـيه 

 كألة أبدا، ما كانوا علـى ما ا  علـيه.

 قال: قال: فهأا ما انتهى إلـينا من جماع أحاهي  بنـي إسرائيـل.  

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: فهإذَا جهاَء َوْعهدُ 16686  

ـيرا قهال: اتَِ َرة ِلـيَُسوُءوا ُوُجوَاُكْ  َوِلـيَْدُ ـلُوا الـَمْسِجدَ كَما هََ ـلُوهُ أّوَل َمّرةٍ َوِلـيُتَبُّروا ما َعلَهْوا تَتْبِه

كانت اتَ رة أشدّ من ا ولـى بكمـير، قال:  ا ا ولـى كانت ازيـمة فقغ، واتَ رة كهاا التهدمير، 

 ـ  يبق منها حر، واحد، و رب الـمسجد.وأحرق بختنصر التوراة حتـى ل

ـ حدثنا أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ا عمهش، عهن الهـمنهال، عهن سهعيد بهن 16687  

جبههـير، عههن ابههن عبههـاس، قههال: بعهه  عيسههى ابههن مريههـ  يحيههى بههن مكريهها، فههـي اثنههـي عشههر مههن 

ا  ابنة ا  . قال: وكانت لهـملكه  ابنهة الـحواريـين يعلّـموا الناس. قال: فكاا فـيـما نهاا  عنه، نك

أ  تعجبه يريد أا يتزّوجها، وكانت لها كهل يهوم حاجهة يقضهيها فلهـما بله  ذلهة أمهها قالهت لهها: إذا 

ه ـلت علـى الـملة فسألة حاجتهة، فقولهـي: حاجتهـي أا تهأبح لهـي يحيهى بهن مكريها فلهـما ه هـلت 

ى بهن مكريها، فقهال: سلهـي غيهر اهأا فقالهت: مها علـيه سألها حاجتها، فقالت: حاجتـي أا تهأبح يحيه

أسألة إت اأا قال: فلـما أبت علـيه هعا يحيهى وهعها بطسهت فأبحهه، فبهدرَ قطهرة مهن همهه علهـى 

ا رض، فلـ  تزل تبلـي حتـى بع  هللا بختنصر علـيه ، فجاءته عجوم من بنـي إسرائيهـل، فدلّتهه 

يقتل علهـى ذلهة الهدم مهنه  حتهـى يسهكن، فقتهل سهبعين  علـى ذلة الدم. قال: فألقـى هللا فـي نفسه أا

 ألفـا منه  من سّن واحد فسكن.
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وقوله: َوِلـيَْدُ ـلُوا الـَمْسِجدَ كَما هََ ـلُوهُ أّوَل َمّرةٍ يقول: ولـيد ـل عدّوك  الأي أبعمه علـيك  مسهجد   

 لفساه ا ّول فـي ا رض.بـيت الـمقدس قهرا منه  لك  وغلبة، كما ه ـلوه أّول مّرة حين أفسدتـ  ا

وأما قوله: َوِلـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا فإنه يقول: ولـيدّمروا ما غلبوا علـيه من بالهك  تدميرا. يقال   

منه: هّمرَ البلد: إذا  ّربته وأالكت أاله. َوتَبَر تَْبرا َوتَبـارا، وتَبّْرتُه أتبّهُره تتبهـيرا. ومنهه قهول هللا 

َوت تَههِزِه الّظاِلههـِميَن إتّ تَبَههـارا يعنههـي: االكهها. وبنههـحو الههأي قلنهها فههـي ذلههة، قههال أاههل  تعالههـى ذكههره

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قهال: قهال ابهن 16688  

 .عبـاس: َوِلـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا قال: تدميرا

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة 16689  

 َوِلـيُتَبُّروا ما َعلَْوا تَتْبِـيرا قال: يدمروا ما علوا تدميرا.

 

 8اآلية : 
نَها َجَههنَّ  ِلْلَكهافِِريَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َعَسَى َربُّكْ  أَا يَهْرَحَمُكْ  َوإِْا ُعهدتّْ  ُعهْدنَا َوَجعَلْ 

 َحِصيراً {.

يقول تعالـى ذكره: لعّل ربك  يا بنـي إسرائيـل أا يرحمك  بعد انتقامه منك  بـالقوم الهأين يبعهمه     

هللا علـيك  لـيسوء مبعمه علـيك  وجواك ، ولـيد ـلوا الـمسجد كما ه ـلوه أّول مّرة، فـيستنقأك  من 

الأي يحله بك ، ويهرفعك  مهن الهـخمولة التهـي تصهيروا إلهـيها، فهـيعّزك   أيديه ، وينتشلك  من الألّ 

من هللا: واجب. وفعل هللا ذلة به ، فكمهر عهدها  بعهد ذلهة، ورفهع َ ساسهته ، « عسى»بعد ذلة. و

وجعل منه  الـملو  وا نبـياء، فقال جّل ثناؤه له : وإا عدتـ  يا معشر بنـي إسرائيـل لـمعصيتهـي 

قتل رسلـي، عدنا علـيك  بـالقتل والّسبـاء، وإحهالل الهأّل والّصهبار بكه ، فعهاهوا، و ال، أمري، و

فعاه هللا علـيه  بعقابه وإحالل سخطه به . وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أاهل التأويهـل. ذكهر مهن 

 قال ذلة:

د بهن ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن عطية، عن عمر بن ثابهت، عهن أبهـيه، عهن سهعي16690  

جبـير، عن ابن عبـاس، فـي قوله: َعَسى َربُّكْ  أْا يَهْرَحمُكْ  َوإْا ُعْدتُهـْ  َعهْدنا قهال: عهاهوا فعهاه، ثه  

عههاهوا فعههاه، ثهه  عههاهوا فعههاه. قههال: فسههلّغ هللا علههـيه  ثالثههة ملههو  مههن ملههو  فههـارس: سندبههـاهاا 

 وشهربـاهاا وآ ر.

: ثنـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، عهن ابهن حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال   

عبـاس، قال: قهال هللا تبهـار  وتعالهـى بعهد ا ولهـى واتَ هرة: َعَسهى َربُّكهْ  أْا يَهْرَحَمُكْ  َوإْا ُعْدتُهـْ  

 ُعْدنا قال: فعاهوا فسلّغ هللا علـيه  الـم منـين.

قتاهة، قال َعَسى َربُّكهْ  أْا يَهْرَحَمُكْ   ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن16691  

فعههاه هللا علههـيه  بعائدتههه ورحمتههه َوإْا ُعْدتُههـْ  ُعههْدنا قههال: عههاه القههوم بشههّر مهها يحضههرا ، فبعهه  هللا 

علـيه  ما شاء أا يبع  من نقمته وعقوبته. ث  كهاا  تهام ذلهة أا بعه  هللا علهـيه  اهأا الهـحّي مهن 

ـى يهوم القهـيامة قهال هللا عهّز وجهّل فهـي آيهة أ هرى َوإْذ تَهأذَّا َربّهَة العرب، فه  فـي عهأاب مهنه  إله

 لَـيَْبعَمّن َعلَـْيِهْ  إلـى يَْوِم الِقـياَمِة... اتَية، فبع  هللا علـيه  اأا الـحّي من العرب.

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة، قهال 16692  

َربُّكْ  أْا يَْرَحَمُكْ  َوإْا ُعْدتُـْ  ُعْدنا فعاهوا، فبع  هللا علـيه  مـحمدا صلى هللا عليه وسل ، فه   َعَسى

 يعطوا الـجزية عن يد وا  صاغروا.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابهن ميهد، فهـي قهول هللا تعالهـى: َعَسهى 16693  

بعد اأا َوإْا ُعْدتُـْ  لـما صنعتـ  لـممل اأا من قتل يحيى وغيره مهن ا نبهـياء َربُّكْ  أْا يَْرَحَمُكْ  قال 

 ُعْدنا إلـيك  بـممل اأا.

وقولههه: َوَجعَْلنهها َجَهنّههـَ  للكههافِِريَن َحِصههيرا ا تلههف أاههل التأويههـل فههـي تأويههـل ذلههة، فقههال بعضههه :   

 وجعلنا جهنـ  للكافرين سجنا يسجنوا فـيها. ذكر من قال ذلة:
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ـ حدثنا مـحمد بن َمْسعدة، قال: حدثنا جعفر بن سلـيـماا، عن أبـي عمراا وَجعَْلنا َجَهنّـَ  16694  

 للكافِِرين َحِصيرا قال: سجنا.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16695  

 كافِِريَن َحِصيرا يقول: جعل هللا مأواا  فـيها.عن ابن عبـاس، قوله: َوَجعَْلنا َجَهنّـَ  لل

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة َوَجعَْلنها 16696  

 َجَهنّـَ  للكافِِريَن َحِصيرا قال: َمـْحبِسا َحُصورا.

نا َجَهنّـَ  لْلكافِِريَن َحِصيرا يقهول: حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة َوَجعَلْ    

 سجنا.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 16697  

قهال: حههدثنا الههـحسن، قههال: حههدثنا ورقهاء جميعهها، عههن ابههن أبههـي نهـجيح، عههن مههـجااد فههـي قههول هللا 

 تعالـى: َحِصيرا قال: يحصروا فـيها.

دثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد َوَجعَْلنا َجَهنّهـَ  ح   

 لْلكافِِريَن َحِصيرا قال: يُحصروا فـيها.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنها ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: َوَجعَْلنها َجَهنّهـَ  16698  

 ا فـيها حصروا فـيها.للكافِِريَن َحِصيرا سجنا يسجنو

حدثنا علـّي بن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا بهن صالهـح، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن    

 عبـاس، قوله َوَجعَْلنا َجَهنّـَ  للكافِِريَن َحِصيرا يقول: سجنا.

 وقال آ روا: معناه: وجعلنا جهنـ  للكافرين فراشا ومهاها. ذكر من قال ذلة:  

حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، قههال: قههال  ـهه16699  

 الـحسن: الـحصير: فِراح وِمهاه.

وذاب الـحسن بقولهه اهأا إلهـى أا الهـحصير فهـي اهأا الهـموضع عنهـي بهه الهـحصير الهأي يُْبسهغ   

الم إلهـى أا هللا ويفترح، وذلة أا العرب تسمى البساط الصبير حصيرا، فوّجه الـحسن معنى الكه

تعالـى جعل جهنـ  للكافرين به بساطا ومهاها، كمها قهال: لَُههْ  ِمهْن َجَهنّهـَ  ِمههاه  َوِمهْن فَهْوقِِهْ  َغهَواٍح 

واو وجه حسن وتأويـل صحيح. وأما اتَ هروا، فوجههوه إلهـى أنهه فعيهـل مهن الهـحصر الهأي اهو 

تسمي العهرب الهـملة حصهيرا بهـمعنى أنهه  الـحبس. وقد بـيّنت ذلة بشوااده فـي سورة البقرة، وقد

 مـحصور: أي مـحجوب عن الناس، كما قال لبـيد:

 َوَمقاَمٍة ُغْلِب الّرقاِب كأنُّهْمِجّن لَدَى بـاِب الـَحِصيِر قِـياُم  

يعنـي بـالـحصير: الـملة، ويقال للبخيـل: حصور وحصهر: لهـمنعه مها لديهه مهن الهـمال عهن أاهل   

 عن النفقة، كما قال ا  طل: الـحاجة، وحبسه إياه

 َوشاِرٍب ُمْربحٍ بـالكأِْس ناهََمنِـيال بـالـَحُصوِر َوت فِـيها بَِسّواِر  

ويروى: بسآر. ومنه الـحصر فـي الـمنطق تمتناع ذلة علـيه، واحتبهـاسه إذا أراهه. ومنهه أيضها   

الههـحصر فههـي البههائغ:  الههـحصور عههن النسههاء لتعههأّر ذلههة علههـيه، وامتناعههه مههن الههـجماع، وكههألة

احتبـاسه عن الـخروج، وأصل ذلة كله واحد وإا ا تلفت ألفـاظه. فأمها الهـحصيراا: فـالـجنبهـاا، 

 كماقال الطّرما :

 قَِلـيالً تَتَلّـى حاَجةً ثُّ  ُعوِلـيَتْعَلـى ُكّل َمْفُروِح الـَحِصيَرْيِن بـاِهِا  

 يعنـي بـالـحصيرين: الـجنبـين.  

القول فـي ذلة عندي أي يقال: معنى ذلة: َوَجعَْلنا َجَهنَـٍ  لْلكافِريَن َحِصهيرا فراشها  والصواب من  

ومههاها ت يزايههـله مهن الههـحصير الهأي بههـمعنى البسهاط،  ا ذلههة إذا كهاا كههألة كهاا جامعهها معنههى 

الـحبس واتمتهاه، مع أا الـحصير بـمعنى البساط فهـي كهالم العهرب أشههر منهه بهـمعنى الهـحبس، 

وأنها إذا أراهَ أا تصف شيتا بـمعنى حبس شيء، فإنهـما تقهول: اهو لهه حاصهر أو مهـحصر فأمها 

الـحصير فبير موجوه فـي كالمه ، إت إذا وصفته بأنه مفعول به، فـيكوا فـي لف  فعيهـل، ومعنهاه 

بـاب مفعول به أت ترى بـيت لبـيد: لدى بـاب الـحصير؟ فقل: لدى بـاب الـحصير،  نه أراه: لدى 

الـمـحصور، فصر، مفعوتً إلـى فعيـل. فأما فعيهـل فهـي الهـحصر بهـمعنى وصهفه بأنهه الهـحاصر. 
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فألة ما ت نـجده فـي كالم العرب، فلألة قلت: قول الـحسن أولـى بهـالصواب فهـي ذلهة. وقهد معه  

دا واهو بع  أال العربـية من أال البصرة أا ذلة جائز، وت أعلـ  لهـما قهال وجهها يصهّح إت بعيه

أا يقال: جاء حصير بـمعنى حاصر، كما قـيـل: علـيـ  بـمعنى عالـ ، وشههيد بهـمعنى شهااد، ولهـ  

 يسمع ذلة مستعمالً فـي الـحاصر كما سمعنا فـي عالـ  وشااد.

 

 10و 9اآلية : 
بَّشههُر اْلُمههْ ِمنِيَن الّههِأيَن القههول فههـي تأويههـل قولههه تعالههـى:   }إِّا َاههـَأَا اْلقُههْرآَا يِْهههِدي ِللّتِههي ِاههَي أَْقههَوُم َويُ 

َِ أَّا لَُهْ  أَْجراً َكبِيراً *  وأَّا الِّأيَن تَ يُْ ِمنُوَا بِاتَِ َرةِ أَْعتَْدنَا لَُهْ  َعأَا  باً أَِليماً {.يَْعَملُوَا الّصاِلَحا

  يرشهد يقول تعالـى ذكره: إا اأا القهرآا الهأي أنزلنهاه علهـى نبهـينا مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل   

ويسدّه من ااتدى به للّتِـي ِاَي أْقَوُم يقول: للسبـيـل التـي اي أقوم من غيراا من السبل، وذلة هين 

هللا الأي بع  به أنبـياءه واو اإلسالم. يقول جّل ثنهاؤه: فههأا القهرآا يههدي عبهـاه هللا الهـمهتدين بهه 

 بـين به، كما:إلـى قصد السبـيـل التـي ضّل عنها سائر أال الـملل الـمكأّ 

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: إّا َاهأَا القُهرآَا 16700  

يَْهههِدي للّتِههـي ِاههَي أْقههَوُم قههال: للتههـي اههي أصههوب: اههو الصههواب واههو الههـحّق قههال: والههـمخالف اههو 

ها الههـحّق لهـيس فهـيها عههوج. وقهرأ ولَههـْ  البهـاطل. وقهرأ قههول هللا تعالهـى: فِههـيها ُكتُهب  قَـيّهـَمة  قههال: فهـي

 نَـْجعَْل لَهُ ِعْوجا قَـيّـما يقول: قـيـما مستقـيـما.

وقوله: َويُبَّشُر الـُمْ ِمنِـيَن يقهول: ويبشهر أيضها مهع ادايتهه مهن ااتهدى بهه للسبـيهـل ا قصهد الهأين   

هوا عما نههاا  عنهه بهأا لُههْ  ي منوا بـاهلل ورسوله، ويعملوا فـي هنـياا  بـما أمرا  هللا به، وينت

أْجرا من هللا علـى إيـمانه  وعمله  الصالـحاَ َكبِـيرا يعنـي ثوابـا عظيـما، وجزاء جهزيالً، وذلهة 

 او الـجنة التـي أعدّاا هللا تعالـى لـمن رضي عمله، كما:

ْ  أْجههرا ـه حههدثنا القاسهه ، قهال: حههدثنا الههـحسين، قههال: ثنهـي حجههاج، عههن ابهن جههريي أّا لَُههه16701  

َكبِـيرا قال: الـجنة، وكّل شيء فـي القرآا أجر كبـير، أجر كريهـ ، ورمق كريهـ  فههو الهـجنة، وأا 

 فـي قوله: أّا لَُهْ  أْجرا َكبِـيرا نصب مه، كما:

ـه حههدثنا القاسهه ، قهال: حههدثنا الههـحسين، قههال: ثنهـي حجههاج، عههن ابهن جههريي أّا لَُهههْ  أْجههرا 16702  

ة، وكّل شيء فـي القرآا أجر كبـير، أجر كريهـ ، ورمق كريهـ  فههو الهـجنة، وأا َكبِـيرا قال: الـجن

فـي قوله: أّا لَُهْ  أْجرا َكبِـيرا نصب  يقول: أعهدهنا لهه ، لقهدومه  علهـى ربهه  يهوم القهـيامة َعأَابهـا 

 أِلـيـما يعنـي موجعا، وذلة عأاب جهنـ .

 

 11اآلية : 
 َويَْدُع اإِلْنَساُا بِالّشّر هَُعآَءهُ بِاْلَخْيِر َوَكاَا اإِلْنَساُا َعُجوتً {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }

يقول تعالـى ذكره مأكرا عبـاهه أياهيه عندا ، ويدعو اإلنساا علـى نفسه وولهده ومالهه بهـالشّر،    

ا يههب لهه فـيقول: اللهّ  أالكه والعنه عند ضجره وغضبه، كدعائه بـالـخير: يقول: كدعائه ربه بهأ

العافـية، ويرمقه السالمة فـي نفسه ومالهه وولهده، يقهول: فلهو استهـجيب لهه فهـي هعائهه علهـى نفسهه 

وماله وولده بـالشّر كما يستـجاب له فـي الـخير الهة، ولكهن هللا بفضهله ت يستهـجيب لهه فهـي ذلهة. 

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ 16703  

عن ابهن عبهـاس، قولهه: َويَهْدُع اإلْنسهاُا بهـالّشّر هعهاَءه بـالهـَخْيِر وكهاَا اإلْنسهاا َعُجهوتً يعنهـي قهول 

لة، قال: ويقال: او اإلنساا: اللهّ  العنه واغضب علـيه، فلو يُعَجل له ذلة كما يُعِجل له الـخير، له

وإذَا َمّس اإلْنَساَا الّضّر هََعانَا ِلهـَجنِبِْه أْو قَاِعهدا أَْو قائِمها أا يكشهف مها بهه مهن ضهّر، يقهول تبهـار  

وتعالـى: لو أنه ذكرنـي وأطاعنـي، واتبع أمري عند الـخير، كما يدعونـي عند الهبالء، كهاا  يهرا 

 له.
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قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َويَهْدع اإلْنَسهاُا بهـالّشّر  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد،16704  

هعاَءهُ بـالـَخْيِر وكاَا اإلْنَساُا َعُجوتً يدعو علهـى مالهه، فـيهـلعن مالهه وولهده، ولهو استهـجاب هللا لهه 

  الكه.

ْنسهاُا حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عهن معمهر، عهن قتهاهة ويَهْدُع اإل   

بـالّشّر هُعاَءهُ بـالـَخْيِر قال: يدعو علـى نفسهه بهـما لهو استهـجيب لهه الهة، وعلهـى  اهمهه، أو علهـى 

 ماله.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد َويَْدُع 16705  

َعجهوتً قهال: ذلهة هعهاء اإلنسهاا بهـالشّر علهـى ولهده اإلْنساُا بـالّشّر هُعاَءهُ بـالـَخْيِر وكاَا اإلْنسهاُا 

 وعلـى امرأته، فـيعجل: فـيدعو علـيه، وت يحب أا يصيبه.

وا تلف فـي تأويـل قوله: وكهاَا اإلْنسهاُا َعُجهوتً فقهال مهـجااد ومهن ذكهرَ قولهه: معنهاه: وكهاا   

 اإلنساا َعجوتً، بـالدعاء علـى ما يكره، أا يُستـجاب له فـيه.

قال آ روا: عنى بألة آهم أنه عجهل حهين نفهب فهـيه الهرو  قبهل أا تهـجري فهـي جميهع جسهده، و  

فرام النهوض، فوصف ولده بهـاتستعجال، لهـما كهاا مهن اسهتعجال أبهـيه  آهم القهـيام، قبهل أا يتهـّ  

  ـلقه. ذكر من قال ذلة:

دثنا ُشهعبة، عهن الهـحك ، ـ حدثنا مـحمد بن الـممنى، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قهال: حه16706  

عن إبراايـ ، أا سلـماا الفـارسّي، قال: أّول ما  ـلق هللا من آهم رأسه، فجعل ينظر واو يُخهـلق، 

قال: وبقـيت رجاله فلـما كاا بعد العصر قال: يا رّب َعّجل قبل اللـيـل، فألة قوله: وكهاَا اإلْنسهاُا 

 َعُجوتً.

عمماا بن سهعيد، قهال: حهدثنا بشهر بهن عمهارة، عهن أبهـي  ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا16707  

َرْوق، عن الضحا  عهن ابهن عبهـاس، قهال: لهـما نفهب هللا فهـي آهم مهن روحهه أتهت النفخهة مهن قبَهل 

رأسه، فجعل ت يجرى شيء منها فـي جسده، إت صار لـحما وهما فلـما انتهت النفخة إلهـى سهّرته، 

ده فههأاب لههـينه  فلههـ  يقههدر، فهههو قههول هللا تبههـار  نظههر إلههـى جسههده، فأعجبههه مهها رأى مههن جسهه

 وتعالـى: وكاَا اإلْنساُا َعُجوتً قال: َضِجرا ت صبر له علـى سّراء، وت ضّراء.

 

 12اآلية : 
ةَ النَّههاِر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَجعَْلنَا اْللّْيَل َوالنَّههاَر آيَتَهْيِن فََمَحْونَهآ آيَهةَ اْللّْيهِل َوَجعَْلنَهآ آيَه

 الً {.ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَبُواْ فَْضالً ّمن ّربُّكْ  َوِلتَْعلَُمواْ َعدَهَ الّسنِيَن َواْلِحَساَب َوُكّل َشْيٍء فَّصْلنَاهُ تَْفِصي

يقول تعالـى ذكره: ومن نعمته علـيك  أيها الناس، مخالفتهه بهـين عالمهة اللـيهـل وعالمهة النههار،    

يـل، وإضاءته عالمة النهار، لتسكنوا فـي اأا، وتتصّرفوا فـي ابتبهاء رمق هللا بإظالمه عالمة اللـ

الأي قدره لك  بفضله فـي اأا، ولتعلهـموا بهـا تالفهما عهده السنهـين وانقضهاءاا، وابتهداء ه ولهها، 

بهـيانا  وحساب ساعاَ النهار واللـيـل وأوقاتها وُكّل َشْيٍء فَّصْلناه تَْفِصيالً يقهول: وكهّل شهيء بهـيناه

شافـيا لك  أيها الناس لتشكروا هللا علـى ما أنع  به علـيك  مهن نعمهه، وتـخهـلصوا لهه العبهـاهة، هوا 

 اتَلهة وا وثاا. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ُطفـيـل، قال: ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن ُرفـيع، عن أبـي ال16708  

قال ابن الَكّواء لعلـّي: يا أمير الـم منـين، ما اأه اللّْطخهة التهـي فهـي القمهر؟ فقهال: وْيَحهة أمها تقهرأ 

 القرآا فََمـَحْونا آيَةَ اللّـْيـِل، فهأه مـحوه.

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا طلق، عن مائدة، عن عاص ، عن علـّي بن ربهـيعة، قهال: 16709  

الكّواء علـيا فقال: ما اأا السواه فهـي القمهر؟ فقهال علهـّي: فََمهـَحْونا آيَهةَ اللّـْيهـِل وَجعَْلنها آيَهةَ سأل ابن 

 النهاِر ُمْبِصَرةً ُاَو الـَمـْحو.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيـل، عن أبـي إسهحاق، عهن 16710  

ـّي، فسأله ابن الَكهّواء عهن السهواه الهأي فهـي القمهر؟ فقهال: ذا  عبد هللا بن عمر، قال: كنت عند عل

 آية اللـيـل ُمـِحيت.
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ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن ُمريع، قال: حدثنا عمراا بن ُحدير، عن 16711  

ام ابهن رفـيع بن أبـي كمـير قال: قال علـّي بن أبـي طالب رضواا هللا علهـيه: َسهلُوا عمها شتتهـ ، فقه

الكّواء فقال: ما السواه الأي فـي القمر، فقال: قاتلة هللا، اال سألت عهن أمهر هينهة وآ رتهة؟ قهال: 

 ذلة َمـْحو اللـيـل.

ـ حدثنـي مكريا بن يحيى بن أبهـاا الهـمصرّي، قهال: حهدثنا ابهن ُعفَهـير، قهال: حهدثنا ابهن 16712  

ن الـُحبُلـي، عن عبد هللا بن عمهرو بهن العهاص، لَهيعة، عن ُحيَـّي بن عبد هللا، عن أبـي عبد الرحم

أا رجالً قال لعلـّي: ما السواه الهأي فهـي القمهر؟ قهال: إا هللا يقهول: وَجعَْلنها اللّـْيهـَل والنّههار آيَتَهـْيِن 

 فََمـَحْونا آيَةَ اللّـْيـِل َوَجعَْلنا آيَةَ النّهاِر ُمْبِصَرةً.

ي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـ16713  

 عن ابن عبـاس، قوله: َوَجعَْلنا اللّـْيـَل والنّهاَر آيَتَـْيِن فََمـَحْونا آيَةَ اللّـْيـِل قال: او السواه بـاللـيـل.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: قال ابن عبـاس: كهاا   

القمر يضيء كما تضهيء الشهمس، والقمهر آيهة اللـيهـل، والشهمس آيهة النههار، فمهـحونا آيهة اللـيهـل: 

 السواه الأي فـي القمر.

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبـي مائدة، قال: ذكهر ابهن جهريي، عهن مهـجااد، فهـي 16714  

آية النههار، والقمهر آيهة اللـيهـل فََمهـَحْونا آيَهةَ اللّـْيهـِل  قوله: َوَجعَْلنا اللـْيـَل والنَّهاَر آيَتَـْيِن قال: الشمس

 قال: السواه الأي فـي القمر، وكألة  ـلقه هللا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد َوَجعَْلنا اللّـْيـل    

 هللا. والنهاَر آيَتَـْيِن قال: لـيالً ونهارا، كألة  ـلقهما

ـ قال ابن جريي: وأ برنا عبد هللا بن كمـير، قال: فََمهـَحْونا آيَهةَ اللّـْيهـِل َوَجعَْلنَها آيَهةَ النّههاِر 16715  

 ُمْبِصَرةً قال: ظلـمة اللـيـل وُسْدفَة النهار.

والنّههاَر  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َوَجعَْلنا اللّـْيـلَ 16716  

آيَتَـْيِن فََمـَحْونا آيَةَ اللّـْيـِل َوَجعَْلنها آيَهةَ النّههاِر ُمْبِصهَرةً: أي منهـيرة، و هـلق الشهمس أنهور مهن القمهر 

 وأعظ .

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبهو عاصه  وحدثنهـي الهـحري، قهال: حهدثنا الهـحسن، قهال:    

عهن مهـجااد َوَجعَْلنها اللّـْيهـَل والنّههاَر آيَتَهـْيِن قهال: لهـيالً حدثنا ورقاء، جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح، 

 ونهارا، كألة جعلهما هللا.

وا تلف أال العربـية فهـي معنهى قولهه: َوَجعَْلنها آيَهةَ النّههاِر ُمْبِصهَرةً فقهال بعه  نـحويهـي الكوفهة   

إلهـى أنهه قـيهـل مبصهرا، معنااا: مضيتة، وكألة قوله: والنّهار ُمْبصرا معناه: مضهيتا، كأنهه ذاهب 

إلضاءته للناس البصر. وقال آ روا: بل او من أبصر النهار: إذا صار الناس يبصروا فـيه فهو 

مبصر، كقوله : رجهل مهـجبن: إذا كهاا أالهه وأصهحابه جبنهاء، ورجهل مضهعف: إذا كانهت رواتهه 

 ضعفـاء، فكألة النهار مبصرا: إذا كاا أاله بصراء.

ل: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة لتَْبتَبُوا فَْضالً ِمهْن َربُّكهْ  قهال: ـ حدثنا بشر، قا16717  

 جعل لك  سبحا طويالً.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة وُكهّل َشهْيٍء فَّصهْلناهُ تَْفِصهيالً: 16718  

 أي بـيّناه تبـيـينا.

 

 13اآلية : 
عالـى:   }َوُكّل إِْنَساٍا أَْلَزْمنَاهُ َطآئَِرهُ فِي ُعنُِقِه َونُْخِرُج لَههُ يَهْوَم اْلِقيَاَمهِة ِكتَابهاً القول فـي تأويـل قوله ت

 يَْلقَاهُ َمْنُشوراً {.

يقول تعالـى ذكره: وكّل إنساا ألزمنهاه مها قضهى لهه أنهه عاملهه، واهو صهائر إلهـيه مهن شهقاء أو    

ـما قوله أْلَزْمناهُ طائَِرهُ ممهل لهـما كانهت العهرب تتفهـاءل بهه أو سعاهة بعمله فـي عنقه ت يفـارقه. وإن

تتشاءم من سوانـح الطير وبوارحها، فأعلـمه  جّل ثناؤه أا كّل إنساا مهنه  قهد ألزمهه ربهه طهائره 
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فـي عنقه نـحسا كاا ذلة الأي ألزمه من الطائر، وشقاء يورهه سعيرا، أو كاا سعدا يورهه جنهاَ 

 قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة: عدا. وبنـحو الأي

ـ حدثنـي مـحمد بن بشار، قال: حدثنا معهاذ بهن اشهام، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن قتهاهة، عهن 16719  

ت َعهْدَوى َوت ِطيَهَرةَ وُكهّل إْنسهاٍا أْلَزْمنهاهُ »جابر بن عبد هللا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  قهال: 

 «.نُِقهِ طائَِره فِـي عُ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16720  

عن ابن عبـاس وُكّل إْنساٍا أْلَزْمناهُ طائَِرهُ فِـي ُعنُِقِه قال: الطائر: عملهه، قهال: والطهائر فهـي أشهياء 

 كمـيرة، فمنه التشاؤم الأي يتشاءم به الناس بعضه  من بع .

حهدثنا القاسه ، قههال: حهدثنا الههـحسين، قهال: ثنههـي حجهاج، عهن ابههن جهريي، قههال: أ برنهـي عطههاء    

الـخراسانـي عن ابن عبـاس، قوله: وُكّل إْنساٍا أْلزْمناهُ طائَِرهُ فِـي ُعنُِقِه قال: عمله وما قدر علـيه، 

 ئره: عمله.فهو مالممه أينـما كاا، فزائل معه أينـما مال. قال ابن جريي: وقال: طا

 ـ قال: ابن جريي: وأ برنـي عبد هللا بن كمـير، عن مـجااد، قال: عمله وما كتب هللا له.16721  

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحري، قهال:    

 : عمله.حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد: طائره

حدثنا ابن بشهار، قهال: حهدثنا عبهد الهرحمن، قهال: حهدثنا سفهـياا وحهدثنا ابهن حميهد، قهال: حهدثنا    

حكام، عهن عمهرو جميعها عهن منصهور، عهن مهـجااد وُكهّل إْنسهاٍا أْلَزْمنهاهُ طهائَِرهُ فِهـي ُعنُِقهِه قهال: 

 عمله.

 ه.حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، ممل   

ـهه حدثنههـي واصههل بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا ابههن فضيههـل، عههن الههـحسن بههن عمههرو 16722  

الفقـيـمي، عن الـحك ، عن مـجااد، فـي قولهه: وُكهّل إْنسهاٍا أْلَزْمنهاهُ طهائَِرهُ فِهـي ُعنُِقهِه قهال: مها مهن 

: أولتهة ينهاله  مولدو يولد إت وفـي عنقه ورقهة مكتهوب فهـيها شقهـّي أو سهعيد. قهال: وسهمعته يقهول

 نصيبه  من الكتاب، قال: او ما سبق.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: وُكهّل إْنسهاٍا أْلَزْمنهاهُ 16723  

 طائَِرهُ فِـي ُعنُِقِه: إي وهللا بسعاهته وشقائه بعمله.

 مر، عن قتاهة: طائره: عمله.حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن مع   

فإا قال قائل: وكيف قال: ألزمناه طهائره فهـي عنقهه إا كهاا ا مهر علهـى مها وصهفت، ولهـ  يقهل:   

ألزمناه فـي يديه ورجلـيه أو غير ذلة من أعضاء الـجسد؟ قـيـل:  ا العنق اهو موضهع السهماَ، 

كهالم العهرب بنسهبة ا شهياء وموضع القالئهد وا طوقهة، وغيهر ذلهة مهـما يهزين أو يشهين، فجهرى 

الالممههة بنههـي آهم وغيههرا  مههن ذلههة إلههـى أعنههاقه  وكمههر اسههتعماله  ذلههة حتههـى أضههافوا ا شههياء 

الالممة سائر ا بداا إلـى ا عناق، كمها أضهافوا جنايهاَ أعضهاء ا بهداا إلهـى الهـيد، فقهالوا: ذلهة 

 لة قوله أْلَزْمناهُ طائَِرهُ فِـي ُعنُِقِه.بـما كسبت يداه، وإا كاا الأي جّر علـيه لسانه أو فرجه، فكأ

وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: ونُـْخِرُج لَهُ يَهْوَم الِقهـياَمِة كتابهـا يَهـْلقاهُ َمْنُشهورا فقهرأه بعه  أاهل   

ـا الـمدينة ومكة، واو نافع وابن كمـير وعامهة قهّراء العهراق ونُهـْخِرُج بهـالنوا لَههُ يَهْوَم الِقهـياَمِة ِكتابه

يَـْلقاه َمْنُشورا بفتـح الـياء من يَـْلقاه وتـخفـيف القا، منهه، بهـمعنى: ونهـخرج لهه نهـحن يهوم القهـيامة 

رهّا علـى قوله أْلَزْمناهُ ونـحن نـخرج له يوم القـيامة كتاب عمله منشهورا. وكهاا بعه  قهّراء أاهل 

بضه  « يُهـلَقّاهُ »ه يَهـْلقاهُ فهـيقرؤه: الشام يوافق اه تء علهـى قهراءة قولهه ونُهـْخِرُج ويخهالفه  فهـي قوله

الـياء وتشديد القا،، بـمعنى: ونـخرج له نـحن يوم القـيامة كتابـا يهـلقاه، ثه  يهرهّه إلهـى مها لهـ  يسهّ  

 فـاعله، فـيقول: يـلقـى اإلنساا ذلة الكتاب منشورا. وذكر عن مـجااد ما:

: حدثنا يزيهد، عهن جريهر بهن حهامم عهن ـ حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا القاس ، قال16724  

قهال: يزيهد: يعنهـي يَخهرج الطهائر « َويَْخهَرُج لَههُ يَهْوَم الِقهـياَمِة ِكتابهـا»حميد، عن مـجااد أنه قرأاا، 

كتابـا، اكأا أحسبه قرأاا بفتـح الـياء، واي قراءة الـحسن البصري وابن مـحيصن وكهأا مهن قهرأ 

ى: ويخهرج لهه الطهائر الهأي ألزمنهاه عنهق اإلنسهاا يهوم القهـيامة، اأه القراءة وّجه تأويـل الكالم إلـ

 فـيصير كتابـا يقرؤه منشورا.
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بض  الـياء علهـى مهأاب مها لهـ  يسهّ  فهـاعله، وكأنهه « ويَُخرُج لَهُ »وقرأ ذلة بع  أال الـمدينة:   

ة الطهائر قهد وّجه معنى الكهالم إلهـى ويخهرج لهه الطهائر يهوم القهـيامة كتابهـا، يريهد: ويخهرج هللا ذله

 صيره كتابـا، إت أنه نـحاه نـحو ما لـ  يسّ  فـاعله.

وأولـى القراءاَ فـي ذلة بـالصواب، قراءة من قرأه: ونُهـْخِرُج بهـالنوا وضهمها لَههُ يَهْوَم القهـياَمِة   

أنهه ِكتابـا يَـلقاهُ مْنُشورا بفتـح الهـياء وتـخفهـيف القها،،  ا الهـخبر جهري قبهل ذلهة عهن هللا تعالهـى 

الأي ألزم  ـلقه ما ألزم من ذلة فـالصواب أا يكوا الأي يـلـيه  برا عنهه، أنهه اهو الهأي يخرجهه 

له  يوم القـيامة، أا يكوا بـالنوا كمها كهاا الهـخبر الهأي قبلهه بهـالنوا. وأمها قولهه: يَهـلقاهُ فهإّا فهـي 

أوذ مها  الفهه الهـحجة إجماع الـحجة من القّراء علـى تصويب ما ا ترنا من القراءة فـي ذلهة، وشه

الكافههـية لنهها علههـى تقههارب معنههى القراءتههـين: أعنههـي ضههّ  الههـياء وفتههـحها فههـي ذلههة، وتشههديد القهها، 

وتـخفـيفها فـيه فإذا كاا الصهواب فهـي القهراءة اهو مها ا ترنها بهـالأي علهـيه هللنها، فتأويهـل الكهالم: 

وشهقاءه وسهعاهته، بهـما سهبق لهه فهـي وكّل إنساا منك  يا معشر بنهـي آهم، ألزمنهاه نهـحسه وسهعده، 

علـمنا أنه صائر إلـيه، وعامل من الـخير والشّر فهـي عنقهه، فهال يجهاوم فهـي شهيء مهن أعمالهه مها 

قضينا علـيه أنه عامله، وما كتبنا له أنه صهائر إلهـيه، ونهـحن نهـخرج لهه إذا وافهـانا كتابهـا يصهاهفه 

ئره الههأي كتبنهها لههه، وألزمنههاه إيههاه فههـي عنقههه، قههد منشههورا بأعمالههه التههـي عملههها فههـي الدنههـيا، وبطهها

أحصى علـيه ربه فـيه كّل ما سلف فـي الدنـيا. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قهال أاهل التأويهـل. ذكهر 

 من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16725  

ِرُج لَهُ يَْوَم الِقهـياَمِة ِكتابهـا يَهـلقاهُ َمْنُشهورا قهال: اهو عملهه الهأي عمهل أحصهي عن ابن عبـاس، ونُـخ

 علـيه، فأ رج له يوم القـيامة ما كتب علـيه من العمل يـلقاه منشورا.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة ونُـخِرُج لَهُ يَْوَم الِقـياَمِة ِكتابـا 16726  

 ـلقاهُ َمْنُشورا: أي عمله.يَ 

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا أبو سفـياا، عن معمر، عن قتاهة ألَزمناهُ 16727  

طائَِرهُ فِـي ُعنُِقِه قال: عمله ونُـخِرُج لَههُ قهال: نهـخرج ذلهة العمهل ِكتابهـا يَهـلقاهُ َمْنُشهورا قهال معمهر: 

َوَعِن الّشهماِل قَِعيهد  يها ابهن آهم بسهطت لهة صهحيفتة، ووكهل بهة ملَكهاا  وتال الـحسن: َعِن الـيَـِمينِ 

كريـماا، أحداما عن يـمينة، واتَ ر عن يسار . فأمها الهأي عهن يهـمينة فهـيحف  حسهناتة. وأمها 

الأي عن شمالة فـيحف  سيتاتة، فـاعمل ما شتت، أقلل أو أكمر، حتـى إذا مهّت ُطويهت صهحيفتة، 

فـي قبر ، حتـى تـخرج يوم القـيامة كتابـا يـلقاه منشورا اقرأ ِكتابَهَة َكفَهـى فجعلت فـي عنقة معة 

 بِنَْفِسَة الـيَْوَم َعلَـيَة َحِسيبـا قد عدل وهللا علـية من جعلة حسيب نفسة.

حههدثنا ابههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة: طههائره: عملههه،    

 كتابـا يـلقاه منشورا. ونـخرج له بألة العمل

وقد كاا بعه  أاهل العربهـية يتهأّول قولهه وُكهّل إْنسهاٍا ألَزمنهاهُ طهائَِرهُ فِهـي ُعنُِقهِه: أي حظهه، مهن   

قوله : طار سه  فالا بكأا: إذا  رج سهمه علهـى نصهيب مهن ا نصبهـاء وذلهة وإا كهاا قهوتً لهه 

جهائز أا يتهـجاوم فهـي تأويهـل القهرآا مها  وجه، فإا تأويـل أال التأويـل علـى ما قد بهـينت، وغيهر

قههالوه إلههـى غيههره، علههـى أا مهها قالههه اههأا القائههل، إا كههاا عنههى بقولههه حظههه مههن العمههل والشههقاء 

 والسعاهة، فلـ  يبعد معنى قوله من معنى قوله .

 

 14اآلية : 
 َعلَْيَة َحِسيباً {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }اْقَرأْ َكتَابََة َكفََى بِنَْفِسَة اْليَْومَ 

يقول تعالهـى ذكهره: ونُهـخِرُج لَههُ يَهْوَم الِقهـياَمِة ِكتابهـا يَهـلقاهُ َمْنُشهورا فهـيقال لهه: اقهرأْ ِكتابَهَة َكفَهـى    

بِنَفسَة الـيَْوَم َعلَـيَة َحِسيبـا فتر  ذكر قوله: فنقول لهه، اكتفهـاء بدتلهة الكهالم علهـيه. وعنهى بقولهه: 

اقرأ كتاب عملة الأي عملته فـي الدنـيا، الأي كاا كاتبهـانا يكتبهـانه، ونهـحصيه علهـية اقرأْ ِكتابََة: 

َكفَـى بَنَفِسَة الـيَْوَم َعلَـيَة َحِسيبـا يقول: حسبة الـيوم نفسة علـية حاسبهـا يحسهب علهـية أعمالهة، 

 فـيحصيها علـية، ت نبتبي علـية شاادا غيراا، وت نطلب علـية مـحصيا سوااا.
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ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة اقرأ ِكتابََة َكفَـى بِنَفِسَة الـيَْوَم 16728  

 َعلَـيَة َحِسيبـا سيقرأ يومتٍأ من لـ  يكن قارئا فـي الدنـيا.

 

 15اآلية : 
ن َضهّل فَإِنَّمها يَِضهّل َعلَْيَهها َوتَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّمِن اْاتَدََى فَإِنَّما يَْهتَهدي ِلنَْفِسهِه َوَمه

 تَِزُر َواِمَرة  ِوْمَر أُْ َرَى َوَما ُكنّا ُمعَأّبِيَن َحتَّى نَْبعََ  َرُسوتً {.

يقول تعالـى ذكره: من استقام علـى طريهق الهـحّق فهـاتبعه، وذلهة هيهن هللا الهأي ابتعه  بهه نبهـيه    

إنّـما يَهتَدي ِلنَفِسِه يقول: فلـيس ينفهع بلزومهه اتسهتقامة، مـحمدا صلى هللا عليه وسل  علـيه وسلـ  ف

وإيـمانه بـاهلل ورسوله غير نفسه َوَمْن َضّل يقول: ومن جار عن قصهد السبـيهـل، فأ هأ علهـى غيهر 

ادى، وكفر بـاهلل وبـمـحمد صلى هللا عليه وسل  وبـما جاء به من عند هللا من الـحّق، فلـيس يضهّر 

الهدى غير نفسه،  نه يوجب لها بألة غضب هللا وألـيـ  عأابه.. وإنهـما عنهى  بضالله وجوره عن

بقوله فإنّـَما يَِضّل َعلَـيها فإنـما يكسب إث  ضهالله علهـيها ت علهـى غيراها. وقولهه: َوت تَهِزُر َواِمَرة  

ل: َواِمَرة  ِوْمَر أُْ َرى يعنـي تعالهـى ذكهره: وت تهـحمل حاملهة حمهل أ هرى غيراها مهن اتَثهام. وقها

ِوْمَر أُْ ههَرى  ا معنااهها: وت تههزر نفههس وامرة ومر نفههس أ ههرى. يقههال منههه: ومرَ كههأا أمره 

ومرا، والومر: او اإلث ، يجمع أومارا، كما قال تعالـى: َولَِكنّا ُحّمْلنا أْوَمارا ِمْن ِمينَِة القَْوِم وكهأا 

 س إثمها هوا إث  غيراا من ا نفس، كما:معنى الكالم: وت تأث  آثمة إث  أ رى، ولكن علـى كل نف

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة َوت تَِزُر َواِمَرة  ِوْمَر أُ هَرى: 16729  

 وهللا ما يحمل هللا علـى عبد ذنب غيره، وت ي ا أ إت بعمله.

ل تعالههـى ذكههره: ومهها كنهها مهلكههي قههوم إت بعههد وقولههه: َومهها ُكنّهها َمعَأّبِههـيَن حتههـى نَْبعَههَ  َرُسههوتً يقههو  

 اإلعأار إلـيه  بـالرسل، وإقامة الـحجة علـيه  بـاتَياَ التـي تقطع عأرا . كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َوما ُكنّا ُمعَأّبِـيَن حتـى 16730  

لـى لـيس يعأب أحدا حتـى يسبق إلـيه من هللا  برا، أو يأتـيه مهن نَبَعََ  َرُسوتً: إا هللا تبـار  وتعا

 هللا بـيّنة، ولـيس معأّبـا أحدا إت بأنبه.

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة، عهن 16731  

الههأين مههاتوا فههـي الفتههرة أبههـي اريههرة، قههال: إذا كههاا يههوم القههـيامة، جمههع هللا تبههـار  وتعالههـى نسهه  

والـمعتوه وا صّ  وا بك ، والشيو  الأين جاء اإلسالم وقد  رفوا، ث  أرسهل رسهوتً، أا اه هـلوا 

النار، فـيقولوا: كيف ولـ  يأتنا رسول، وايـ  هللا لو ه ـلواا لكانت علـيه  برها وسالما، ث  يرسل 

اريهرة: اقهرءوا إا شتتهـ  َومها ُكنها ُمعَأّبِهـيَن  إلـيه ، فـيطيعه من كهاا يريهد أا يطيعهه قبهل قهال أبهو

 حتـى نَبعََ  َرُسوتً.

حدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: حهدثنا أبهو سفهـياا، عهن معمهر، عهن امهام، عهن أبهـي    

 اريرة نـحوه.

 

 16اآلية : 
َمْرنَا ُمتَْرفِيَهها فَفََسهقُواْ فِيَهها فََحهّق َعلَْيَهها القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِذَآ أََرْهنَآ أَا نّْهِلَة قَْريَةً أَ 

 اْلقَْوُل فَدَّمْرنَاَاا تَْدِميراً {.

ا تلف القّراء فـي قراءة قولهه أَمْرنها ُمتَْرفِهـيها فقهرأَ ذلهة عامهة قهّراء الهـحجام والعهراق أَمْرنها    

ألة، فههإا ا غلههب مههن بقصههر ا لههف وغيههر مههداا وتـخفههـيف الـميههـ  وفتههـحها. وإذا قههرىء ذلههة كهه

تأويـله: أمرنا مترفـيها بـالطاعة، ففسقوا فـيها بهـمعصيته  هللا، و الفهه  أمهره، كهألة تأّولهه كمهـير 

 مـمن قرأه كألة. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قهال: قهال ابهن 16732  

 قال: بطاعة هللا، فعصوا. عبـاس أَمْرنا ُمتَْرفـيها
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ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا شرية، عهن سلهـمة أو غيهره، عهن سهعيد 16733  

 بن جبـير، قال: أمرنا بـالطاعة فعصوا.

وقههد يحتههـمل أيضهها إذا قههرىء كههألة أا يكههوا معنههاه: جعلنههاا  أمههراء ففسههقوا فههـيها،  ا العههرب   

. وقد كاا بعه  أاهل العلهـ  بكهالم العهرب مهن أاهل البصهرة يقهول: قهد تقول: او أمير غير مأمور

يتوّجه معناه إذا قرىء كهألة إلهـى معنهى أكمرنها مترفهـيها، ويحتهـّي لتصهحيحه ذلهة بـالهـخبر الهأي 

« َ ْيهُر الهـَماِل ُمْههَرة  َمهأُْموَرة  أْو ِسهّكة  َمهأْبُوَرة  »ُروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  أنه قهال: 

ويقول: إا معنى قوله: مأمورة: كمـيرة النسل. وكاا بع  أال العلـ  بكالم العرب من الكوفـيهـين 

ينكر ذلة من قـيـله، وت يجيزنا أمرنا، بـمعنى أكمرنا إت بهـمدّ ا لهف مهن أمرنها. ويقهول فهـي قولهه 

اْرِجْعههَن »ـل: إنههـما قـيههـل ذلههة علههـى اتتبههـاع لـمههـجيء مههأبورة بعههداا، كمهها قـيهه«: مهههرة مههأمورة»

ٍَ غيههَر َمههأُْجوَراَ فهمههز مههأموراَ لهمههز مههأجوراَ، واههي مههن ومرَ إتبههـاعا لههبع  « َمههأُْموَرا

 بتشديد الـميـ ، بـمعنى اإلمارة.« أّمْرنا»الكالم بعضا. وقرأ ذلة أبو عمماا 

ـ حدثنا أحمهد بهن يوسهف، قهال: حهدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا اشيهـ  عهن عهو،، عهن أبهـي 16734  

 مشدّهة من اإلمارة.« أّمْرنا»اا النهدي أنه قرأ: عمم

 وقد تأّول اأا الكالم علـى اأا التأويـل، جماعة من أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا علـّي بن هاوه، قال: حدثنا أبو صالهـح، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن 16735  

سههلطنا أشههراراا فعصههوا فههـيها، فههإذا فعلههوا ذلههة أالكههته   يقههول:« أّمْرنهها ُمتَرفِههـيها»عبههـاس، قولههه: 

 بـالعأاب، واو قوله: وكألَة َجعَلنا فِـي ُكّل قَْريٍَة أكابَِر ُمـْجِرِميها ِلـيَـْمُكُروا فِـيها.

ـهه حدثنههـي الههـحري، قههال: حههدثنا القاسهه ، قههال: سههمعت الكسههائي يحههدّي عههن أبههـي جعفههر 16736  

 وقال: سلّطنا.« أّمْرنا»أنه قرأاا: الرامي، عن الربـيع بن أنس، 

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن أبهـي حفهص، عهن الربهـيع، 16737  

 ممقلة: جعلنا علـيها مترفـيها: مستكبريها.« أّمْرنا»عن أبـي العالـية، قال: 

عيسى، وحدثنـي الهـحري ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا 16738  

قهال: حههدثنا الههـحسن، قههال: حههدثنا ورقهاء، جميعهها عههن ابههن أبههـي نهـجيح، عههن مههـجااد فههـي قههول هللا 

 قال: بعمنا.« أّمْرنا ُمتَرفِـيها»تبـار  وتعالـى: 

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

بـمدّ ا لف من أمرنا، بـمعنى: أكمرنا فسهقتها. « آَمْرنا»البصري أنه قرأ ذلة: وذكر عن الـحسن   

وقد وّجه تأويـل اأا الـحر، إلـى اأا التأويـل جماعهة مهن أاهل التأويهـل، إت أا الهأين حهدّثونا لهـ  

تأّول  يـميزوا لنا ا تال، القراءاَ فـي ذلة، وكيف قرأ ذلة الـمتأّولوا، إت القلـيـل منه . ذكر من

 ذلة كألة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16739  

يقههول: أكمرنهها « َوإذَا أَرْهنهها أْا نُِهلههَة قَْريَههةً آَمْرنهها ُمتَرفِههـيها فَفََسههقُوا فِههـيها»عههن ابههن عبههـاس، قولههه: 

 عدها .

« آَمْرنا ُمتَْرفِـيها»ا حوص، عن سما ، عن عكرمة قوله: ـ حدثنا اناه، قال: حدثنا أبو 16740  

 قال: أكمرناا .

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراايـ ، قال: حدثنا ابن علـية، عن أبـي رجهاء، عهن الهـحسن، فهـي 16741  

 قوله أَمْرنا ُمتَْرفِـيها قال: أكمرناا .

ا عبههد بههن سلـيههـماا، قههال: ـه ُحههدثت عههن الههـحسين، قههال: سههمعت أبههـا معههاذ، يقههول: أ برنهه16742  

 سمعت الضحا  يقول فـي قوله أَمْرنا ُمتَْرفـيها يقول: أكمرنا مترفـيها: أي كبراءاا.

َوإذَا أَرْهنها أْا نُْهلهَة »ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة، قولهه: 16743  

يقههول: أكمرنهها مترفههـيها: أي جبههـابرتها، « ّق َعلَههـْيها القَههْولُ قَْريَههةً آَمْرنهها ُمتَْرفِههـيها فَفََسههقُوا فِههـيها، فََحهه

ففسقوا فـيها وعملوا بهـمعصية هللا فَهدَّمْرنااا تَهْدميرا. وكهاا يقهول: إذا أراه هللا بقهوم صهالحا، بعه  

 علـيه  مصلـحا. وإذا أراه به  فساها بع  علـيه  مفسدا، وإذا أراه أا يهلكها أكمر مترفـيها.
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حمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمهر، عهن قتهاهة آَمْرنها ُمتَْرفِهـيها حدثنا مـ   

 قال: أكمرناا .

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن الزاهري، 16744  

تّ ّللّاُ َوْيههـل  ت إلَهههَ إ»قههال: ه ههـل رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  يومهها علههـى مينههب واههو يقههول: 

وحلق بـين إبهامه والتهـي « لْلعََرِب ِمْن َشَر قَِد اْقتََرَب فُتِـَح الـيَْوَم ِمْن َرْهِم يَأُْجوَج َومأُْجوَج ِممُُل َاأَا

 «.نَعَْ  إذَا َكمَُر الـَخبَ ُ »تلـيها، قالت: يا رسول هللا أنهلة وفـينا الصالـحوا؟ قال: 

: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد فـي قوله: َوإذَا أَرْهنا أْا نُْهلهَة ـ حدثنـي يونس، قال16745  

قَْريٍَة أَمْرنا ُمتَْرفِـيها فَفََسقُوا فِـيها قال: ذكر بع  أال العلـ  أا أمرنا: أكمرنا. قال: والعهرب تقهول 

و فالا، وأمر القوم للشيء الكمـير أِمَر لكمرته. فأما إذا وصف القوم بأنه  كمروا، فإنه يقال: أمر بن

 يأمروا أمرا، وذلة إذا كمروا وعظ  أمرا ، كما قال لبـيد.

 إْا يُْببَُطوا يُْهبَُطوا َوإْا أََمُروايَْوما يَِصيُروا للقُّل والنّفَِد  

وا مر الـمصدر، واتس  اإلمر، كما قال هللا جّل ثناؤه لَقَْد ِجتَْت َشْيتا إْمرا قهال: عظيهـما، وحكهي   

 ل شّر إْمر: أي كمـير.فـي مم

وأولـى القراءاَ فـي ذلة عندي بـالصواب قراءة من قرأ أَمْرنا ُمتَْرفِـيها بقصر ا لف من أمرنها   

وتـخفـيف الـميـ  منها، إلجماع الـحجة من القّراء علـى تصهويبها هوا غيراها. وإذا كهاا ذلهة اهو 

ـل من تأّولهه: أمرنها أالهها بهـالطاعة فعصهوا ا ولـى بـالصواب بـالقراءة، فأولـى التأويالَ به تأوي

وفسقوا فـيها، فحّق علـيه  القول:  ا ا غلب من معنى أمرنا: ا مر، الأي او  ال، النهي هوا 

غيره، وتوجيه معانـي كالم هللا جّل ثناؤه إلـى ا شهر ا عهر، مهن معانهـيه، أولهـى مها وجهد إلهـيه 

 سبـيـل من غيره.

قُوا فِـيَها: فخالفوا أمر هللا فـيها، و رجوا عن طاعته فََحهّق َعلَهـْيها القَهْوُل يقهول: ومعنى قوله: فَفَسَ   

فوجب علـيه  بـمعصيته  هللا وفسوقه  فـيها، وعيد هلل الأي أوعد من كفر به، و هالف رسهله، مهن 

نههد ذلههة الهههال  بعههد اإلعههأار واإلنههأار بههـالرسل والههـحجي فَههدَّمْرنااا تَههْدميرا يقههول: فخّربنااهها ع

 تـخريبـا، وأالكنا من كاا فـيها من أالها إاالكا، كما قال الفرمهق:

 وكاَا لَُهْ  َكبْكِر ثَُموهَ لَـّماَرغا ُظْهرا فَدَّمَرُاْ  هَمارا  

 

 17اآلية : 
بِهأُنُوِب ِعبَهاِهِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَكْ  أَْالَْكنَا ِمَن اْلقُُروِا ِمهن بَْعهِد نُهو ٍ َوَكفَهَى بَِربّهَة 

 َ بِيَراً بَِصيراً {.

واأا وعيد من هللا تعالـى ذكره مكأّبـي رسوله مـحمد صلى هللا عليه وسل  من مشركي قهريش،    

وتهديدا  له  بـالعقاب، وإعالم منه له ، أنهه  إا لهـ  ينتههوا عمها اه  علهـيه مقـيهـموا مهن تكهأيبه  

به  سخطه، ومنزل به  من عقابه ما أنزل بـمن قهبله  مهن  رسوله علـيه الصالة والسالم أنه مـحلّ 

ا مـ  الأين سلكوا فـي الكفر بـاهلل، وتكأيب رسله سبـيـله . يقول هللا تعالـى ذكره: وقد أالكنها أيهها 

القههوم مههن قههبلك  مههن بعههد نههو  إلههـى ممههانك  قرونهها كمههـيرة كههانوا مههن جحههوه آيههاَ هللا والكفههر بههه، 

ل الأي أنتـ  علهـيه، ولستهـ  بهأكرم علهـى هللا تعالهـى مهنه ،  نهه ت مناسهبة وتكأيب رسله، علـى مم

بهـين أحههد وبههـين هللا جهّل ثنههاؤه، فههـيعأّب قومهها بهـما ت يعههأّب بههه آ ههرين، أو يعفهو عههن ذنههوب نههاس 

 فـيعاقب علـيها آ رين يقول جّل ثناؤه: فأنـيبوا إلـى طاعة هللا ربك ، فقد بعمنا إلـيك  رسوتً ينهبهك 

علـى حججنا علـيك ، ويوقظك  من غفلتك ، ولـ  نكن لنعأّب قوما حتـى نبع  إلهـيه  رسهوتً منبهها 

له  علـى حجي هللا، وأنتـ  علـى فسوقك  مقـيـموا، وكفهـى بربهة يها مهـحمد بهأنوب عبهـاهه  بهـيرا 

مهن أفعهال  يقول: وحسبة يا مهـحمد بهـاهلل  هابرا بهأنوبن  هـلقه عالهـما، فإنهه ت يخفهـى علهـيه شهيء

مشركي قومة اه تء، وت أفعهال غيهرا  مهن  هـلقه، اهو بجميهع ذلهة عالهـ   هابر بصهير، يقهول: 

يبصر ذلة كله فال يبيب عنه منه شيء، وت يعزب عنه ممقال ذّرة فهـي ا رض وت فهـي السهماء، 

 وت أصبر من ذلة وت أكبر. وقد ا تلف فـي مبل  مدّة القرا:
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ن موسهى، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا حمهاه بهن سلهـمة، عهن أبهـي ـ فحهدثنا مهـجااد به16746  

مـحمد بن عبد هللا بن أبـي أوفـى، قال: القرا: عشروا ومتة سنة، فبُع  رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسل  فـي أّول قرا كاا، وآ را  يزيد بن معاوية.

 وقال آ روا: بل او متة سنة. ذكر من قال ذلة:  

حسهاا بهن مهـحمد بهن عبهد الهرحمن الهـحمصي أبهو الصهلت الطهائي، قهال: حهدثنا ـ حدثنا 16747  

سالمة بن حواس، عن مـحمد بن القاس ، عن عبد هللا بن بسر الـمامنـي، قال: وضهع النبهـّي صهلى 

 «.ِمتَةُ َسنَةٍ »قلت: ك  القرا؟ قال: « َسيَِعيُش اأَا الباُلم قَْرنا»هللا عليه وسل  يده علـى رأسه وقال: 

ـ حدثنا حساا بن مـحمد، قال: حدثنا سالمة بن حواس، عن مهـحمد بهن القاسه ، قهال: مها 16748  

ملنا نعدّ له حتـى تـّمت متة سنة ث  ماَ، قال أبو الصلت: أ برنـي سالمة أا مـحمد بن القاس  اأا 

 كاا  تن عبد هللا بن بسر. وقال آ روا فـي ذلة بـما:

الفهزاري، قهال: أ برنها عمهر بهن شهاكر، عهن ابهن سهيرين،  ـ حدثنا إسماعيـل بن موسهى16749  

 «.القَْرُا أْربَعُوَا َسنَةً »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

وقولههه: وَكفَههـى بَِربّههَة أه ههـلت البههـاء فههـي قولههه: بَِربّههَة واههو فههـي مههـحّل رفههع،  ا معنههى الكههالم:   

هتلة علـى الـمد  وكألة تفعل العرب فهـي كهّل وكفـا  ربة، وحسبة ربة بأنوب عبـاهه  بـيرا، 

كالم كاا بـمعنى الـمد  أو الأّم، تد ـل فـي اتس  البـاء واتس  الـمد ـلة علـيه البـاء فهـي موضهع 

رفع لتدّل بد ولها علـى الهـمد  أو الهأّم كقهوله : أكهرم بهه رجهالً، وناايهة بهه رجهالً، وجهاه بموبهة 

ما أشبه ذلة من الكالم، ولو أسهقطت البهـاء مهـما ه هـلت فهـيه مهن ثوبـا، وطاب بطعامك  طعاما، و

 اأه ا سماء رفعت،  نها فـي مـحّل رفع، كما قال الشاعر:

 ويُْخبِرنُـي َعْن غائِب الـَمْرِء َاْديُه   َُكفَـى الَهْدُى َعّما َغيَّب الـَمْرُء ُمْخبرا  

ـلوا فـي اتس  البـاء ت يجوم أا يقال: قام بأ ية، فأما إذا لـ  يكن فـي الكالم مد  أو ذّم فال يد   

 وأنت تريد: قام أ و ، إت أا تريد: قام رجل آ ر به، وذلة معنى غير الـمعنى ا ّول.

 18اآلية : 
َجعَْلنَها  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّمن َكاَا يُِريدُ اْلعَاِجلَةَ َعّجْلنَا لَهُ فِيَها َما نََشهآُء ِلَمهن نِّريهدُ ثُه ّ 

 لَهُ َجَهنَّ  يَْصالَاا َمْأُموماً ّمْدُحوراً {.

يقول تعالهـى ذكهره: مهن كهاا طلبهه الدنهـيا العاجلهة ولهها يعمهل ويسهعى، وإيااها يبتبهي، ت يهوقن    

بـمعاه، وت يرجو ثوابـا وت عقابـا من ربه علـى عمله َعّجْلنها لَههُ فِهـيها مها نَشهاُء ِلهـَمْن نُِريهدُ يقهول: 

جل هللا له فـي الدنـيا ما يشاء من بسغ الدنـيا علـيه، أو تقتـيراا لهـمن أراه هللا أا يفعهل ذلهة بهه، يع

أو إاالكه بـما يشاء من عقوبـاته. ثُّ  َجعَْلنا لَهُ َجَهنّـَ  يَْصالاا يقول: ث  أصلهـيناه عنهد مقدمهه علهـينا 

صنـيعه فـيـما سهلف مهن أياهينها عنهده فهـي  فـي اتَ رة جهنـ ، َمْأُموما علـى قلة شكره إيانا، وسوء

الدنـيا َمْدُحورا يقول: مبعدا: مقصى فـي النار. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قهال أاهل التأويهـل. ذكهر 

 من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َمْن كهاَا يُِريهدُ العاِجلَهةَ 16750  

هُ فِـيها ما نَشاُء ِلـَمْن نُِريدُ يقول: من كانت الدنـيا اّمه وَسهدََمه وطلبتهه ونهـيته، عّجهل هللا لهه َعّجْلنا لَ 

فـيها ما يشاء، ث  اضّطره إلـى جهنـ . قال: ثهّ  َجعَْلنَها لَههُ َجَهنّهـَ  يَْصهالََاا َمهْأُموما َمهْدُحورا مهأموما 

 فـي نعمة هللا مدحورا فـي نقمة هللا.

ثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي أبو طيبهة شهيب مهن أاهل الهـمصيصة، أنهه ـ حد16751  

 سمع أبـا إسحاق الفزاري يقول: َعّجْلنا لَهُ فِـيها ما نَشاُء ِلـَمْن نُِريدُ قال: لـمن نريد الكته.

ابهن  ـ حدثنـي علهـّي بهن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن16752  

 عبـاس، قوله َمْأُموما يقول: ملوما.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنها ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: َمهْن كهاَا يُِريهدُ 16753  

 اْلعاِجلَةَ َعّجْلنا لَهُ فِـيها ما نَشاُء ِلـَمْن نُِريدُ قال: العاجلة: الدنـيا. 

 19اآلية : 
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َوَمهْن أََراهَ اتَِ هَرةَ َوَسهعََى لََهها َسهْعيََها َوُاهَو ُمهْ ِمن  فَأُولَتِهَة َكهاَا القول فهـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }

 َسْعيُُه  ّمْشُكوراً {.

يقول تعالـى ذكهره: مهن أراه اتَ هرة وإيااها طلهب، ولهها عمهل عملهها، الهأي اهو طاعهة هللا ومها    

رة، فقهال: وسهعى لالَ هرة يرضيه عنه. وأضا، السعي إلـى الههاء وا لهف، واهي كنايهة عهن اتَ ه

سعى اتَ رة، ومعناه: وعمهل لهها عملهها لهـمعرفة السهامعين بهـمعنى ذلهة، وأا معنهاه: وسهعى لهها 

سعيه لها واو م من، يقول: او م من مصدّق بمهواب هللا، وعظيهـ  جزائهه علهـى سهعيه لهها، غيهر 

عنهـي: فمهن فعهل ذلهة كهاَا َسهْعيُُهْ  مكأّب به تكأيب من أراه العاجلة، يقول هللا جّل ثنهاؤه: فَأُولتِهَة ي

يعنـي عمله  بطاعة هللا َمْشُكورا وشكر هللا إياا  علـى سعيه  ذلة حسن جزائه له  علـى أعمهاله  

 الصالـحة، وتـجاومه له  عن سيتها برحمته. كما:

ِ هَرةَ ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: َوَمهْن أَراهَ اتَ 16754  

َوَسعَى لََها َسْعيَها َوُاَو ُمهْ ِمن  فَأُولَتِهَة كهاَا َسهْعيُُهْ  َمْشهُكورا شهكر هللا لهه  حسهناته ، وتهـجاوم عهن 

 سيتاته .

 20اآلية : 
 ٍَ القول فـي تأويـل قولهه تعالهـى   }انُظهْر َكْيهَف فَّضهْلنَا بَْعَضهُهْ  َعلَهَى بَْعهٍ  َولاَلَِ هَرةُ أَْكبَهُر هََرَجها

 ْكبَُر تَْفِضيالً {.َوأَ 

يقهول تعالهـى ذكههره لنبهـيه مهـحمد صههلى هللا عليهه وسهل : انظههر يها مهـحمد بعههين قلبهة إلهـى اههأين    

الفريقههـين اللههأين اهه  أحههداما الههدار العاجلههة، وإيااهها يطلههب، ولههها يعمههل واتَ ههر الههأي يريههد الههدار 

أحهد الفريقهـين علهـى اتَ هر، بهأا اتَ رة، ولها يسعى موقنها بمهواب هللا علهـى سهعيه، كيهف فّضهلنا 

بصّرنا اأا رشده، واديناه للسبـيـل التـي اي أقوم، ويسرناه للهأي اهو أاهدى وأرشهد، و هألنا اهأا 

 ٍَ اتَ ههر، فأضههللناه عههن طريههق الههـحّق، وأغشههينا بصههره عههن سبـيههـل الرشههد َولالَِ ههَرةُ أْكبَههُر هََرجهها

رة هرجهاَ بعضهه  علهـى بعه  لتفهـاوَ منهامله  يقول: وفريق مريد اتَ رة أكبر فـي الدار اتَ 

بأعماله  فـي الـجنة وأكبر تفضيالً بتفضيـل هللا بعضه  علهـى بعه  مهن اه تء الفريهق اتَ هرين 

 فـي الدنـيا فـيـما بسطنا له  فـيها. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

يهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه اْنُظهْر َكْيهَف فَّضهْلنا ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يز16759  

ٍَ وأْكبَههُر تَْفِصهيالً وإا للـم منهـين فههـي  بَْعَضهُهْ  َعلهـى بَعههٍ : أي فهـي الدنهـيا َولالَِ ههَرةُ أْكبَهُر هََرجها

بهـيَن  إاّ »الـجنة منامل، وإا له  فضائل بأعماله . وذكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  قال: 

 «. أْعلَـى أْاِل الـَجنِّة وأْسفَِلِهْ  هََرَجةً كالنّـْجِ  يَُرى فِـي َمشاِرِق ا ْرِض وَمبَاِربها

 21اآلية : 
 ٍَ القول فـي تأويـل قولهه تعالهـى   }انُظهْر َكْيهَف فَّضهْلنَا بَْعَضهُهْ  َعلَهَى بَْعهٍ  َولاَلَِ هَرةُ أَْكبَهُر هََرَجها

 .َوأَْكبَُر تَْفِضيالً {

يقهول تعالهـى ذكههره لنبهـيه مهـحمد صههلى هللا عليهه وسهل : انظههر يها مهـحمد بعههين قلبهة إلهـى اههأين    

الفريقههـين اللههأين اهه  أحههداما الههدار العاجلههة، وإيااهها يطلههب، ولههها يعمههل واتَ ههر الههأي يريههد الههدار 

تَ هر، بهأا اتَ رة، ولها يسعى موقنها بمهواب هللا علهـى سهعيه، كيهف فّضهلنا أحهد الفريقهـين علهـى ا

بصّرنا اأا رشده، واديناه للسبـيـل التـي اي أقوم، ويسرناه للهأي اهو أاهدى وأرشهد، و هألنا اهأا 

 ٍَ اتَ ههر، فأضههللناه عههن طريههق الههـحّق، وأغشههينا بصههره عههن سبـيههـل الرشههد َولالَِ ههَرةُ أْكبَههُر هََرجهها

بعه  لتفهـاوَ منهامله  يقول: وفريق مريد اتَ رة أكبر فـي الدار اتَ رة هرجهاَ بعضهه  علهـى 

بأعماله  فـي الـجنة وأكبر تفضيالً بتفضيـل هللا بعضه  علهـى بعه  مهن اه تء الفريهق اتَ هرين 

 فـي الدنـيا فـيـما بسطنا له  فـيها. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

عهن قتهاهة، قولهه اْنُظهْر َكْيهَف فَّضهْلنا  ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد،16759  

ٍَ وأْكبَههُر تَْفِصهيالً وإا للـم منهـين فههـي  بَْعَضهُهْ  َعلهـى بَعههٍ : أي فهـي الدنهـيا َولالَِ ههَرةُ أْكبَهُر هََرجها

إّا بهـيَن »الـجنة منامل، وإا له  فضائل بأعماله . وذكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  قال: 

 «. الـَجنِّة وأْسفَِلِهْ  هََرَجةً كالنّـْجِ  يَُرى فِـي َمشاِرِق ا ْرِض وَمبَاِربها أْعلَـى أْالِ 
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 22اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }تّ تَْجعَل َمَع ّللّاِ إِلَـَهاً آَ َر فَتَْقعُدَ َمْأُموماً ّمْخأُوتً {.

ل : ت تهـجعل يها مهـحمد مهع هللا شهريكا فهـي يقول تعالهـى ذكهره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسه   

ألواته وعبـاهته، ولكن أ ـلص له العبـاهة، وأفهره لهه ا لواهة، فإنهه ت إلهه غيهره، فإنهة إا تهـجعل 

معه إلها غيره، وتعبد معه سواه، تقعد مأموما يقول: تصير ملومها علهـى مها ضهيعت مهن شهكر هللا 

الشهكر لبيهر مهن أوت  الهـمعرو،، وفهـي إشهراكة علـى ما أنع  به علـية مهن نعمهه، وتصيهـير  

فـي الـحمد من لـ  يشركه فـي النعمة علـية غيره، مخأوتً قد أسلـمة ربة لـمن ببا  سهوءا، وإذا 

 أسلـمة ربة الأي او ناصر أولـيائه لـ  يكن لة من هونه ولـّي ينصر  ويدفع عنة. كما:

ثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه ت تَهـْجعَْل َمهَع ّللّاِ إلَهها ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حد16760  

آَ َر فَتَْقعُدَ َمْأُموما َمْخأُوتً يقهول: مهأموما فهـي نعمهة هللا. واهأا الكهالم وإا كهاا  هرج علهـى وجهه 

الـخطاب النبـّي هلل صلى هللا عليه وسل ، فهو معنـّي به جميع من لزمه التكلـيف مهن عبهـاه هللا جهّل 

 وعّز.

 23آلية : ا
ّن ِعنهدََ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوقََضَى َربَّة أَتّ تَْعبُدَُواْ إِتّ إِيّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَساناً إِّما يَْبلُبَ 

 ماً {.اْلِكبََر أََحدُُاَما أَْو ِكالَُاَما فاَلَ تَقُل لُّهَمآ أُّ، َوتَ تَْنَهْرُاَما َوقُل لُّهَما قَْوتً َكِري

يعنـي بألة تعالـى ذكره حك  ربة يا مـحمد بأمره إياك  أت تعبدوا إت هللا، فإنه ت ينببي أا يعبد    

 غيره.

وقد ا تلفت ألفـاظ أال التأويـل فـي تأويـل قوله َوقََضهى َربّهَة وإا كهاا معنهى جمهيعه  فهـي ذلهة   

 واحدا. ذكر ما قالوا فـي ذلة:

هاوه، قال: حدثنا عبد هللا بن صالهـح، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي،  ـ حدثنـي علـّي بن16761  

 عن ابن عبـاس َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُدُوا إتّ إيّاه يقول: أمر.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الـحك  بن بشهير، قهال: حهدثنا مكريها بهن سهالم، قهال: جهاء 16762  

ثالثها، فقهال: إنهة عصهيَت ربهة، وبهـانت منهة امرأتهة، رجل إلـى الـحسن، فقال: إنه طلق امرأتهه 

فقال الرجل: قضى هللا ذلة علـّي، قال الـحسن، وكاا فصيحا: ما قضى هللا: أي مها أمهر هللا، وقهرأ 

 اأه اتَية َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُدُوا إتّ إيّاهُ فقال الناس: تكلـ  الـحسن فـي القدر.

ا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُهدُوا ـ حدثنا بشر، قال: حدثن16763  

إتّ إيّههاهُ: أي أمههر ربههة فههـي أت تعبههدوا إت إيههاه، فهههأا قضههاء هللا العاجههل، وكههاا يُقههال فههـي بعهه  

 الـحكمة: من أرضى والديه: أرض  القه، ومن أسخغ والديه، فقد أسخغ ربه.

ال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة َوَوقََضهى َربّهَة أتّ حدثنا ابن عبهد ا علهـى، قه   

َوّصهى َربّهَة أتّ تَْعبُهدُوا إتّ »تَْعبُدوا إتّ إيّاهُ قال: أمر أت تعبدوا إت إيهاه، وفهـي حهر، ابهن مسهعوه: 

 «.إيّاهُ 

شهع ، ـ حدثنا أبو كريب، قال: حهدثنا يحيهى بهن عيسهى، قهال: حهدثنا نصهير بهن أبهـي ا 16764  

قال: ثنـي ابن حبـيب بن أبـي ثابت، عن أبـيه، قال: أعطانـي ابن عبـاس مصحفـا، فقال: اأا علـى 

َوَوّصهى »قراءة أبـّي بهن كعهب، قهال أبهو كريهب: قهال يحيهى: رأيهت الهـمصحف عنهد نصهير فهـيه: 

 يعنـي: وقضى ربة.« َربّةَ 

جهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد ـ حهدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي ح16765  

 َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُدُوا إتّ إيّاهُ قال: وأوصى ربة.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه َوقََضهى َربّهَة أتّ 16766  

 تَْعبُدُوا إتّ إيّاهُ قال: أمر أت تعبدوا إت إياه.

ل: حدثنا القاس ، قال: حدثنا اشيـ ، عن أبـي إسحاق الكوفهـي، عهن ـ حدثنـي الـحري، قا16767  

 وقال: إنه  ألصقوا الواو بـالصاه فصارَ قافـا.« َوَوّصى َربّةَ »الضحا  بن مزاح ، أنه قرأاا: 
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وقوله: َوبـالَواِلدَْيِن إْحسانا يقول: وأمرك  بـالوالدين إحسانا أا تـحسنوا إلـيهما وتبّرواما. ومعنى   

تعلق القضاء بـاإلحساا، كما يقال فـي « أا»الم: وأمرك  أا تـحسنوا إلـى الوالدين فلـما حأفت الك

« أا»الكالم: آمر  بهه  يهرا، وأوصهية بهه  يهرا، بهـمعنى: آمهر  أا تفعهل بهه  يهرا، ثه  تهـحأ، 

 فـيتعلق ا مر والوصية بـالـخير، كما قال الشاعر:

 وِمْن أبـي هَْاماَء إْذ يُوِصينا َ ْيرا بها كأننا جافُونا َعِجْبُت ِمْن هَْاماَء إْذ تَْشُكونا 

 وعمل يوصينا فـي الـخير.  

وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله إّما يَهْبلُبَّن ِعْنهدََ  الِكبَهَر أَحهدُُاما أْو ِكالُامها فقهرأ ذلهة عامهة قهّراء   

علهـى التوحيهد علهـى توجيهه ذلهة إلهـى أال الـمدينة والبصرة، وبع  قهّراء الكوفـيهـين: إّمها يَهْبلُبَّن 

أحداما  ا أحداما واحد، فوحدوا يَْبلُبَّن لتوحيده، وجعلوا قولهه أْو ِكالُامها معطوفهـا علهـى ا حهد. 

علهـى التمنهـية وكسهر النهوا وتشهديداا، وقهالوا: قهد « إمها يَْبلُبهااّ »وقرأ ذلة عامة قّراء الكوفـيـين: 

 بر عنهما بعد مها قهدّم أسهماءاما. قهالوا: والفعهل إذا جهاء بعهد « بااّ يَْبلُ »ذكر الوالداا قبل، وقوله: 

اتس  كاا الكالم أا يكوا فـيه هلـيـل علـى أنه  بهر عهن اثنهـين أو جماعهة. قهالوا: والدلـيهـل علهـى 

أنههه  بههر عههن اثنههـين فههـي الفعههل الههـمستقبل ا لههف والنههوا. قههالوا: وقولههه أَحههدُُاما أْو ِكالُامهها كههالم 

كمهها قـيههـل: فَعَُمههوا َوَصههّموا ثهه  تَههاب ّللّاُ َعلَههـْيِهْ ، ثهه  َعُمههوا َوَصههّموا َكمِههـير  مههنُهْ  وكقولههه  مسههتأنف،

 وأَسّروا النّـْجَوى ث  ابتدأ فقال الِّأيَن َظلَـُموا.

وأولـى القراءتـين بـالصواب عندي فـي ذلة، قراءة من قرأه إمها يَهْبلُبَّن علهـى التوحيهد علهـى أنهه   

حداما،  ا الـخبر عن ا مر بـاإلحساا فـي الوالهدين، قهد تنهااى عنهد قولهه َوبهـالَواِلدَْيِن  بر عن أ

 إْحسانا ث  ابتدأ قوله إّما يَْبلُبَّن ِعْندََ  الِكبََر أَحدُُاما أْو ِكالُاما.

ى بهه وقوله: فاَل تَقُهْل لَُهمها أَُ، يقهول: فهال ت فهف مهن شهيء تهراه مهن أحهداما أو منهمها مهـما يتهأذّ   

الناس، ولكن اصبر علـى ذلة منهما، واحتسب فـي ا جر صبر  علـيه منهما، كما صهبرا علهـية 

 فـي صبر . وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا مـحمد بهن مهـحبب، قهال: حهدثنا سفهـياا، عهن لهـي ، 16768  

قولهه: فَهال تَقُهْل لَُهمها أُّ، َوت تَْنَهْرُامها قهال: إا بلبها عنهد  مهن الكبهر مها يبهوتا  عن مـجااد، فهـي

 ويخرآا، فال تقل لهما أّ، تقأّراما.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد: إمها يَْبلُبهاّا    

، وتـميغ عنهما الهـخالء والبهول، كمها كانها يهـميطانه ِعند  الكبر فال تَقُل لهما أ، حين ترى ا ذى

 عنة صبيرا، وت ت ذاما.

، فقال بعضه : معنهاه: كهّل مها غله  مهن «أ،ّ »وقد ا تلف أال الـمعرفة بكالم العرب فـي معنى   

الكالم وقبُح. وقال آ روا: ا ّ،: وسب ا ظفـار والتف كّل ما رفعت بـيد  من ا رض من شيء 

لباَ سّت رفعها بـالتنوين وغير التنوين و فضها كألة ونصبها فمن « أُ،ّ »ب فـي حقـير. وللعر

 فهه  ذلههة بههـالتنوين، واههي قههراءة عامههة أاههل الههـمدينة. شههبهها بههـا صواَ التههـي ت معنههى لههها، 

كقوله  فـي حكاية الصوَ غهاق غهاق، فخفضهوا القها، ونّونواها، وكهاا حكمهها السهكوا، فإنهه ت 

مـجيتها بعهد حهر، سهاكن واهو ا لهف، فكراهوا أا يجمعهوا بهـين ساكنهـين،  شيء يعربها من أجل

فحّركوا إلـى أقرب الـحركاَ من السكوا، وذلة الكسهر،  ا الـمهـجزوم إذا حهّر ، فإنهـما يحهّر  

إلـى الكسر. وأما الأين  فضوا ببير تنوين، واي قراءة عامة قّراء الكوفـيـين والبصريـين، فهإنه  

د ـلوا التنوين فـيـما جاء من ا صواَ ناقصا، كالأي يأتـي علهـى حرفهـين ممهل: َمهه قالوا: إنـما ي

وَصه وبَب، فـيتـمـ  بـالتنوين لنقصانه عن أبنـيه ا سماء. قالوا: وأّ، تهاّم ت حاجهة بنها إلهـى تتهـمته 

ع بـين ساكنهـين. ببيره،  نه قد جاء علـى ثالثة أحر،. قالوا: وإنـما كسرنا الفـاء المانـية لتال نـجم

وأما من ضّ  ونّوا، فإنه قال: او اس  كسائر ا سماء التـي تُعرب ولـيس بصوَ، وعهدل بهه عهن 

ا صواَ. وأما مهن ضهّ  ذلهة ببيهر تنهوين، فإنهه قهال: لهـيس اهو بهـاس  متهـمكن فهـيُعرب بهإعراب 

ِ ا ْمُر ِمْن قَْبلُ  َوِمْن بَْعدُ، وكما نضّ  اتس  فـي  ا سماء الـمتـمكنة، وقالوا: نضمه كما نضّ  قوله لِِلّ

النداء الـمفره، فنقول: يا ميد. ومن نصبه ببير تنوين، واو قراءة بع  الـمكيـين وأال الشام فإنه 

شبهه بقوله : مدّ يا اأا ورهّ. ومن نصب بـالتنوين، فإنه أعمل الفعل فهـيه، وجعلهه اسهما صهحيحا، 
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بع  نـحويـي البصرة يقول: قُِرئت: أّ،، وأفـا لبة جعلواا  فـيقول: ما قلت له: أفـا وت تفـا. وكاا

علهـى الهـحكاية: أي ت « أّ، لهة»، وذلة أا بعه  العهرب يقهول: «أُ،ّ »ممل نعتها. وقرأ بعضه  

فكسهروا « أُ،ّ »تقل لهما اأا القول. قال: والرفع قبهـيح،  نهه لهـ  يجهيء بعهده بهالم، والهأين قهالوا: 

، كأنهه أضها، اهأا القهول إلهـى «أُفّهـي»ضهه  ونهّوا. وقهال بعضهه : كمـير، واهو أجهوه. وكسهر بع

نفسه، فقال: أُفّـي اأا لكما، والهـمكسور مهن اهأا منهّوا وغيهر منهّوا علهـى أنهه اسه  غيهر متهـمكن، 

نـحو أمس وما أشبهه، والـمفتو  ببير تنوين كألة. وقال بع  أال العربـية: كهل اهأه الهـحركاَ 

ايههة تشههبه بههـاتس  مههّرة وبههـالصوَ أ ههرى. قههال: وأكمههر مهها تُكسههر حك« أ،ّ »السههّت تد ههـل فههـي 

ا صواَ بهـالتنوين إذا كانهت علهـى حرفهـين ممهل صهه ومهه وبهب. وإذا كانهت علهـى ثالثهة أحهر، 

ممل: لهـيت وَمهدّ، وأُّ، ممهل ُمهدّ يُشهبه بهـا هواَ. وإذا قهال أَّ، ممهل َصههّ. « أ،ّ »شبهت بـا هواَ 

ما علـمة أالهة إت ِمهّ  »وِمّ . وُحكي عن الكسائي أنه قال: سمعت وقالوا سمعت ِمّ  يا اأا 

 جعله ممل ُسْحقا وبُعدا.« أُفّـا»، واأا كأّ، وأّ،. ومن قال: «وِم ّ 

بكسهر « فهال تَقُهْل لَُهمها أُ،ّ »والأي او أولـى بهـالصحة عنهدي فهـي قهراءة ذلهة، قهراءة مهن قهرأه:   

ها أشهر اللباَ فـيها وأفصحها عند العرب والمانهـية: أا حهّ  الفـاء ببير تنوين لعلّتـين إحدااما: أن

كّل ما لـ  يكن لهه معهَرب مهن الكهالم السهكوا فلهـما كهاا ذلهة كهألة. وكانهت الفهـاء فهـي أّ، حظهها 

الوقو،، ث  لـ  يكهن إلهـى ذلهة سبـيهـل تجتهـماع الساكنهـين فهـيه، وكهاا حكه  السهاكن إذا ُحهّر  أا 

 إلـى الكسر، كما قـيـل: ُمدّ وُشدّ وُرهّ البـاب.يحّر  إلـى الكسر حّركت 

 وقوله: َوت تَْنَهْرُاما يقول جّل ثناؤه: وت تزُجراما. كما:  

ـ حدثنا مـحمد بن إسماعيـل ا حَمسي، قال: حدثنا مـحمد بهن عبهـيد، قهال: حهدثنا واصهل 16769  

ُهما أَُ، َوت تَْنَهْرُاما قال: ت تهنف  يهد  الّرقاَشّي، عن عطاء ابن أبـي َربـا ، فـي قوله: َوت تَقُْل لَ 

 علـى والدية. يقال منه: نَهَره يَنهره نَْهرا، وانتهره ينتهره انتهارا.

 وأما قوله: َوقُْل لَُهما قَْوتً َكِريـما فإنه يقول جّل ثناؤه: وقل لهما قوتً جميالً حسنا. كما:  

قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي َوقُهْل لَُهمها قَهْوتً ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، 16770  

 َكِريـما قال: أحسن ما تـجد من القول.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا الهـمتعمر بهن سلـيهـماا، عهن عبهد هللا بهن 16771  

ت تهـمتنع مهن الـمختار، عن اشام بن عروة، عن أبـيه، عن عمر بهن الهـخطاب قَهْوتً َكِريهـما قهات: 

 شيء يريدانه.

قال أبو جعفر: واأا الـحدي   طأ، أعنـي حدي  اشام بن ُعروة، إنـما او عن اشام بن عهروة،   

 عن أبـيه، لـيس فـيه عمر، حدّي عن ابن ُعلـية وغيره، عن عبد هللا بن الـمختار.

هة َوقُهْل لَُهمها قَهْوتً ـه حهدثنا بشهر بهن معهاذ، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتها16772  

 َكِريـما: أي قوتً لـيّنا سهالً.

 حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة، ممله.   

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: ثنـي َحْرملة بن عمهراا، عهن أبهـي الَههدّاج 16773  

ن الـمسيب: كّل ما ذكر هللا عّز وجّل فـي القرآا من بهّر الوالهدين، فقهد التّـِجيبـي، قال: قلت لسعيد ب

عرفته، إتّ قوله َوقُْل لَُهما قَْوتً َكِريـما ما اأا القول الكريـ ؟ فقال ابن الـمسيب: قول العبد الهـمأنب 

 للسيد الفّ .

 24اآلية : 
الهأّّل ِمهَن الّرْحَمهِة َوقُهل ّرّب اْرَحْمُهَمها َكَمها  القول فـي تأويـل قوله تعالهـى:   }َواْ ِفهْ  لَُهَمها َجنَها َ 

 َربّيَانِي َصِبيراً {.

يقول تعالـى ذكره: وكن لهما ذلـيالً رحمة منة بهما تطيعهمها فـيهـما أمهرا  بهه مهـما لهـ  يكهن هلل    

 قال ذلة: معصية، وت تـخـلفهما فـيـما أحبّـا. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفـياا، عن اشام بن عروة، عن 16774  

 أبـيه، فـي قوله َواْ ِفْ  لَُهما جنَاَ  الأّّل ِمَن الّرْحَمِة قال: ت تـمتنع من شيء يُحبـانه.
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ن أبههـيه، فههـي قولههه حههدثنا أبههو كريههب، قههال: حههدثنا ا شههجعي، قههال: سههمعت اشههام بههن عههروة، عهه   

 َواْ ِف  لَُهما جنَاَ  الأّّل ِمَن الّرْحَمِة قال: او أا تلـين لهما حتـى ت تـمتنع من شيء أحبّـاه.

حدثنـي مـحمد بن عبد هللا بن عبد الـحك ، قال: حدثنا أيوب بن سويد، قال: حهدثنا المهوري، عهن    

جنَاَ  الأّّل ِمَن الّرْحَمِة قال: ت تـمتنع من شهيء  اشام بن عروة، عن أبـيه، فـي قوله َواْ ِفْ  لَُهما

 أحبـاه.

حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن ُعلَـية، عن عبد هللا بن الـمختار، عن اشام بن عروة، عن أبـيه،    

 فـي قوله َواْ ِفْ  لَُهما جنَاَ  الأّّل ِمَن الّرْحَمِة قال: او أا ت تـمتنع من شيء يريدانه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الـمقرىء أبو عبد الرحمن، عن حرملهة بهن عمهراا، عهن ـ 16775  

أبـي الهداج، قال: قلت لسعيد بن الـمسيب: ما قوله َواْ ِفْ  لَُهما جنَاَ  الأّّل ِمهَن الّرْحَمهِة قهال: ألهـ  

 تر إلـى قول العبد الـمأنب للسيد الفّ  البلـي .

صدراا من الألـيـل، وذلهة أا يتهألل، ولهـيس بألـيهـل فهـي الـخهـلقة مهن والأّّل بض  الأال والأّلّة م  

قول القائل: قد ذَلَلت لة أذّل ذلة وذتً، وذلة نظير القّل والقلة، إذا أسهقطت الههاء ضهمت الهأال مهن 

الههأّّل، والقهها، مههن القُههّل، وإذا أثبتههت الهههاء ُكِسههرَ الههأال مههن الأّلههة، والقهها، مههن الِقلّههة، لههـما قههال 

 عشى:ا 

 )َوَما ُكْنُت قاُلّ قبَل ذلَة أْميَبَـا ،

يريد: القلة. وأما الأّل بكسر الأال وإسقاط الههاء فإنهه مصهدر مهن الهأّلول مهن قهوله : هابهة ذَلهول:   

بـينة الأّل، وذلة إذا كانت لـينة غير صعبة. ومنه قول هللا جّل ثنهاؤه: ُاهَو الّهِأي َجعَهَل لَُكهُ  ا ْرَض 

ذلة ذُلاُلً، كما قال جّل ثناؤه: فـاْسلُِكي ُسبَُل َربَّة ذُلاُلً. وكاا مهـجااد يتهأّول ذلهة أنهه ت  ذَلُوتً يُجمع

 يتوّعر علـيها مكاا سلكته.

وا تلفت القّراء فـي قراءة ذلة، فقرأته عاّمة قّراء الـحجام والعراق والشام َواْ ِفهْ  لَُهمها جنَهاَ    

الألـيههـل. وقهرأ ذلهة سهعيد بهن جبهـير وعاصه  الههـَجْحدَِرّي:  الهأّّل بضهّ  الهأال علهـى أنهه مصهدر مهن

 بكسر الأال.« جنَاَ  الأّلّ »

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حهدثنا أبهو َعوانهة، عهن أبهـي بشهر، عهن 16776  

ـيالً، وت تكهن لهمها َواْ ِفْ  لَُهما ُجناَ  الأّّل ِمَن الّرْحَمِة قال: كن لهما ذله»سعيد بن جبـير أنه قرأ: 

 ذلوتً.

ـ حدثنا نصر بن علـّي، قال: أ برنـي عمر بن شقـيق، قهال: سهمعت عاصهما الهـجحدري 16777  

 قال: كن لهما ذلـيالً، وت تكن لهما ذَلوتً.« َواْ ِفْ  لَُهما جنَاَج الأّّل ِمَن الّرْحَمةِ »يقرأ: 

 اص ، ممله.حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عمر بن شقـيق، عن ع   

قال أبو جعفر: وعلـى اأا التأويـل الأي تأّوله عاص  كاا ينببي أا تكهوا قراءتهه بضه  الهأال ت   

 بكسراا.

حدثنا نصر وابن بشار وُحدثت عن الفراء، قال: ثنهـي اشيهـ ، عهن أبهـي بشهر جعفهر بهن إيهاس،    

الفهّراء: وأ برنهـي الـحكيهـ  بهن  قهال«. َوا ِفهْ  لَُهمها جنَهاَ  الهأّلّ »عن سعيد بهن جبهـير، أنهه قهرأ: 

ظهيههر، عههن عاصهه  بههن أبههـي النّههـجوه، أنههه قرأاهها الههأّّل أيضهها، فسههألت أبههـا بكههر فقههال: الههأّّل قرأاهها 

 عاص .

وأما قوله: َوقُْل َرّب اْرحْمُهما كَما َربّـيَانِهـي َصهِبيرا فإنهه يقهول: اهع هللا لوالهدية بهـالرحمة، وقهل   

بهـمبفرتة ورحمتهة، كمها تعّطفهـا علهـّي فهـي صهبري، فرحمانهـي  رّب ارحمهما، وتعطف علـيهما

 وربـيانـي صبيرا، حتـى استقللت بنفسي، واستبنـيت عنهما. كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة َواْ ِفْ  لَُهما جنَاَ  الهأّّل ِمهَن 16778  

ـيانِههـي َصههِبيرا اكههأا ُعلّـمتههـ ، وبهههأا أمرتههـ ،  ههأوا تعلـيههـ  هللا الّرْحَمههِة َوقُههْل َرّب اْرَحْمُهمهها كَمهها َربّ 

 وأهبه.

َمهْن »ذُكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل   رج ذاَ يوم واو مهاهّ يديهه رافهع صهوته يقهول:   

ولكن كانوا يهروا أنهه مهن بَهّر «. هُ أْهَرَ  َواِلدَيِه أْو أَحدَُاما ثُّ  هََ ـَل النّاَر بَْعدَ ذلَة فَأْبعَدَهُ ّللّاُ وأْسَحقَ 

والديه، وكاا فـيه أهنى تُقـي، فإا ذلة ُمْبِلبه جسيـ  الـخير. وقال جماعهة مهن أاهل العلهـ : إا قهول 
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هللا جّل ثناؤه: َوقُل َرّب ارَحْمُهما كَما َربّـيانِـي َصِبيرا منسو  بقوله: مها كهاَا للنّبِهـّي والّهِأيَن آَمنُهوا 

ا لْلـُمْشِرِكيَن َولَو كانُوا أُولـي قُربَى من بَْعِد ما تَبَـيَّن لَُهه  أنُّهه  أْصهحاُب الـَجِحيهـِ . ذكهر أا يَْستَْبِفُرو

 من قال ذلة:

ـ حدثنـي علـّي بن هاوه، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عهن علهـّي، عهن ابهن 16779  

ي َصهِبيرا ثه  أنهزل هللا عهّز وجهّل بعهد اهأا: مها كهاَا عبـاس، قوله: َوقُل َرّب ارَحْمُهمها كَمها َربّـيانِهـ

 للنّبِـّي َوالِّأيَن آَمنُوا أا يَْستَْبِفُروا لْلـُمْشِرِكيَن َولَو كانُوا أُولـي قُربَى.

ـ حدثنا ابن حميد، قهال: حهدثنا يحيهى بهن واضهح، قهال: حهدثنا الهـحسين، عهن يزيهد، عهن 16780  

إّما يَْبلُباّا ِعْندََ  الِكبََر أَحدُُاما أو ِكالُاما... إلهـى قولهه َوقُهل عكرمة، قال فـي سورة بنـي إسرائيـل 

َرّب اْرَحْمُهما كَما َربّـيانِـي َصِبيرا فنسختها اتَية التـي فـي براءة مها كهاَا للنّبِهـّي َوالّهِأيَن آَمنُهوا أْا 

 ية.يَْستَْبِفُروا لْلـُمْشِرِكيَن َولَْو كانُوا أُولـي قُْربَى... اتَ 

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، قال: قال ابن جريي، قال ابهن عبهـاس َوقُهْل    

َرّب اْرَحْمُهما... اتَية، قال: نسختها اتَية التـي فـي براءة ما كاَا للنّبِـّي َوالِّأيَن آَمنُوا أْا يَْسهتَْبِفُروا 

 لْلـُمْشِركيَن... اتَية.

اأه اتَية أا تكوا وإا كاا ظااراا عاّما فهـي كهّل اتَبهـاء ببيهر معنهى النسهب، بهأا وقد تـحتـمل   

يكوا تأويـلها علـى الـخصوص، فـيكوا معنى الكهالم: وقهل رّب ارحمهمها إذا كانها م منهـين، كمها 

َربـيانـي صبيرا، فتكوا مراها بها الـخصوص علـى ما قلنا غير منسو  منها شهيء. وَعنَهى بقهول 

 ـي: نَـّميَانـي.ربـيان

 25اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }ّربُّكْ  أَْعلَُ  بَِما فِي نُفُوِسُكْ  إِا تَُكونُواْ َصاِلِحيَن فَإِنّههُ َكهاَا ِلحّوابِهينَ 

 َغفُوراً {.

أمههر آبههـائك  يقههول تعالههـى ذكههره َربُّكههْ  أيههها النههاس أْعلَههـُ  مههنك  بِههـَما فِههـي نُفُوِسههُكْ  مههن تعظيههـمك     

وأمهاتك  وتكرمته ، والبّر به ، وما فـيها من اعتقاه اتستـخفهـا، بحقهوقه ، والعقهوق لهه ، وغيهر 

ذلة من ضمائر صدورك ، ت يخفـى علـيه شيء من ذلة، واو مـجاميك  علـى َحَسن ذلة وسيّته، 

َصاِلهـِحيَن يقهول: إا أنتهـ  فـاحأروا أا تُضمروا له  سوءا، وتعِقهدوا لهه  عقوقها. وقولهه إْا تَُكونُهوا 

أصلـحتـ  نـياتك  فـيه ، وأطعتـ  هللا فـيـما أمهرك  بهه مهن البهّر بهه ، والقهـيام بحقهوقه  علهـيك ، بعهد 

افوة كانت منك ، أو ملة فـي واجب له  علـيك  مع القـيام بـما ألزمك  فـي غير ذلة مهن فرائضهه، 

عد الَهْفوة غفورا له . وبنـحو الهأي قلنها فهـي تأويهـل ذلهة، فإنه كاا لحّوابـين بعد الّزلة، والتائبـين ب

 قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إهريس، قال: سمعت أبـي وعمي عن حبـيب بن أبهـي 16781  

ا من الرجل إلـى أبويه ت ثابت، عن سعيد بن جبـير َربُّكْ  أْعلَـُ  بِـَما فِـي نُفُوِسُكْ  قال: البـاهرة تكو

 يريد بألة إت الـخير، فقال: ربُّكْ  أْعلَـُ  بِـَما فِـي نُفُوِسُكْ .

حدثنا أبو السائب، قال: حدثنا ابن إهريس، قال: أ برنـي أبـي، عن حبهـيب بهن أبهـي ثابهت، عهن    

 سعيد بن جبـير، بـممله.

، قال: حهدثنا عمهرو، عهن حبهـيب بهن أبهـي ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الـحك  بن بشير16782  

ثابت، فـي قوله فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا قال: او الرجل تكوا منه البـاهرة إلـى أبويه وفـي نهـيته 

 وقلبه أنه ت ي اَ أ به.

سبّحوا. وا تلف أال التأويـل، فـي تأويـل قوله: فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا فقال بعضه : ا  الهـم  

 ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي سلـيـماا بن عبد الـجبـار، قال: حدثنا مـحمد بن الصلت، قال: حدثنا أبهو كدينهة 16783  

وحدثنـي ابن سناا القزام، قهال: حهدثنا الهـحسين بهن الهـحسن ا شهقر، قهال: حهدثنا أبهو كدينهة، عهن 

 بِـيَن َغفُورا قال: الـمسبحين.عطاء، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عبـاس فإنّهُ كاَا لحّوا

ـ حدثنـي الـحاري، قال: حهدثنا الهـحسن، قهال: حهدثنا أبهو  يممهة مايهر، قهال: حهدثنا أبهو 16784  

 إسحاق، عن أبـي ميسرة، عن عمرو بن شرحبـيـل، قال: ا ّواب: الـمسبح.
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 وقال آ روا: ا  الـمطيعوا الـمـحسنوا. ذكر من قال ذلة:  

ـّي بن هاوه، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عهن علهـّي، عهن ابهن ـ حدثنـي عل16785  

 عبـاس، قوله فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا يقول: للـمطيعين الـمـحسنـين.

ـ حدثنا بشر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه فإنّههُ كهاَا لحَّوابِهـيَن 16786  

 الـمطيعوا، وأال الصالة.َغفُورا قال: ا  

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة فإنهه كهاَا لحَّوابِهـيَن    

 َغفُورا قال: للـمطيعين الـمصلـين.

 وقال آ روا: بل ا  الأين يصلوا بـين الـمبرب والعشاء. ذكر من قال ذلة:  

بههن واههب، عههن أبههـي صههخر حميههد بههن ميههاه، عههن ابههن ـهه حدثنههـي يههونس، قههال: أ برنهها ا16787  

 الـمنكدر يرفعه فإنّهُ كاا لحَّوابِـيَن َغفُورا قال: الصالة بـين الـمبرب والعشاء.

 وقال آ روا: ا  الأين يصلّوا الّضَحى. ذكر من قال ذلة:  

عونهها ـهه حههدثنا عمههرو بههن علههـّي، قههال: حههدثنا ربههـا  أبههو سلـيههـماا الرقههاء، قههال: سههمعت 16788  

 العُقـيـلـّي يقول فـي اأه اتَية فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا قال: الأين يصلوا صالة الضحى.

 وقال آ روا: بل او الراجع من ذنبه، التائب منه. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا أحمد بن الولـيد القرشهّي، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن جعفهر، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن 16789  

بن سعيد، عن سعيد بن الـمسيب أنه قال فـي اأه اتَية فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُهورا قهال: الهأي يحيى 

 يصيب الأنب ث  يتوب ث  يصيب الأنب ث  يتوب.

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا سلـيـماا بن هاوه، عن شعبة، عن يحيى بن سهعيد، عهن سهعيد بهن    

 توب، ث  يأنب ث  يتوب فـي اأا اتَية فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا.الـمسيب، قال: او الأي يأنب ث  ي

حدثنا مـجااد بهن موسهى، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: أ برنها يحيهى بهن سهعيد، أنهه سهمع سهعيد بهن    

 الـمسيب يُْسأَل عن اأه اتَية فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا قال: او الأي يأنب ث  يتهوب، ثه  يهأنب ثه 

 يتوب.

حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واهب، قهال: ثنهـي جريهر بهن حهامم، عهن يحيهى بهن سهعيد، عهن    

 سعيد بن الـمسيب، بنـحوه.

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثهور، عهن معمهر، عهن سهعيد بهن الهـمسيب،    

 بنـحوه.

ة، عهن يحيهى بهن سهعيد، عهن سهعيد بهن حدثنـي يونس، قهال: أ برنها ابهن واهب، قهال: ثنهـي ماله   

 الـمسيب فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا قال: او العبد يأنب ث  يتوب، ث  يأنب ث  يتوب.

حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: أ برنـي اللـي  بن سعد، عن يحيى بن سهعيد، قهال:    

 سمعت سعيد بن الـمسيب يقول: فأكر ممله.

سن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرّماق، قال: أ برنا المّهورّي ومعمهر، عهن يحيهى بهن حدثنا الـح   

 سعيد، عن ابن الـمسيب، قال: ا ّواب: الأي يأنب ث  يتوب، ث  يأنب ث  يتوب، ث  يأنب ث  يتوب.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مـحمد بن جعفهر، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن أبهـي بشهر، عهن 16790  

 جبـير فـي اأه اتَية فإنّهُ كاَا لحَّوابِـيَن َغفُورا قال: الراجعين إلـى الـخير. سعيد بن

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا عبهد الصهمد وأبهو هاوه واشهام، عهن شهعبة، عهن أبهـي بشهر، عهن    

 سعيد بن جبـير، بنـحوه.

وحهدثنا ابهن حميهد، قهال:  ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حهدثنا سفهـياا16791  

حدثنا حكام، عن عمرو، جميعا عن منصور، عن مـجااد، عن عبـيد بن عمير فإنّهُ كاا لحّوابِـين 

 َغفُورا قال: الأي يأكر ذنوبه فـي الـخالء، فـيستبفر هللا منها.

ر، ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا المورّي، عن منصهو16792  

 عن مـجااد، قال: ا ّواب: الأي يأكر ذنوبه فـي الـخالء فـيستبفر هللا منها.
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حدثنا مـحمد بن الهـممنى، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن جعفهر، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن منصهور، عهن    

بهه مـجااد، عن عبـيد بن عمير، أنه قال فـي اأه اتَية إنّهُ كاا لحّوابِـيَن َغفُورا قال: الأي يهأكر ذن

 ث  يتوب.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قهال: حهدثنا عيسهى، وحدثنهـي الهـحاري، قهال:    

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبـي نهـجيح، عهن مهـجااد، فهـي قولهه جهّل ثنهاؤه 

 لحّوابِـين َغفُورا قال: ا ّوابوا: الراجعوا التائبوا.

 قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله. حدثنا القاس ،   

 قال ابن جريي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الـمسيب: الرجل يأنب ث  يتوب ثالثا.   

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، عن عبهـيد بهن عميهر، قولهه فإنّهه    

 قال: الأي يتأكر ذنوبه، فـيستبفر هللا لها. كاا لحّوابِـين َغفُورا

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: أ برنـي ابن شريح، عن عقبهة بهن مسلهـ ، 16793  

عن عطاء بن يسار، أنه قال فـي قوله فإنّهُ كاا لحّوابِـين َغفُورا يأنب العبهد ثه  يتهوب، فهـيتوب هللا 

  علـيه ث  يأنب المالمة، فإا تاب، تاب هللا علـيه توبة ت تُـْمـَحى.علـيه ث  يأنب فـيتوب، فـيتوب هللا

 وقد ُروي عن عبـيد بن عمير، غير القول الأي ذكرنا عن مـجااد، واو ما:  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا مهـحمد بهن مسلهـ ، عهن 16794  

فـي قوله فإنّههُ كهاا لحّوابِهـين َغفُهورا قهال: كنها نَعُهدّ ا ّواب: عمرو بن هينار، عن عبـيد بن عمير، 

 الـحفـي ، أا يقول: اللهّ  اغفر لـي ما أصبت فـي مـجلسي اأا.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بهـالصواب، قهول مهن قهال: ا ّواب: اهو التائهب مهن الهأنب، الراجهع مهن   

اه،  ا ا ّواب إنـما او فعّال، من قول القائل: معصية هللا إلـى طاعته، ومـما يكراه إلـى ما يرض

 آب فالا من كأا إما من سفره إلـى منزله، أو من حال إلـى حال، كما قال عبَـيد بن ا برص:

َِ ت يَتُوُب    وُكّل ِذي َغْيبٍَة يَتُوُب     وغائُِب الـَمْو

 فهو يتوب أوبـا، واو رجل آئب من سفره، وأّواب من ذنوبه.  

 27و 26: اآلية 
َِ ذَا اْلقُْربََى َحقّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن الّسبِيِل َوتَ تُبَأّْر تَْبِأيراً *  إِ  ّا القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوآ

 اْلُمبَأِّريَن َكانَُواْ إِْ َواَا الّشيَاِطيِن َوَكاَا الّشْيَطاُا ِلَربِّه َكفُوراً {.

َِ ذَا القُْربى فقال بعضه : َعنى به: قرابة الهـميت مهن ا تلف أال التأويـل فـي الـم    عنـّي بقوله وآ

 قِبل أبـيه وأمه، أمرا هللا جّل ثناؤه عبـاهه بصلتها. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا عمراُا بن موسى، قال: حدثنا عبد الواري بن سعيد، قال: حدثنا حبـيب الـمعلـ ، 16795  

ي قرابتههـي مكههاة مالههـي، فقههال: إا لههه  فههـي ذلههة لههـحقا سههوى قهال: سههأل رجههل الههـحسن، قههال: أُْعِطهه

 الزكاة، ث  تال اأه اتَية وآَ ذا القُْربى َحقّهُ.

ـ حدثنا القاس ، قال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن عكرمهة، 16796  

َِ ذَا القُْربى َحقّهُ قال: صلته التـي تريد أا تصله بها ما كنت ت  ريد أا تفعله إلـيه.قوله وآ

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16797  

َِ ذَا القُْربى َحقّههُ َوالهـِمْسِكيَن َواْبهَن الّسبِـيهـِل قهال: اهو أا تصهل ذا القربهة  عن ابن عبـاس، قوله وآ

 والـمسكين وتـحُسن إلـى ابن السبـيـل.

  روا: بل عنى به قرابه رسول هللا صلى هللا عليه وسل . ذكر من قال ذلة:وقال آ  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة ا سدي، قال: حدثنا إسماعيـل بن أبـاا، قال: حدثنا الصبهـا  16798  

بن يحيهى الـَمزنهـّي، عهن الّسهدّي، عهن أبهـي الديـلهـ ، قهال: قهال علهـّي بهن الهـحسين علهـيهما السهالم 

َِ ذَا القُْربهى لرجل من أ ال الشام: أقرأَ القرآا؟ قال: نع ، قال: أفما قرأَ فـي بنـي إسرائيهـل وآ

 َحقّهُ قال: وإنك  للْقرابة التـي أمر هللا جّل ثناؤه أا يُ تـي حقه؟ قال: نع .

وأولـى التأويـلـين عندي بـالصواب، تأويـل من تهأّول ذلهة أنهها بهـمعنى وصهية هللا عبهـاهه بصهلة   

ـاَ أنفسههه  وأرحههامه  مههن قِبَههل آبههـائه  وأمهههاته ، وذلههة أا هللا عههّز وجههّل َعقّههب ذلههة عقههـيب قرابهه

َحّضه عبـاهه علـى بر اتَبـاء وا ّمهاَ، فـالواجب أا يكهوا ذلهة َحّضها علهـى صهلة أنسهابه  هوا 
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د ذا أنساب غيرا  التهـي لهـ  يجهر لهها ذكهر. وإذا كهاا ذلهة كهألة، فتأويهـل الكهالم: وأعهغ يها مهـحم

قرابتة حقه مهن صهلتة إيهاه، وبهّر  بهه، والعطهف علهـيه. و هرج ذلهة َمْخهرج الهـخطاب لنبهـّي هللا 

صلى هللا عليه وسل ، والـمراه بحكمه جميع من لزمته فرائ  هللا، يدّل علـى ذلة ابتداؤه الوصهية 

إْحسانا إّمها يَهْبلُبَّن ِعْنهدََ  الِكبَهَر أَحهدُُاما  بقوله جّل ثناؤه: َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُدُوا إتّ إيّاهُ َوبـالَواِلدَْينِ 

فوّجه الـخطاب بقوله َوقََضى َربَّة إلهـى نبهـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل ، ثه  قهال أتّ تَْعبُهدُوا إتّ إيّهاهُ 

فرجهع بـالهـخطاب بهه إلهـى الهـجميع، ثه  صهر، الهـخطاب بقولهه إّمها يَهْبلُبَّن ِعْنهدََ  إلهـى إفهراهه بهه. 

لـمعنـّي بكل ذلة جميع من لزمته فهرائ  هللا عهّز وجهّل، أفهره بـالهـخطاب رسهول هللا صهلى هللا وا

 عليه وسل  وحده، أو عّ  به او وجميع أمته.

وقوله: والـِمْسِكيَن واو الألّة من أال الـحاجة. وقد هللنا فـيـما مضى علهـى معنهى الهـمسكين بهـما   

ولهه َواْبهَن الّسبِـيههـِل يعنهـي: الهـمسافر الههـمنقطع بهه، يقههول أغنهى عهن إعاهتههه فهـي اهأا الههـموضع. وق

تعالـى: وِصل قرابتة، فأعطه حقه من صلتة إياه، والـمسكين ذا الـحاجة، والـمـجتام بة الـمنقطع 

بههه، فأعنههه، وقههّوه علههـى قطههع سههفره. وقههد قـيههـل: إنههـما عنههى بههـا مر بإتههـياا ابههن السبـيههـل حقههه أا 

 يضا، ثالثة أيام.

والقول ا ّول عندي أولـى بـالصواب،  ا هللا تعالهـى لهـ  يخُصهْص مهن حقوقهه شهيتا هوا شهيء   

فـي كتابه، وت علـى لساا رسوله، فألة عاّم فهـي كهّل حهّق لهه أا يُعطهاه مهن ضهيافة أو حمولهة أو 

 َمعُونة علـى سفره.

هللا مهن مهال فهـي معصهيته تفريقها.  وقوله َوت تُبَأّْر تَْبِأيرا يقهول: وت تفهّرق يها مهـحمد مها أعطها   

 وأصل التبأير: التفريق فـي الّسَر، ومنه قول الشاعر:

 أُناس  أجاُرونا فَكاَا ِجَواُرُاْمأعاِصيَر ِمْن فِْسِق الِعَراِق الـُمبَأِّر  

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

لـمـحاربـي، قال: حدثنا أبو ا حوص، عن أبـي إسهحاق، عهن ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد ا16799  

أبـي العبهـيدين، قهال: قهال عبهد هللا فهـي قولهه َوت تُبَهأّْر تَْبهِأيرا قهال: التبهأير فهـي غيهر الهـحّق، واهو 

 اإلسرا،.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حهدثنا سفهـياا، عهن سلهـمة، عهن مسلهـ  البطهين،    

 ي العبـيدين، قال: ُستل عبد هللا عن الـمبأّر فقال: اإلنفـاق فـي غير حّق.عن أبـ

حهدثنا مهـحمد بههن الهـممنى، قهال: حههدثنا مهـحمد بهن جعفههر، قهال: حهدثنا شههعبة، عهن الهـحك ، قههال:    

سمعت يحيى بن الـجزار يحدّي عن أبـي العبُـيدين، ضرير البصهر، أنهه سهأل عبهد هللا بهن مسهعوه 

 وت تُبَأّْر تَْبِأيرا قال: إنفـاق الـمال فـي غير حقه. عن اأه اتَية

حدثنـي مكريا بن يحيى بن أبـي مائدة، قال: حدثنا ابن إهريس، عن ا عمش، عن الهـحك ، عهن    

 يحيى بن الـجزار، عن أبـي العُبـيدين، عن عبد هللا، ممله.

ن الـحك  بن عتـيبة، عهن يحيهى بهن حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن علـية، قال: أ برنا شعبة، ع   

الـجزار أا أبـا العبهـيدين، كهاا ضهرير البصهر، سهأل ابهن مسهعوه فقهال: مها التبهأير؟ فقهال: إنفهـاق 

 الـمال فـي غير حقه.

حدثنا  اله بهن أسلهـ ، قهال: أ برنها النضهر بهن شميهـل، قهال: أ برنها الهـمسعوهي، قهال: أ برنها    

ـيدين، وكانت به َممانة، وكاا عبد هللا يعر، له ذلهة، فقهال: يها أبهـا سلـمة بن ُكهيـل، عن أبـي العُب

 عبد الرحمن، ما التبأير؟ فأكر ممله.

حدثنا أحمد بن منصهور الرمهاهي، قهال: حهدثنا أبهو الهـحوَءب، عهن عمهار بهن ُمريهق، عهن أبهـي    

كنها أصهحاب  إسحاق، عن حارثة بن ُمضِرب، عن أبـي العُبـيدين، عهن عبهد هللا بهن مسهعوه، قهال:

 مـحمد صلى هللا عليه وسل  نتـحدّي أا التبأير: النفقة فـي غير حقه.

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا يحيى بن كمـير العنبري، قال: حدثنا شعبة، قهال: كنهت أمشهي مهع    

أبـي إسحاق فـي طريق الكوفة، فأتـى علـى هار تُبنى بجّص وآجر، فقال: اأا التبأير فـي قول عبد 

 هللا: إنفـاق الـمال فـي غير حقه.
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16800  

 عن ابن عبـاس، قوله َوت تُبَأّْر تَْبِأيرا قال: الـمبأّر: الـمنفق فـي غير حقه.

حصههين، عههن عكرمههة، عههن ابههن  حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا الههـحسين، قههال: حههدثنا عبههـاه، عههن   

 عبـاس، قال: الـمبأّر: الـمنفق فـي غير حقه.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جهريي، عهن عطهاء الـخراسانهـي،    

 عن ابن عبـاس، قال: ت تنفق فـي البـاطل، فإا الـمبأّر: او الـمسر، فـي غير حّق.

اد: لو أنفق إنساا ماله كله فـي الـحّق ما كاا تبأيرا، ولو أنفق مدّا فـي قال ابن جريي وقال مـجا  

 بـاطل كاا تبأيرا.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه َوت تُبَهأّْر تَْبهِأيرا قهال: 16801  

 التبأير: النفقة فـي معصية هللا، وفـي غير الـحّق وفـي الفساه.

َِ ذَا القُْربَهى َحقّههُ  ـ16802   حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد فـي قوله وآ

َوالـِمْسكيَن َواْبَن الّسبِـيـِل قال: بدأ بـالوالدين قبل اأا، فلـما فرم من الوالدين وحقهمها، ذكهر اه تء 

 وقال ت تُبَأّْر تَْبِأيرا: ت تعِغ فـي معاصي هللا.

الـُمبَأِّريَن كانُوا إْ َواَا الّشهياِطيِن فإنهه يعنهـي: إّا الـمفّرقهـين أمهواله  فهـي معاصهي  وأما قوله إاّ   

هللا الـمنفقـيها فـي غير طاعته أولهـياء الشهياطين وكهألة تقهول العهرب لكهّل مهالمم سهنة قهوم وتهابع 

ربهه التهـي أنعمهها علهـيه أثرا : او أ وا  وكاَا الّشيُطاُا ِلَربِّه َكفُورا يقول: وكاا الشيطاا لنعمة 

جحوها ت يشكره علـيه، ولكنه يكفراا بتر  طاعة هللا، وركوبه معصيته، فكألة إ وانه مهن بنهـي 

آهم الـمبأّروا أمواله  فـي معاصي هللا، ت يشكروا هللا علـى نعمه علـيه ، ولكهنه  يخهالفوا أمهره 

ل التـي  ّولهمواا وجل عّز سنته من تر  ويعُصونه، ويستنوا فـيـما أنع  هللا علـيه  به من ا موا

 الشكر علـيها، وتلقّـيها بـالُكفراا. كالأي:

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابهن ميهد، فهـي قولهه إّا الهـُمبَأِّريَن: إا 16803  

 ورا.الـمنفقـين فـي معاصي هللا كانُوا إْ َواَا الّشياطيِن وكاَا الّشْيطاُا لَربِّه َكفُ 

 

 28اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوإِّما تُْعِرَضّن َعْنُهُ  اْبتِبَآَء َرْحَمٍة ّمن ّربَّة تَْرُجوَاها فَقُهل لُّههْ  قَهْوتً 

 ّمْيُسوراً {.

يقول تعالـى ذكره: وإا تعرض يا مـحمد عن ا تء الأين أمرتة أا ت تـيه  حقوقه  إذا وجدَ    

بوجهة عند مسألته  إيا ، مها ت تهـجد إلهـيه سبهـيالً، حيهاء مهنه  ورحمهة لهه  اْبتِبهاَء  إلـيها السبـيـل

َرْحَمٍة ِمْن َربَّة يقول: انتظار رمق تنتظره من عند ربة، وترجو تـيسير هللا إياه لة، فال ت يسهه ، 

طيك ، ومها ولكن قل له  قوتً ميسورا. يقول: ولكن عدا  وعدا جميالً، بأا تقول: سهيرمق هللا فهأع

أشبه ذلة من القول اللـين غير البلـي ، كما قال جّل ثناؤه وأّما الّسائَِل فاَلَ تَْنَهْر. وبنهـحو الهأي قلنها 

 فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن بشههار، قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن، عههن سفههـياا، عههن منصههور، عههن 16804  

َضهّن َعهْنُهُ  اْبتِبهاَء َرْحَمهٍة ِمهْن َربّهَة تَْرُجواها قهال: انتظهار الهرمق فَقُهْل لَُههْ  قَهْوتً إبراايـ  وإّمها تُْعرِ 

 َمْيُسورا قال: لـينا تَِعدُا .

ـهه حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا الههـحسين، قههال: ثنههـي حجههاج، عههن ابههن جههريي، عههن عطههاء 16805  

َربّهَة قهال: رمق أُاهْ  يَْقِسهُموَا َرْحَمهةَ َربّهَة نَهـْحُن  الـُخراسانـي، عن ابن عبهـاس اْبتِبهاَء َرْحَمهٍة ِمهنْ 

 قََسْمنا بَـْينَُهْ  َمِعيَشتَُهْ .

ـ حدثنا عمراا بن موسى، قال: حهدثنا عبهد الهواري، قهال: حهدثنا عمهارة، عهن عكرمهة، 16806  

 : انتظار رمق من هللا يأتـية.فـي قوله َوإّما تُْعِرَضّن َعْنُهُ  اْبتِباَء َرْحَمٍة ِمْن َربَّة تَْرُجواا قال

ـ حدثنا القاس ، قال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن عكرمهة، 16807  

قولهه َوإّمهها تُْعِرَضههّن َعهْنُهُ  اْبتِبههاَء َرْحَمههٍة ِمههْن َربّهَة تَْرُجواهها قههال: إا سههألو  فلهـ  يجههدوا عنههد  مهها 
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وه فَقُْل لَُهْ  قَْوتً َمْيُسورا قهال: ِعهْدا  ِعهدَةً حسهنة: إذا تعطيه  ابتباء رحمة، قال: رمق تنتظره ترج

 كاا ذلة، إذا جاءنا ذلة فعلنا، أعطيناك ، فهو القول الـميسور.

قههال ابههن جههريي، قههال مههـجااد: إا سههألو  فلههـ  يكههن عنههد  مهها تعطههيه ، فأعرضههت عههنه  ابتبههاء   

 ا.رحمة، قال: رمق تنتظره فَقُْل لَُهْ  قَْوتً مْيُسور

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 16808  

قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد، فهـي قهول هللا عهّز 

 وجّل اْبتِباَء َرْحَمٍة ِمْن َربَّة قال: انتظار رمق هللا.

شههار، قههال: حههدثنا يحيههى، قههال: حههدثنا سفههـياا، عههن ا عمههش، عههن أبههـي ـهه حههدثنا ابههن ب16809  

 الّضَحى، عن عبـيدة فـي قوله اْبتِباَء َرْحَمٍة ِمْن َربَّة تَْرُجواا قال: ابتباء الرمق.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، عهن عمهرو، عهن عطهاء، عهن سهعيد وإّمها تُْعِرَضهّن 16810  

 َمٍة ِمْن َربَّة تَْرُجواا قال: أي رمق تنتظره فَقُْل لَُهْ  قَْوتً َمْيُسورا أي معروفـا.َعْنُهُ  اْبتِباَء َرحْ 

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة فَقُْل لَُهْ  16811  

 .قَْوتً َمْيُسورا قال: عدا   يرا. وقال الـحسن: قل له  قوتً لـينا وسهالً 

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد بهن سلـيهـماا، 16812  

قال: سمعت الضحا  يقول، فـي قوله َوإّما تُْعِرَضّن َعْنُه  يقول: ت نـجد شيتا تعطيه  اْبتِباَء َرْحَمٍة 

ـّي صهلى هللا عليهه وسهل  مهن ِمْن َربَّة يقول: انتظار الرمق من ربة، نزلت فـيـمن كهاا يسهأل النبه

 الـمساكين.

حدثنا مـحمد بن الـممنى، قال: ثنـي حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: ثنـي عمهارة، عهن    

 عكرمة فـي قول هللا فَقُْل لَُهْ  قَْوتً َمْيُسورا قال: الرفق.

 وكاا ابن ميد يقول فـي ذلة ما:  

ا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فهـي قولهه: وإّمها تُْعِرَضهّن ـ حدثنـي به يونس، قال: أ برن16813  

َعْنُه  عن ا تء الأين أوصينا  به  اْبتِباَء َرْحَمهٍة ِمهْن َربّهَة تَْرجواها إذا  شهيت إا أعطيهته ، أا 

يتقههّووا بههها علههـى معاصههي هللا عههّز وجههّل، ويسههتعينوا بههها علههـيها، فرأيههت أا تههـمنعه   يههرا، فههإذا 

 لَُهْ  قَْوتً َمْيُسورا قوتً جميالً: رمقة هللا، بـار  هللا فـية.سألو  فَقُْل 

واأا القول الأي ذكرناه عن ابن ميد مع  الفه أقوال أاهل التأويهـل فهـي تأويهـل اهأه اتَيهة، بعيهد   

الههـمعنى، مههـما يههدّل علههـيه ظااراهها، وذلههة أا هللا تعالههـى قههال لنبههـيه صههلى هللا عليههه وسههل  َوإّمهها 

ّن َعْنُهُ  اْبتِباَء َرْحَمٍة ِمْن َربّهَة تَْرُجواها فهأمره أا يقهول إذا كهاا إعراضهه عهن القهوم الهأين تُْعِرضَ 

ذكرا  انتظار رحمة منه يرجواا من ربه قَْوتً َمْيُسورا وذلة اإلعراض ابتباء الرحمة، لن يخـلو 

سهه، فهـيكوا معنهى من أحهد أمهرين: إمها أا يكهوا إعراضها منهه ابتبهاء رحمهة مهن هللا يرجواها لنف

الكالم كما قلناه، وقاله أال التأويـل الأين ذكرنا قوله ، و ال، قوله أو يكوا إعراضا منهه ابتبهاء 

رحمة من هللا يرجواها للسائلهـين الهأين أُِمهر نبهـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل  بزعمهه أا يهـمنعه  مها 

ا سخغ هللا علـى من كاا غير مأموا سألوه  شية علـيه  من أا ينفقوه فـي معاصي هللا، فمعلوم أ

منه َصْر، ما أُْعطي من نفقة لـيتقّوى بها علـى طاعة هللا فـي معاصيه، أ و، من رجهاء رحمتهه 

له، وذلة أا رحمة هللا إنـما ترجى  ال طاعته، ت  ال معاصيه، إت أا يكهوا أراه توجيهه ذلهة 

  مها سهألوه، لـينهـيبوا مهن معاصهي هللا، ويتوبهوا إلـى أا نبـّي هللا صلى هللا عليهه وسهل  أمهر بهـمنعه

بههـمنعه إيههاا  مهها سههألوه، فههـيكوا ذلههة وجههها يحتههـمله تأويههـل اتَيههة، وإا كههاا لقههول أاههل التأويههـل 

 مخالفـا.

 

 29اآلية : 
ّل اْلبَْسهِغ فَتَْقعُهدَ القول فـي تأويـل قوله تعالهـى   }َوتَ تَْجعَهْل يَهدََ  َمْبلُولَهةً إِلَهَى ُعنُِقهَة َوتَ تَْبُسهْطَها ُكه

 َملُوماً ّمْحُسوراً {.

واأا ممل  ضربه هللا تبـار  وتعالـى للـمـمتنع من اإلنفـاق فـي الـحقوق التـي أوجبها فـي أمهوال    

 ذوي ا موال، فجعله كالـمشدوهة يده إلـى عنقه، الأي ت يقدر علـى ا  أ بها واإلعطاء.
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يا مـحمد يد  بخالً عن النفقة فـي حقوق هللا، فال تنفق فـيها شهيتا  وإنـما معنى الكالم: وت تـمسة  

إمسا  الـمبلولة يده إلـى عنقه، الأي ت يستطيع بسطها َوت تَْبُسْطها ُكّل البَْسهِغ يقهول: وت تبسهطها 

مها بـالعطية كهّل البسهغ، فتَبقهـى ت شهيء عنهد ، وت تهـجد إذا سهتلت شهيتا تعطيهه سهائلة فَتَْقعُهدَ َملُو

َمـْحُسورا يقول: فتقعد يـلومة سائلو  إذا لـ  تعطهه  حهين سهألو ، وتلومهة نفسهة علهـى اإلسهراع 

فـي مالة وذاابه، مـحسورا يقول: َمِعيبـا، قد انقُِطع بة، ت شهيء عنهد  تنفقهه. وأصهله مهن قهوله  

َحِسهير. يقهال منهه: للدابة التـي قد سير علـيها حتـى انقََطع سيراا، وكلّت وَرمَحت من السير، بأنهه 

َحَسْرَ الدابهة فأنها أحِسهُراا، وأحُسهراا َحْسهرا، وذلهة إذا أنضهيته بهـالسير وَحَسهرته بـالهـمسألة إذا 

سألته فألـحفت وَحَسَر البصُر فهو يَْحِسر، وذلة إذا بل  أقصى الـمنظر فَكّل. ومنه قوله عهّز وجهّل: 

وكهألة ذلهة فهـي كهّل شهيء َكهّل وأمحهف حتهـى  4ر  )الهـملة: يَْنقَِلْب إلَـْيَة البََصُر  اِستا َوُاَو َحِسهي

 يَْضنَى. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا اوهة، قال: حدثنا عو،، عن الـحسن، فـي قوله َوت 16814  

 ت تـجعلها مبلولة عن النفقة َوت تَْبُسْطها: تبأّر بسر،. تَـْجعَْل يَدََ  َمْبلُولَةً إلـى ُعنُِقَة قال:

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يوسف بن بهز، قال: حدثنا حوشب، قال: كهاا الهـحسن إذا 16815  

َمههـْحُسورا تهال اهأه اتَيههة َوت تَهـْجعَْل يَههدََ  َمْبلُولَهةً إلههـى ُعنُِقهَة َوت تَْبُسهْطها ُكههّل البَْسهِغ فَتَْقعُههدَ َملُومها 

يقول: ت تطفّف برمقـي عن غير رضاي، وت تضهْعه فهـي ُسهْخطي فأسهلُبَة مها فهـي يهدية، فتكهوا 

 حسيرا لـيس فـي يدية منه شيء.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16816  

لُولَههةً إلههـى ُعنُقُههة َوت تَْبُسههْطها ُكههّل البَْسههِغ فَتَْقعُههدَ َملُومهها عههن ابههن عبههـاس، قولههه َوت تَههـْجعَْل يَههدََ  َمبْ 

مـْحُسورا يقول اأا فـي النفقة، يقول ت تَـْجعَْل يَهدََ  َمْبلُولَهةً إلهـى ُعنُِقهَة يقهول: ت تبسهطها بـالهـخير 

علههـى مهها فههـاَ مههن مالههه  َوت تَْبُسههْطها ُكههّل البَْسههِغ يعنههـي التبههأير فَتَْقعُههدَ َملُومهها يقههول: يههـلوم نفسههه

 َمـْحُسورا يعنـي: ذاب ماله كله فهو مـحسور.

حدثنـي علـي، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عن علـي، عن ابهن عبهـاس، قولهه َوت    

 تـْجعَْل يَدََ  َمْبلُولَةً إلـى ُعنُِقَة يعنـي بألة البخـل.

حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله َوت تَـْجعَْل يَدََ  َمْبلُولَهةً  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال:16817  

إلـى ُعنُِقَة أي ت تـمسكها عن طاعة هللا، وت عن حقه َوت تْبُسْطها ُكّل البَْسِغ يقهول: ت تنفقهها فهـي 

را قهال: معصية هللا، وت فـيـما يصلـح لة، وت ينببي لة، واو اإلسرا،. قوله فَتَْقعُدَ َملُوما َمـْحُسو

 ملوما فـي عبـاه هللا، مـحسورا علـى ما سلف من هاره وفّرط.

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتهاهة َوت تَهـْجعَْل يَهدََ     

ِغ يقول: ت تبأر َمْبلُولَةً إلـى ُعنُِقَة قال: فـي النفقة، يقول: ت تـمسة عن النفقة َوت تَْبُسْطها ُكّل البَسْ 

 تبأيرا فَتَْقعُدَ َملُوما فـي عبـاه هللا َمـْحُسورا يقول: ناهما علـى ما فرط منة.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قهال: ت تهـمسة 16818  

نهيتهة فَتَْقعُهدَ َملُومها قهال: مأنبهـا عن النفقة فـيـما أمرتة به من الـحق َوت تَْبُسْطها ُكّل البَْسهِغ فـيهـما 

 َمـْحُسورا قال: منقطعا بة.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه َوت تَهـْجعَْل يَهدََ  16819  

ق َمْبلولَههةً إلههـى ُعنُِقههَة قههال: مبلولههة ت تبسههطها بخيههر وت بعطيههة َوت تَْبُسههْطها ُكههّل البَْسههِغ فههـي الههـح

والبـاطل، فـينفَأ ما معة، وما فـي يدية، فـيأتـية من يريهد أا تعطيهه فهـيحسر بهة، فـيهـلومة حهين 

 أعطيت ا تء، ولـ  تعطه .

 

 30اآلية : 
القول فـي تأويهـل قولهه تعالهـى   }إِّا َربّهَة يَْبُسهُغ الهّرْمَق ِلَمهن يََشهآُء َويَْقهِدُر إِنّههُ َكهاَا بِِعبَهاِهِه َ بِيهراً 

 اً {.بَِصير

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : إا ربة يا مهـحمد يبسهغ رمقهه لهـمن يشهاء    

من عبـاهه، فهـيوسع علهـيه، ويقهدر علهـى مهن يشهاء، يقهول: ويُقَتّهر علهـى مهن يشهاء مهنه ، فهـيضيّق 
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الههأي تصلهـحه السههعة فههـي  علهـيه إنّهههُ َكهاَا بِِعبَههـاِهِه َ بِههـيرا: يقهول: إا ربههة ذو  بههرة بعبهـاهه، ومههن

الرمق وتفسده ومن الأي يصلـحه اإلقتار والضيق ويهلكه. بصيرا: يقول: او ذو بصر بتدبهـيرا  

وسياسته ، يقول: فـانته يا مـحمد إلـى أمرنا فـيهـما أمرنها  ونهينها  مهن بسهغ يهد  فـيهـما تبسهطها 

ـيه، فنهـحن أعلهـ  بـمصالهـح العبهـاه فـيه، وفـيـمن تبسطها له، وِمن كفها عمن تكفها عنه، وتكفهها فه

 منة، ومن جميع الـخـلق وأبصر بتدبـيرا ، كالأي:

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قهال ابهن ميهد، ثه  أ برنها تبهـار  وتعالهـى 16820  

شيء فهـي القهرآا  كيف يصنع، فقال: إّا َربَّة يَْبُسغ الّرْمَق ِلـَمْن يَشاُء َويَْقِدُر قال: يقدر: يقّل، وكل

يَْقِدر كألة ث  أ بر عبـاهه أنه ت يرَمُؤه وت يتُوهه أا لو بسغ علـيه ، ولكن نظهرا لهه  منهه، فقهال: 

بَِصهير   َولَْو بََسَغ ّللّاُ الّرْمَق ِلِعبـاِهِه لَبَبَْوا فِـي ا ْرِض َولِكْن يُنَّزُل بقَدٍَر مها يَشهاُء إنّههُ بِعبهـاِهِه َ بِهـير  

رب إذا كاا الـخصب وبُِسغ علـيه  أَِشروا، وقتل بعضه  بعضا، وجاء الفساه، فهإذا كهاا قال: والع

 السنة ُشِبلوا عن ذلة.

 

 31اآلية : 
ْ  َكهاَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوتَ تَْقتُلَُواْ أَْوتهَُكْ  َ ْشيَةَ إِْمالٍق نّْحُن نَْرُمقُُهْ  َوإِيّاُك  إّا قَتْلَهُ 

 َكبِيراً {.ِ ْطتاً 

يقههول تعالههـى ذكههره: َوقََضههى َربّههَة يهها مههـحمد أتّ تَْعبُههدُوا إتّ إيّههاهُ َوبههـالَواِلدَْيِن إْحسههانا، َوت تَْقتُلُههوا    

 أْوتهَُكْ  َ ْشيَةَ إْمالٍق فموضع تقتلوا نُصب عطفـا علـى أت تعبدوا.

ا ذلههة بشههوااده فـيههـما مضههى، وذكرنهها ويعنههـي بقولههه: َ ْشههيَةَ إْمههالٍق  ههو، إقتههار وفقههر. وقههد بههـيّن  

الرواية فـيه. وإنـما قال جّل ثناؤه ذلة للعرب،  نه  كانوا يقتلوا اإلناي من أوتها   و، العيـلة 

 علـى أنفسه  بـاإلنفـاق علـيهن، كما:

ْ  ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه وت تَْقتُلُهوا أْوتهَُكه16821  

َ ْشيَة إْمالٍق: أي  شية الفـاقة، وقد كاا أال الـجاالـية يقتلوا أوتها   شية الفـاقة، فهوعظه  هللا 

فـي ذلة، وأ برا  أا رمقه  ورمق أوتها  علـى هللا، فقال: نَـْحُن نَْرُمقُُهْ  وإيّهاُكْ  إّا قَهتْلَُهْ  كهاَا 

 ِ ْطأً َكبـيرا.

قال: حدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة َ ْشهيَة إْمهالٍق حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى،    

 قال: كانوا يقتلوا البناَ.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: قال مهـجااد 16822  

 َوت تَْقتُلُوا أْوتهَُكْ  َ ْشيَة إْمالٍق قال: الفـاقة والفقر.

ـّي، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، ـ حدثنـي عل16823  

 قوله َ ْشيَة إْمالٍق يقول: الفقر.

وأمهها قولههه: إّا قَههتْلَُهْ  كههاا ِ ْطههأً َكبِههـيرا فههإا القههراء ا تلفههت فههـي قراءتههه فقرأتههه عاّمههة قههراء أاههل   

سر الـخاء ِمن الـخطإِ وسكوا الطاء. وإذا قرىء ذلة الـمدينة والعراق إّا قَتْلَُهْ  كاا ِ ْطأً َكبِـيرا بك

كألة، كهاا لهه وجههاا مهن التأويهـل: أحهداما أا يكهوا اسهما مهن قهول القائهل: َ ِطتهت فأنها أَْ َطهأ، 

بههـمعنى: أذنبههت وأثمههت. ويُحكههى عههن العههرب: َ ِطتههَت: إذا أذنبههَت عمههدا، وأ طههأَ: إذا وقههع منههة 

لمانهـي: أا يكههوا بههـمعنى َ َطههأ بفتههـح الههـخاء والطههاء، ثهه  الهأنب َ َطههأ علههـى غيههر عمههد منههة لههه. وا

كسرَ الهـخاء وسهكنت الطهاء، كمها قـيهـل: قِتْهب وقَتَهب وَحهأَر وِحهْأر، ونَهـِجس ونَهـَجس. والهـِخْغء 

بـالكسر اس ، والـَخَطأ بفتـح الـخاء والطاء مصدر من قوله : َ ِطهىء الرجهل وقهد يكهوا اسهما مهن 

 ر منه فـاإل طاء. وقد قـيـل: َ ِطىء، بـمعنى أ طأ، كما قال الشاعر:قوله : أ طأ. فأما الـمصد

 لَْهَف ِاْنٍد إْذ َ ِطتَْن كااِهال  

ً »بـمعنى: أ طأا. وقرأ ذلة بع  قّراء أال الـمدينة:    بفتهـح الهـخاء والطهاء « إّا قَتْلَُهْ  كاَا َ َطهأ

إّا ». وقرأه بع  قراء أال مكة: مقصورا علـى توجيهه إلـى أنه اس  من قوله : أ طأ فالا  طأ

بفتهـح الههـَخاء والطهاء، ومههدّ الهـَخَطاء بنههـحو معنهى مههن قهرأه  طههأ بفتهـح الههـخاء « قَهتْلُهْ  كهاا َ طههاءً 

 والطاء، غير أنه يخالفه فـي مدّ الـحر،.
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وكاا عامة أال العلـ  بكالم العرب من أال الكوفهة وبعه  البصريهـين مهنه  يهروا أا الهـِخْغء   

َطأ بـمعنى واحهد، إتّ أا بعضهه  معه  أا الهـِخْغء بكسهر الهـخاء وسهكوا الطهاء فهـي القهراءة والـخَ 

أكمر، وأَا الـخطأ بفتـح الـخاء والطاء فـي كالم الناس أفشى، وأنه لـ  يسمع الهـِخْغء بكسهر الهـخاء 

 وسكوا الطاء، فـي شيء من كالمه  وأشعارا ، إت فـي بـيت أنشده لبع  الشعراء:

 ِخْغُء فـاِحَشة  والبِّر نافِلَة كعَْجَوة ُغِرَسْت فِـي ا ْرِض تُْ تَبُر الـ 

 وقد ذكرَ الفرق بـين الـِخْغء بكسر الـخاء وسكوا الطاء وفتـحهما.  

وأولـى القراءاَ فـي ذلة عندنا بـالصواب، القراءة التـي علـيها قراء أاهل العهراق، وعامهة أاهل   

القراء علـيها، وشأوذ ما عدااا. وإا معنهى ذلهة كهاا إثمها و طيتهة، الـحجام، إلجماع الـحجة من 

ت َ َطأ من الفعل،  نه  إنـما كانوا يقتلونه  عمدا ت  طأ، وعلـى عمدا  ذلة عاتبه  ربه ، وتقدم 

 إلـيه  بـالنهي عنه. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري،  ـ حدثنـي مـحمد16824  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عهن مهـجااد ِ ْطهأً َكبِهـيرا قهال: 

 أي  طيتة.

كهاَا  حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد إّا قَهتْلَُه ْ    

 ِ ْطأً َكبِـيرا قال:  طيتة. قال ابن جريي، وقال ابن عبـاس: ِ طأ: أي  طيتة.

 

 32اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوتَ تَْقَربُواْ الّزنََى إِنّهُ َكاَا فَاِحَشةً َوَسآَء َسبِيالً {.

ّزنها إنّههُ كهاَا فهـاِحَشةً يقهول: إا الّزنها يقول تعالـى ذكره: وقضى أيضا أا ت تَْقَربُوا أيها الناس ال   

كهههاا فهههـاحشة َوسهههاَء َسبهههـيالً يقهههول: وسهههاء طريهههق الزنههها طريقههها،  ا طريهههق أاهههل معصهههية هللا، 

 والـمخالفـين أمره، فأسوىْء به طريقا يوره صاحبه نار جهنـ .

 

 33اآلية : 
ي َحهّرَم ّللّاُ إِتّ بِهالَحّق َوَمهن قُتِهَل َمْظلُومهاً فَقَهْد القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوتَ تَْقتُلُهواْ الهنّْفَس الّتِه

 َجعَْلنَا ِلَوِليِّه ُسْلَطاناً فاَلَ يُْسِر، فّي اْلقَتِْل إِنّهُ َكاَا َمْنُصوراً {.

يقهول جهل ثنهاؤه: وقضهى أيضها أا ت تَْقتُلُهوا أيهها النهاس الهنّْفَس التهـي َحهّرَم ّللّاُ قتلهها إتّ بـالهـَحّق    

وحقها أا ت تقتل إت بكفر بعد إسالم، أو منا بعد إحصاا، أو قوه نفس، وإا كانت كافرة لـ  يتقهدّم 

 كفراا إسالم، فأا ت يكوا تقدم قتلها لها عهد وأماا، كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله َوت تْقتُلُهوا الهنّْفَس التهـي 16825  

 إتّ بـالههـَحّق وإنهها وهللا مهها نعلههـ  بحههّل هم امههرىء مسلههـ  إتّ بإحههدى ثههالي، إت رجههالً قتههل َحههّرَم ّللّاُ 

 متعمدا، فعلـيه القََوه، أو َمنى بعد إحصانه فعلـيه الرج  أو كفر بعد إسالمه فعلـيه القتل.

، قهال: قـيهـل ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن عيـينة، عن الزارّي، عن ُعروة أو غيره16826  

 بـي بكر: أتقتل من يهرى أا ت يه هي الزكهاة، قهال: لهو منعونهـي شهيتا مهـما أقهروا بهه لرسهول هللا 

صههلى هللا عليههه وسههل  لقههاتلته . فقـيههـل  بههـي بكههر: ألههـيس قههال رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل : 

َُ أْا أُقاتَِل النّاَس حتـى يَقُولُوا: ت إلَه إتّ ّللّاُ،» فإذَا قالُواا َعَصُموا ِمنّـي ِهمهاءُاْ  وأْمهوالُه  إتّ  أُِمْر

 فقال أبو بكر: اأا من حقها.« بَِحقّها، وِحسابُُهْ  َعلـى ّللّاِ 

ـ حدثنـي موسى بن سهل، قال: حدثنا عمرو بن ااشه ، قهال: حهدثنا سلـيهـماا بهن حيهاا، 16827  

َُ أْا أُقاتِهل »لى هللا عليه وسل : عن حميد الطويـل، عن أنس بن مالة، قال: قال رسول هللا ص أُِمْر

النّاِس حتـى يقُولُوا ت إلَهه إتّ ّللّاُ، فهإذَا قالُواها َعصهُموا ِمنّهى ِهمهاءُاْ  وأْمهوالُهْ  إتّ بَِحقّهها وِحسهابُهْ  

 «.ـيُْقتَُل بِهاِمنا بَْعد إْحصاٍا، وُكْفر  بَْعد إيـَماٍا، وقَتُْل نَْفٍس فَ »قـيـل: وما حقها؟ قال: « َعلـى ّللّاِ 
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وقوله: وَمْن قُتِل َمْظلُوما يقول: ومهن قتهل ببيهر الـمعانهـي التهـي ذكرنها أنهه إذا قتهل بهها كهاا قهتالً   

بحّق فَقَْد َجعَْلنا ِلوِلـيِّه ُسْلطانا يقول: فقد جعلنا لولـّي الـمقتول ظلهـما سهلطانا علهـى قاتهل ولهـيه، فهإا 

 شاء عفـا عنه، وإا شاء أ أ الدية.شاء استقاه منه فقتله بولـيه، وإا 

وقد ا تلف أال التأويـل فـي معنى السلطاا الأي ُجعل لولـّي الهـمقتول، فقهال بعضهه  فهـي ذلهة،   

 نـحو الأي قُلنا. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن 16828  

وله وت تَْقتَلُوا الهنّْفَس التهـي َحهّرَم ّللّاُ إتّ بـالهـَحّق َوَمهْن قُتِهل َمْظلُومها فَقَهْد َجعَْلنها لولهـيّه ابن عبـاس، ق

 ُسْلطانا قال: بـيّنة من هللا عّز وجّل أنزلها يطلبها ولـّي الـمقتول، العَْقل، أو القََوه، وذلة السلطاا.

د الرحمن، قال: حدثنا سفهـياا، عهن ُجهويبر، عهن ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا عب16829  

 الضحا  بن مزاح ، فـي قوله: فَقَْد َجعَْلنا ِلوِلـيِّه ُسْلطانا قال: إا شاء عفـا، وإا شاء أ أ الدية.

 وقال آ روا: بل ذلة السلطاا: او القتل. ذكر من قال ذلة:  

قتاهة، قوله: َوَمْن قُتِهل َمْظلُومها فَقَهْد ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن 16830  

 َجعَْلنا ِلوِلـيِّه ُسْلطانا واو القََوه الأي جعله هللا تعالـى.

وأولـى التأويـلـين بـالصواب فـي ذلهة تأويهـل مهن تهأول ذلهة: أا السهلطاا الهأي ذكهر هللا تعالهـى   

قتل إا شاء وإا شاء أ هأ الديهة، وإا فـي اأا الـموضع ما قاله ابن عبـاس، من أا لولـّي القتـيـل ال

أت َومن قُتِل »شاء العفو، لصحة الـخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  أنه قال يوم فتـح مكة: 

وقهد بهـيّنت الهـحك  فهـي ذلهة فهـي كتابنها: « لَهُ قَتِـيـل  فَُهو بَِخْيِر النَّظرْيِن بـيِن أْا يَْقتُل أْو يأُْ هأ الدّيَهة

  .كتاب الـجرا

فهال »وقوله: فَهال يُْسهِرْ، فهـي القَتْهِل ا تلفهت القهّراء فهـي قهراءة ذلهة، فقرأتهه عاّمهة قهّراء الكوفهة:   

بهـمعنى الهـخطاب لرسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل ، والهـمراه بهه اهو وا ئمهة مهن بعهده، « تُْسِر،ْ 

كانوا يفعلوا ذلة إذا قتل رجل  يقول: فال تقتل بـالـمقتول ُظْلـما غير قاتله، وذلة أا أال الـجاالـية

رجالً عمد ولـّي القتـيـل إلـى الشريف من قبـيـلة القاتل، فقتله بولهـيه، وتهر  القاتهل، فنههى هللا عهّز 

وجّل عن ذلة عبهـاهه، وقهال لرسهوله علهـيه الصهالة والسهالم: قتهل غيهر القاتهل بـالهـمقتول معصهية 

ل بـالـمقتول فال تـممّل به. وقرأ ذلة عامة قّراء أال وسر،، فال تقتل به غير قاتله، وإا قتلت القات

الـمدينة والبصرة: فاَل يُْسِرْ، بـالـياء، بـمعنى فال يسر، ولـّي الهـمقتول، فهـيقتل غيهر قاتهل ولهـيه. 

 وقد قـيـل: عنى به: فال يسر، القاتل ا ول  ولـي الـمقتول.

 والصواب من   

قراءتههاا متقاربتهها الههـمعنى، وذلههة أا  طههاب هللا تبههـار  القههول فههـي ذلههة عنههدي، أا يقههال: إنهمهها 

وتعالـى نبـيه صلى هللا عليه وسهل  بهأمر أو نههى فهـي أحكهام الهدين، قضهاء منهه بهألة علهـى جميهع 

عبههـاهه، وكهههألة أمهههره ونهيهههه بعضههه ، أمهههر منهههه ونههههى جمههيعه ، إت فـيهههـما هّل فهههـيه علهههـى أنهههه 

لة بهـما قهد بهـيّنا فهـي كتابنها )كتهاب البهـياا، عهن مخصوص به بع  هوا بع ، فإذا كاا ذلة كأ

أصول ا حكام، فمعلوم أا  طابه تعالـى بقوله فاَل تُْسِرْ، فهـي القَتْهِل نبهـيه صهلى هللا عليهه وسهل ، 

وإا كاا موّجها إلـيه أنه معنّى به جميع عبـاهه، فكألة نهيه ولـّي الـمقتول أو القاتل عن اإلسهرا، 

 فـيه نهى لـجميعه ، فبأّي ذلة قرأ القارىء فمصيب صواب القراءة فـي ذلة. فـي القتل، والتعدّي

وقد ا تلف أال التأويـل فـي تأويـله  ذلة نـحو ا تال، القّراء فـي قهراءته  إيهاه. ذكهر مهن تهأّول   

 ذلة بـمعنى الـخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسل :

حمن، قال: حدثنا سفـياا، عن منصهور، عهن طلهق ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الر16831  

 بن حبـيب، فـي قوله: فاَل تُْسِرْ، فـي القَتِْل قال: ت تقتل غير قاتله، وت تـممّل به.

 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير. عن منصور، عن طلق بن حبـيب، بنـحوه.   

: أ برنا الموري، عن  صهيف، ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال16832  

 عن سعيد بن جبـير، فـي قوله: فاَل تُْسِرْ، فـي القَتِْل قال: ت تقتل اثنـين بواحد.

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج، قال: سمعت أبـا معاذ، يقول: أ برنا عبـيد، قال: سمعت 16833  

ْنُصورا كهاا اهأا بهـمكة، ونبهـّي هللا صهلى الضحا  يقول فـي قوله: فاَل تُْسِرْ، فـي القَتِْل إنّهُ كاا مَ 
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هللا عليههه وسههل  بههها، واههو أّول شههيء نههزل مههن القههرآا فههـي شههأا القتههل، كههاا الههـمشركوا يبتههالوا 

أصههحاب النبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل ، فقههال هللا تبههـار  وتعالههـى: مههن قههتلك  مههن الههـمشركين، فههال 

ا أو أحدا من عشيرته، وإا كانوا مشركين، فال تقتلهوا يحملنّك  قتله إياك  عن أا تقتلوا له أبـا أو أ 

إت قاتلك  واأا قبل أا تنزل براءة، وقبل أا ي مروا بقتال الـمشركين، فألة قوله: فاَل تُْسِرْ، فهـي 

القَتِْل يقول: ت تقتل غير قاتلة، واي الهـيوم علهـى ذلهة الهـموضع مهن الـمسلهـمين، ت يحهّل لهه  أا 

 ذكر من قال: ُعنِـي ولـّي الـمقتول: يقتلوا إت قاتله .

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن علـية، قال: حدثنا أبو رجهاء، عهن الهـحسن، فهـي قولهه: 16834  

َوَمْن قُتَِل َمْظلُوما فَقَْد َجعَْلنا ِلوِلـيِّه ُسْلطانا قال: كاا الرجل يُقتل فـيقول ولـيه: ت أرضى حتـى أقتل 

 شرا، قبـيـلته.به فالنا وفالنا من أ

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة فَهال 16835  

 تُْسِرْ، فـي القَتِْل قال: ت تقتل غير قاتلة، وت تـممّل به.

ل غير حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة فاَل يُْسِرْ، فـي القَتِْل قال: ت يقت   

قاتله من قَتَل بحديدة قُتل بحديدة ومن قَتَل بخشبة قُتِل بخشبة ومن قَتل بحجهر قُتهل بحجهر. ذُكهر لنها 

إّا مْن أْعتَـى النّاِس علـى ّللّاِ َجّل ثَناُؤهُ ثاَلَثَهةً: َرُجهل  »أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  كاا يقول: 

 «.ـي الـجاِاِلـيِّة، أْو قَتََل فِـي َحَرِم ّللّاِ قَتََل غيَر قاتِِلِه، أْو قَتََل بدََ ٍن فِ 

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب قال: سمعته، يعنـي ابن ميد، يقهول فهـي قهول هللا 16836  

جّل ثناؤه َوَمْن قُتَِل َمْظلُوما فَقَْد َجعَْلنا ِلَوِلـيِّه ُسْلطانا قال: إا العرب كانت إذا قُتهل مهنه  قتـيهـل، لهـ  

رضوا أا يقتلوا قاتل صاحبه ، حتـى يقتلوا أشر، من الهأي قتلهه، فقهال هللا جهّل ثنهاؤه فَقَهْد َجعَلَنها ي

ِلَوِلـيِّه ُسْلطانا ينصره وينتصف من حقه فال يُْسِرْ، فِهـي القَتْهِل يقتهل بريتها. ذكهر مهن قهال ُعنِهـي بهه 

 القاتل:

حجاج، عن ابهن جهريي، عهن عبهد هللا بهن  ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي16837  

 كمـير عن مـجااد فاَل يُْسِرْ، فِـي القَتِْل قال: ت يسر، القاتل فـي القتل.

وقد ذكرنها الصهواب مهن القهراءة فهـي ذلهة عنهدنا، وإذا كهاا كهال وجههي القهراءة عنهدنا صوابهـا،   

صواب، تحتـمال الكهالم ذلهة فكألة جميع أوجه تأويـله التـي ذكرنااا غير  ارج وجه منها من ال

 وإا فـي نهي هللا جّل ثناؤه بع   ـلقه عن اإلسرا، فـي القتل، نهى منه جميعَه  عنه.

وأما قوله: إنّهُ كاَا َمْنُصورا فإا أاهل التأويهـل ا تلفهوا فـيهـمن ُعنِهـي بهـالهاء التهـي فهـي قولهه إنّههُ   

ّي الههـمقتول، واههو الـمعنههـّي بههها، واههو وعلههـى مهها اههي عائههدة، فقههال بعضههه : اههي عائههدة علههـى ولههـ

 الـمنصور علـى القاتل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابهن عبهد ا علهـى، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة إنّههُ كهاَا 16838  

 َمْنُصورا قال: او هفع اإلمام إلـيه، يعنـي إلـى الولـّي، فإا شاء قتل، وإا شاء عفـا.

فهـي قولهه: َوَمهْن « َمهن»بل ُعنِـي بها الـمقتول، فعلـى اأا القهول اهي عائهدة علهـى  وقال آ روا:  

 قُتَِل َمْظلُوما. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابهن جهريي، عهن عبهد هللا بهن 16839  

 ورا.كمـير، عن مـجااد إنّهُ كاَا َمْنُصورا إا الـمقتول كاا منص

وقال آ روا: ُعنِهـي بهها هم الهـمقتول، وقهالوا: معنهى الكهالم: إا هم القتـيهـل كهاا منصهورا علهـى   

 القاتل.

وأشبه ذلة بـالصواب عندي. قول من قال ُعنِـي بها الولهـّي، وعلهـيه عهاهَ،  نهه اهو الهـمظلوم،   

ر أيضها،  ا هللا جهّل وولـيه الهـمقتول، واهي إلهـى ذكهره أقهرب مهن ذكهر الهـمقتول، واهو الهـمنصو

ثناؤه قضى فـي كتابه الـمنزل، أا سهلّطه علهـى قاتهل ولهـيه، وحّكمهه فهـيه، بهأا جعهل إلهـيه قتلهه إا 

شههاء، واسههتبقاءه علههـى الديههة إا أحههّب، والعفههو عنههه إا رأى، وكفههـى بههألة نُصههرة لههه مههن هللا جههّل 

 هُ كاَا َمْنُصورا.ثناؤه، فلألة قلنا: او الـمعنـّي بـالهاء التـي فـي قوله: إنّ 
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أَْوفُواْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوتَ تَْقَربُواْ َماَل اْليَتِيِ  إِتّ بِالّتِي ِاَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُ  أَُشدّهُ وَ 

 بِاْلعَْهِد إِّا اْلعَْهدَ َكاَا َمْسُ وتً {.

مهال الـيتـيهـ  بأكهل، إسرافهـا وبهدارا أا يَْكبَهروا، يقول تعالـى ذكهره: وقضهى أيضها أا ت تقربهوا    

ولكههن اقَربههوه بههـالفَْعلَة التههـي اههي أحسههن، والـَخههـلّة التههـي اههي أجمههل، وذلههة أا تتصههّرفوا فههـيه لههه 

 بـالتممير واإلصال  والـحيطة. وكاا قتاهة يقول فـي ذلة ما:

اهة، قولههه: َوت تَْقَربُههوا مههاَل ـهه حههدثنا بشههر، قههال: حههدثنا يزيههد، قههال: حههدثنا سههعيد، عههن قتهه16840  

الـيَتِـيـِ  إتّ بـالّتِـي ِاَي أْحَسُن لـما نزلت اأه اتَية، اشهتدّ ذلهة علهـى أصهحاب رسهول هللا صهلى هللا 

عليههه وسههل ، فكههانوا ت يخههالطونه  فههـي طعههام أو أكههل وت غيههره، فههأنزل هللا تبههـار  وتعالههـى َوإا 

  يَْعلَـُ  الـُمْفِسدَ ِمَن الـُمْصِلـحِ فكانت اأه له  فـيها ُرْ صة.تُـخاِلُطوُاْ  فإْ وانُُكْ  َوّللّاُ 

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتهاهة َوت تَقَْربُهوا مهاَل    

ب، حتـى نزلهت الـيَتِـيـِ  إتّ بـالّتِـي ِاَي أْحَسُن قال: كانوا ت يخالطونه  فـي مال وت مأكل وت مرك

 وإْا تُـخاِلُطوُاْ  فإْ َوانُُكْ . وقال ابن ميد فـي ذلة ما:

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: َوتَ تَْقَربُهوا مهاَل 16841  

ه، كهاا أُبهـّي الـيتِـيـِ  إتّ بـالّتِـي ِاَي أْحَسُن قال: ا كل بـالهـمعرو،، أا تأكهل معهه إذا احتهـجت إلهـي

 يقول ذلة.

وقوله: حتـى يَْبلَُ  أُشدّهُ يقول: حتـى يبل  وقهت اشهتداهه فهـي العقهل، وتدبهـير مالهه، وصهال  حالهه   

فـي هينه وأْوفُوا بـالعَْهِد يقول: وأوفوا بـالعقد الأي تعاقدوا الناس فهـي الصلهـح بهـين أاهل الهـحرب 

ا شهربة واإلجهاراَ، وغيهر ذلهة مهن العقهوه إّا العَْههدَ واإلسالم، وفـيـما بـينك  أيضها، والبهـيوع و

كاَا َمْستُوتً يقول: إا هللا جّل ثناؤه سائل ناق  العهد عن نقضهه إيهاه، يقهول: فهال تنقصهوا العههوه 

الـجائزة بـينك ، وبـين من عاادتـموه أيها الناس فتـخفروه، وتبدروا بهـمن أعطيتهـموه ذلهة. وإنهـما 

 اا مطلوبـا يقال فـي الكالم: لـيستلّن فالا عهد فالا.عنى بألة أا العهد ك
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 تَأِْويالً {.

للنهاس إذَا ِكْلتُهـْ  لهه  حقهوقه  قِهبَلَك ، وت تبَخُسهوا   يقول تعالـى ذكره: َو قضهى أا أْوفُهوا الَكْيهـلَ    

َوِمنُوا بـالِقْسطاِس الـُمْستَِقـيـِ  يقهول: وقََضهى أو منهوا أيضها إذا ومنتهـ  لهه  بـالهـميزاا الـمستقـيهـ ، 

واههو العههدل الههأي ت اعوجههاج فههـيه، وت هََغههل، وت  ديعههة. وقههد ا تلههف أاههل التأويههـل فههـي معنههى 

 قال بعضه : او القبـاا. ذكر من قال ذلة:القسطاس، ف

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا صفواا بن عيسى، قال: حهدثنا الهـحسن بهن ذكهواا، 16842  

 عن الـحسن: َوِمنُوا بـالِقْسطاِس الـُمْستَِقـيـِ  قال: القَبّـاا.

 وقال آ روا: او العدل بـالرومية. ذكر من قال ذلة:  

ـّي بهن سههل، قهال: حهدثنا حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد: الِقسهطاس: ـ حهدثنا عله16843  

العدل بـالرومية. وقال آ روا: او الـميزاا صهبر أو كبهر وفهـيه لبتهاا: الِقسهطاس بكسهر القها،، 

والقُسطاس بضمها، ممل الِقرطهاس والقُرطهاس وبهـالكسر يقهرأ عاّمهة قهّراء أاهل الكوفهة، وبهـالضّ  

الهـمدينة والبصهرة، وقهد قهرأ بهه أيضها بعه  قهّراء الكوفـيهـين، وبأيتهمها قهرأ يقرأ عامة قهّراء أاهل 

 القارىء فمصيب،  نهما لبتاا مشهورتاا، وقراءتاا مستفـيضتاا فـي قّراء ا مصار.

وقوله: ذلَة َ ْير  يقول: إيفـاؤك  أيها الناس من تكيـلوا له الكيـل، وومنك  بـالعدل لـمن توفوا له   

من بخسك  إياا  ذلة، وظلـمكموا  فهـيه. وقولهه: وأْحَسهُن تهأِْويالً يقهول: وأحسهن مهرهوها  َ ْير  لَُك ْ 

علـيك  وأولـى إلهـيه فهـيه فعلكه  ذلهة،  ا هللا تبهـار  وتعالهـى يرضهى بهألة علهـيك ، فهـيُحسن لكه  

 علـيه الـجزاء. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: وأْوفُهوا الَكْيهـَل ِكْلتُهـْ  16844  

 َوِمنُوا بـالِقْسطاِس الـُمْستَِقـيـِ  ذلَة َ ْير  وأْحَسُن تَأِْويالً أي  ير ثوابـا وعاقبة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن بهما الة الناس قهبلك : وأ برنا أا ابن عبـاس كاا يقول: يا معشر الـموالـي، إنك  َوِلـيتـ  أمري  

ت يَْقهِدُر »اأا الـِمكيال، واأا الـِميزاا. قال: وذُكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  كهاا يقهول: 

ما ُاَو  ِ َرةِ َرُجل  علـى َحَراٍم ثُّ  يَدَُعهُ، لَـْيَس بِِه إتّ َمخافَةُ ّللّاِ، إتّ أْبدَلَهُ ّللّاُ فِـي عاِجِل الدّْنـيا قَْبَل اتَ 

 «.َ ْير  لَهُ ِمْن ذلةَ 

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمهر، عهن قتهاهة وأْحَسهُن تَهأِْويالً    

 قال: عاقبة وثوابـا.

 36اآلية : 
َواْلفَُ اهَ ُكّل أُولهـَتَِة  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوتَ تَْقُف َما لَْيَس لََة بِِه ِعْل   إِّا الّسْمَع َواْلبََصرَ 

 َكاَا َعْنهُ َمْسُ وتً {.

ا تلف أال التأويـل فـي تأويـل قوله: َوت تَْقـُف مها لَهـْيَس لَهَة بِهِه ِعْلهـ   فقهال بعضهه : معنهاه: وت    

 تقل ما لـيس لة به علـ . ذكر من قال ذلة:

ال: ثنـي معاوية، عهن علهـّي، عهن ابهن ـ حدثنـي علـّي بن هاوه، قال: حدثنا أبو صالـح، ق16845  

 عبـاس، قوله: َوت تَْقـُف ما لَـْيَس لََة بِِه ِعْلـ   يقول: ت تقل.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة َوت تَْقـُف ما لَـْيَس لََة بِِه ِعْلـ   16846  

كاَا َعْنهُ َمْستُوتً ت تقل رأيت ولـ  تر، وسهمعت ولهـ  تسهمع،  إّا الّسْمَع والبََصَر والفَُ اهَ ُكّل أُولَتِةَ 

 فإا هللا تبـار  وتعالـى سائلة عن ذلة كله.

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة َوت تَْقهـُف مها    

 تسمع، وعلـمت ولـ  تعلـ . لَـْيَس لََة بِِه ِعْلـ   قال: ت تقل رأيت ولـ  تر، وسمعت ولـ 

ـ ُحدثت عن مـحمد بن ربـيعة، عن إسماعيـل ا مرق، عن أبهـي عمهر البهزار، عهن ابهن 16847  

 الـحنفـية قال: شهاهة الزور.

 وقال آ روا: بل معناه: وت ترم. ذكر من قال ذلة:  

بـي، عن أبـيه، عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال ثنـي عمي، قال: ثنـي أ16848  

 ابن عبـاس، قوله َوت تَْقـُف ما لَـْيَس لََة بِِه ِعْلـ   يقول: ت ترم أحدا بـما لـيس لة به علـ .

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 16849  

نهـجيح، عهن مهـجااد َوت تَْقهـُف وت  قال: حدثنا الـحسن، قال: حهدثنا ورقهاء، جميعها، عهن ابهن أبهـي

 ترِم.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

واههأاا التههأويالا متقاربههـا الههـمعنى،  ا القههول بههـما ت يعلههـمه القائههل يد ههـل فههـيه شهههاهة الههزور،   

  يسهمعه، ورؤيهة مها لهـ  يهره. وأصهل القهـفو: العضهه ورمى الناس بـالبـاطل، واهّعاء سهماع مها لهـ

نَـْحُن بَنُو النّْضِر ْبِن ِكنانَة ت نَْقـفُو أّمنا َوت نَْنتَِفـي »والبهت. ومنه قول النبـّي صلى هللا عليه وسل : 

 ، وكاا بع  البصريـين ينشد فـي ذلة بـيتا:«ِمُن أبِـينا

 ن بِِهّن الـَحياُء ت يُِشْعَن التّقافِـيا َوِممُْل الدَّمى ُشّ  العََرانِـيِن ساكِ  

يعنـي بـالتقافـي: التقاذ،. ويزع  أا معنى قوله ت تَْقهـُف ت تتبهع مها ت تعلهـ ، وت يعنهـية. وكهاا   

بع  أال العربـية من أال الكوفة، يزع  أا أصله القـيافة، واي اتبـاع ا ثر وإذ كاا كما ذكروا 

بضه  القهها، وسهكوا الفههـاء، ممهل: وت تقههل. قهال: والعههرب « ت تَقُههـفْ وَ »وجهب أا تكههوا القهراءة: 

تقول: قـفوَ أثره، وقُـفت أثره، فتقدّم أحيانا الواو علـى الفـاء وت  راا أحيانها بعهداا، كمها قـيهـل: 

 قاع الـجمل الناقة: إذا ركبها وقَعَا وعاَي وَعمَى وأنشد سماعا من العرب.

 قَِريبٍلَعاقََة ِمْن هُعاٍء الأّئِْب عاِق  ولَْو أنّـي َرَمْيتَُة ِمنْ  

 يعنـي عائق، ونظائر اأا كمـيرة فـي كالم العرب.  

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب قول من قال: معنى ذلة: ت تقل للناس وفـيه  مها ت علهـ  لهة   

 به، فترميه  بـالبـاطل، وتشهد علـيه  ببير الـحّق، فألة او القـفو.

قلنا ذلة أولهـى ا قهوال فهـيه بهـالصواب،  ا ذلهة اهو البالهب مهن اسهتعمال العهرب القهـفو  وإنـما  

 فـيه.
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وأما قوله إّا الّسْمَع والبََصهَر والفُهَ اهَ ُكهّل أُولَتِهَة كهاَا َعْنههُ َمْسهتُوتً فهإا معنهاه: إا هللا سهائل اهأه   

علههـيه جوارحههه عنههد ذلههة ا عضههاء عمهها قههال صههاحبها، مههن أنههه سههمع أو أبصههر أو علههـ ، تشهههد 

 ، كما قال الشاعر:«تلة»، ولـ  يقل «أولتة»بـالـحّق، وقال 

 ذُّم الـَمناِمَل بَْعدَ َمْنِزلَِة اللَّوىوالعَْيَش بَْعِد أُولَتَِة ا يّاِم  

وإنـما قـيـل: أولتة،  ا أولتة وا تء للـجمع القلـيـل الهأي يقهع للتهأكير والتأنهـي ، واهأه وتلهة   

ع الكمـير فـالتأكير للقلـيـل من بهـاب أَْا كهاا التهأكير فهـي ا سهماء قبهل التأنهـي . لهة التهأكير للـجم

للههـجمع ا ّول، والتأنههـي  للههـجمع المانههـي، واههو الههـجمع الكمههـير،  ا العههرب تههـجعل الههـجمع علههـى 

 ممال ا سماء. 

 38و 37اآلية : 
فِهي ا ْرِض َمَرحهاً إِنّهَة لَهن تَْخهِرَق ا ْرَض َولَهن تَْبلُهَ  القول فـي تأويـل قولهه تعالهـى:   }َوتَ تَْمهِش 

 اْلِجبَاَل ُطوتً *  ُكّل ذَِلَة َكاَا َسيّتُهُ ِعْندَ َربَّة َمْكُروااً {.

يقول تعالـى ذكره: وت تـمش فـي ا رض مختاتً مسهتكبرا إنّهَة لَهْن تَهـْخِرَق ا ْرَض يقهول: إنهة    

 لة، كما قال ُرْؤبة:لن تقطع ا رض بـا تـيا

 وقاتِـِ  ا عماِق  اِوي الـُمْختََرق

يعنهـي بـالههـمخترق: الههـمقطع َولَههْن تَبلُههَ  الـِجبههـاَل ُطههوتً بفخههر  وكبههر ، وإنههـما اههأا نهههي مههن هللا   

عبـاهه عن الكبهر والفخهر والهـُخياَلء، وتقهدم منهه إلهـيه  فهـيه معهّرفه  بهألة أنهه  ت ينهالوا بكبهرا  

 يتا يقصر عنه غيرا . وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:وفخارا  ش

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله َوت تَـْمِش فِهـي ا ْرِض 16850  

 ومرحة. َمَرحا إنَّة لَْن تَـْخِرَق ا ْرَض َولَْن تَْبلَُ  الـِجبـاِل ُطوتً يعنـي بكبر 

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة َوت تَـْمِش فِـي ا ْرِض    

َمَرحا قال: ت تـمش فـي ا رض فخرا وكبرا، فهإا ذلهة ت يبله  بهة الـجبهـال، وت تهـخرق ا رض 

 بكبر  وفخر .

حجهاج، عهن ابهن جهريي َوت تَهـْمِش فِهـي ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي 16851  

 ا ْرِض قال: ت تفخر.

وقـيـل: ت تـمش مَرحا، ولـ  يقل مِرحا،  نه لـ  يهره بهـالكالم: ت تكهن مِرحها، فهـيجعله مهن نعهت   

الـماشي، وإنـما أريد ت تـمر  فـي ا رض مَرحا، ففسر الـمعنى الـمراه من قوله: وت تـمش، كما 

 قال الراجز:

 ْعِجبُهُ الّسُخوُا والعَِصيدُوالتّـْمُر َحبّـا ما لَهُ َمزيدُ يُ  

 فقال: حبـا،  ا فـي قوله: يعجبه، معنى يحّب، فأ رج قوله: حبـا، من معناه هوا لفظه.  

وقوله: ُكّل ذلَة كاَا َسيّتُهُ عْندَ َربَّة َمْكُرواا فإا القّراء ا تلفت فهـيه، فقهرأه بعه  قهّراء الهـمدينة   

مة قّراء الكوفة ُكّل ذلهَة كهاَا َسهيّتُهُ عْنهدَ َربّهَة َمْكُرواها علهـى اإلضهافة بهـمعنى: كهّل اهأا الهأي وعا

ذكرنا من اأه ا مور التـي عدهنا من مبتدإ قولنا َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُهدُوا إتّ إيهاهُ... إلهـى قولنها َوت 

ء ما عدهنا علهـية عنهد ربهة مكرواها. وقهال قهارئو تَـْمِش فِـي ا ْرِض َمَرحا كاَا َسيّتُهُ يقول: سيى

اأه القراءة: إنـما قـيـل ُكّل ذلَة كاَا َسيّتُهُ بهـاإلضافة،  ا فـيهـما عهدهنا مهن قولهه َوقََضهى َربّهَة أتّ 

َِ ذَا القُْربَهى حَ  قّههُ تَْعبُدُوا إتّ إيّاهُ أمورا، اي أمهر بـالـجميهـل، كقولهه َوبهـالَوالدَْيِن إْحسهانا، وقولهه وآ

وما أشبه ذلة، قالوا: فلـيس كّل ما فهـيه نهيها عهن سهيتة، بهل فهـيه نههى عهن سهيتة، وأمهر بحسهناَ، 

ُكهّل ذلهَة كهاَا »فلألة قرأنا َسيّتُهُ. وقهرأ عامهة قهّراء أاهل الهـمدينة والبصهرة وبعه  قهّراء الكوفهة: 

وا أْوتهَُكْ  َ ْشهيَةَ إْمهالٍق ولهـ  يد هـل وقالوا: إنـما عنى بألة: كّل ما عدهنا من قولنا َوت تَْقتُلُ « َسيّتَةً 

فـيه ما قبل ذلة. قالوا: وكّل ما عدهنا مهن ذلهة الهـموضع إلهـى اهأا الهـموضع سهيتة ت حسهنة فهـيه، 

فههـالصواب قراءتههه بههـالتنوين. ومههن قههرأ اههأه القههراءة، فإنههه ينببههي أا يكههوا مههن نههـيته أا يكههوا 

ى الكهالم عنهده: كهّل ذلهة كهاا مكرواها سهيتة  نهه إا الـمكروه مقدما علـى السيتة، وأا يكوا معنه

جعل قوله: مكرواا نعدّ السيتة من نعت السهيتة، لزمهه أا تكهوا القهراءة: كهّل ذلهة كهاا سهيتة عنهد 

 ربة مكرواة، وذلة  ال، ما فـي مصاحف الـمسلـمين.
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   ُ هُ علهـى إضهافة وأولهـى القراءتهـين عنهدي فهـي ذلهة بهـالصواب قهراءة مهن قهرأ ُكهّل ذلهَة كهاَا سهيّت

السيىء إلـى الهاء، بـمعنى: كّل ذلة الأي عدهنا مهن َوقََضهى َربّهَة أتّ تَْعبُهدُوا إتّ إيّهاهُ... كهاَا َسهيّتُهُ 

 ا فـي ذلة أمورا منهيا عنها، وأمهورا مهأمورا بهها، وابتهداء الوصهية والعههد مهن ذلهة الهـموضع 

طف علـى ما تقدّم من قوله َوقََضى َربَّة أتّ تَْعبُهدُوا إتّ إيّهاهُ هوا قوله َوت تَْقتُلُوا أْوتهَُكْ  إنـما او ع

فإذا كاا ذلة كألة، فقرأتهه بإضهافة السهيىء إلهـى الههاء أولهـى وأحهّق مهن قراءتهه سهيتةً بهـالتنوين، 

 بـمعنى السيتة الواحدة.

 

كهاا سهيته مكرواها فتأويـل الكالم إذا: كّل اأا الأي ذكرنا لة من ا مور التهـي عهدهنااا علهـية   

 عند ربة يا مـحمد، يكراه وينهى عنه وت يرضاه، فـاتق مواقعته والعمل به. 

 39اآلية : 
َ هَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }ذَِلَة ِمّمآ أَْوَحَى إِلَْيَة َربَّة ِمَن اْلِحْكَمِة َوتَ تَْجعَْل َمهَع ّللّاِ إِلَهـَهاً آ

 وماً ّمْدُحوراً {.فَتُْلقََى فِي َجَهنَّ  َملُ 

يقول تعالـى ذكره: اأا الأي بـيّنا لهة يها مهـحمد مهن ا  هالق الـجميهـلة التهـي أمرنها  بجميهـلها،    

ونهينا  عن قبـيحها ِمـّما أْوَحى إلَـْيَة َربَّة ِمهَن الهـِحْكَمِة يقهول: مهن الهـحكمة التهـي أوحينااها إلهـية 

 فـي كتابنا اأا، كما:

س، قال: أ برنا ابن واب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه ذلهَة ِمهـّما أْوَحهى ـ حدثنـي يون16852  

 إلَـْيَة َربَّة ِمَن الـِحْكَمِة قال: القرآا.

 وقد بـيّنا معنى الـحكمة فـيـما مضى من كتابنا اأا، بـما أغنى عن إعاهته فـي اأا الـموضع.  

فِـي َجَهنّـَ  َملُوما َمْدُحورا يقول: وت تـجعل مع هللا شهريكا فهـي َوت تَـْجعَْل َمَع ّللّاِ إلها آَ َر فَتُْلقَـى   

عبـاهتة، فتُلقـى فـي جهنـ  ملوما تلومة نفسة وعارفو  من الناس َمهْدُحورا يقهول: ُمْبعَهدا مقصهيا 

فـي النار، ولكن أ ـلص العبـاهة هلل الواحد القّهار، فتنـجَو مهن عأابهه. وبنهـحو الهأي قلنها فهـي قولهه 

 لُوما َمْدُحورا قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:مَ 

ـ حدثنـي علـّي بن هاوه، قال: حدثنا عبد هللا بن صالهـح، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، 16853  

 عن ابن عبـاس، فـي قوله: َملُوما َمْدُحورا يقول: مطروها.

عن معمهر، عهن قتهاهة َملُومها  ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور،16854  

 َمْدُحورا قال: ملوما فـي عبـاهة هللا، مدحورا فـي النار.

 40اآلية : 
وَا قَْوتً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَفَأَْصفَاُكْ  َربُّك  بِاْلبَنِيَن َواتَّخأَ ِمَن اْلَمآلئَِكِة إِنَاثاً إِنُّكْ  لَتَقُولُ 

 َعِظيماً {.

ـى ذكره للأين قالوا من مشركي العرب: الـمالئكة بناَ هللا أفأْصفـاُكْ  أيها الناس َربُّكْ  يقول تعال   

بـالبَنـيَن يقول: أفخصك  ربك  بـالأكور من ا وته واتّـَخأَ ِمَن الهـَمالئَِكِة إناثها وأنتهـ  ت ترضهونهن 

إنُّكهْ  لَتَقُولُهوَا قَهْوتً َعِظيهـما   نفسك ، بل تتدونهن، وتقتلونهن، فجعلتـ  هلل مها ت ترضهونه  نفسهك 

يقول تعالـى ذكره له تء الـمشركين الهأين قهالوا مهن الفريهة علهـى هللا مها ذكرنها: إنكه  أيهها النهاس 

لتقولوا بقـيـلك : الـمالئكة بناَ هللا، قوتً عظيـما، وتفتروا علـى هللا فرية منك . وكاا قتاهة يقول 

 فـي ذلة ما:

مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة واتّهـَخأَ ِمهَن الهـَمالئَِكِة ـ حدثنا 16855  

 إناثا قال: قالت الـيهوه: الـمالئكة بناَ هللا.

 41اآلية : 
 {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد َصّرْفنَا فِي َاـَأَا اْلقُْرآِا ِليَأّّكُرواْ َوَما يَِزيدُُاْ  إِتّ نُفُوراً 

يقول تعالـى ذكره: َولَقَهْد َصهّرْفتا لهه تء الهـمشركين الهـمفترين علهـى هللا فِهـي َاهأَا القُهرآِا الِعبَهر    

واتَياَ والـحجي، وضربنا له  فـيه ا ممال، وحأّرناا  فـيه وأنأرناا  ِلهـيَأّّكُروا يقهول: لهـيتأكروا 

موا، ويعتبروا بـالعبر، فـيتعظوا بها، وينهـيبوا تلة الـحجي علـيه ، فـيعقلوا  طأ ما ا  علـيه مقـيـ
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مهن جهههالته ، فمها يعتبههروا بههها، وت يتهأكروا بههـما يههره علهـيه  مههن اتَيههاَ والنّهأر، ومهها يزيههدا  

تأكيرنا إياا  إتّ نُفُورا يقول: إت ذاابـا عن الـحّق، وبُعدا منه واربـا. والنفور فهـي اهأا الهـموضع 

 من اأا ا مر ينِفر منه نَْفرا ونفورا.مصدر من قوله : نفر فالا 

 

 42اآلية : 
القول فـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }قُهْل لّهْو َكهاَا َمعَههُ آِلَههة  َكَمها يَقُولُهوَا إِذاً تّْبتَبَهْواْ إِلَهَى ِذي اْلعَهْرِح 

 َسبِيالً {.

الهـمشركين الهأين يقول تعالهـى ذكهره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : قهل يها مهـحمد لهه تء    

جعلوا مع هللا إلها آ ر: لو كاا ا مر كما تقولوا: من أا معه آلهة، ولـيس ذلهة كمها تقولهوا، إذا 

 تبتبت تلة اتَلهة القُربة من هللا ذي العرح العظيـ ، والتـمست الّزْلفة إلـيه، والـمرتبة منه. كما:

د، عن قتاهة، قولهه: قُهْل لَهْو كهاَا َمعَههُ آِلَههة  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعي16856  

كَما يَقُولُوَا إذًا تْبتَبَْوا إلـى ِذي العَْرِح َسبِـيالً يقول: لو كاا معه آلهة إذا لعرفهوا فضهله ومرتبتهه 

 ومنزلته علـيه ، فـابتبوا ما يقّربه  إلـيه.

ن معمر، عن قتهاهة إذًا تْبتَبَهْوا إلهـى حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، ع   

 ِذي العَْرِح َسبِـيالً قال: تبتبَوا القُرب إلـيه، مع أنه لـيس كما يقولوا.

 

 44و 43اآلية : 
 َُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ُسْبَحانَهُ َوتَعَالََى َعّما يَقُولُهوَا ُعلُهّواً َكبِيهراً *  تَُسهبُّح لَههُ الّسهَماَوا

َحِليماً ْبُع َوا ْرُض َوَمن فِيِهّن َوإِا ّمن َشْيٍء إِتّ يَُسبُّح بَِحْمدَِه َولَـَِكن تّ تَْفقَُهوَا تَْسبِيَحُهْ  إِنّهُ َكاَا السّ 

 َغفُوراً {.

واأا تنزيه من هللا تعالـى ذكره نفسه عمها وصهفه بهه الهـمشركوا، الهـجاعلوا معهه آلههة غيهره،    

فقال: تنزيها هلل وعلّوا له عما تقولوا أيها القوم، من الفرية والكأب، فهإا  الـمضيفوا إلـيه البناَ،

 ما تضيفوا إلـيه من اأه ا مور لـيس من صفته، وت ينببي أا يكوا له صفة. كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة ُسْبحانَهُ َوتَعالـى َعّمها يَقُولُهوَا 16857  

َكبِـيرا يسبح نفسه إذ قـيـل علـيه البهتاا. وقهال تعالهـى: َعّمها يَقُولُهوَا ُعلُهّوا ولهـ  يقهل: تعالهـيا،  ُعلُّوا

 كما قال: َوتَبَتّْل إلَـْيِه تَْبتِـيالً كما قال الشاعر:

 أْنَت الِفدَاُء لَكْعبٍَة َادّْمتَهاونَقَْرتَها بـيَدَْيَة ُكّل َمنَقِّر  

 يـلَهُ ِمْن َسْقـِفهاوِمَن الـَحِطيـِ  فَطاَر ُكّل ُمَطيِّر ُمنَِع الـَحماُم َمِقـ 

َُ الّسههْبُع وا ْرُض َوَمههْن فِههـيِهّن يقههول: تنههّزه هللا أيههها الههـمشركوا عمهها    وقولههه: تَُسههبُّح لَهههُ الّسههَموا

وصفتـموه به إعظاما لهه وإجهالتً، السهمواَ السهبع وا رض، ومهن فهـيهّن مهن الـم منهـين بهه مهن 

ئكة واإلنهس والههـجّن، وأنتهـ  مهع إنعامههه علهـيك ، وجميههـل أياهيهه عنهدك ، تفتههروا علهـيه بههـما الهـمال

 تَْفتَروا.

وقوله: َوإْا ِمْن َشْيٍء إتّ يَُسبُّح بَِحْمِدِه يقول جّل ثناؤه: وما من شيء من  هـلقه إت يسهبح بحمهده،   

 كما:

: حدثنا مـحمد بن يعلَـى، عن موسهى بهن ـ حدثنـي به نصر بن عبد الرحمن ا َْوِهّي، قال16858  

أت »عبـيدة، عن ميد بن أسلـ ، عن جابر بن عبد هللا، قهال: قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل : 

فإنّها  ْمِدهِ أُْ بُِرُكْ  بَِشْيٍء أَمَر بِِه نُو   اْبنَهُ؟ إّا نُوحا قاَل ِتْبنِِه يا بُنَـّي آُمُرَ  أْا تَقُوَل ُسْبحاَا ّللّاِ وبِحَ 

 «.َصالةُ الـَخـْلِق، َوتَْسبِـيُح الـَخـْلِق، وبِها تُْرَمُق الـَخـْلُق، قاَل ّللّاُ َوإْا ِمْن َشْيٍء إتّ يَُسبُّح بَِحْمِدهِ 

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا عيسى بن عبـيد، قال: سمعت 16859  

 ته وت ثوبه، فإا كّل شيء يسبح بحمده.عكرمة يقول: ت يَِعيبّن أحدك  هاب

ـ حدثنا ابن حميد، قهال: حهدثنا يحيهى بهن واضهح، قهال: حهدثنا الهـحسين، عهن يزيهد، عهن 16860  

 عكرمة َوإْا ِمْن َشْيٍء إتّ يَُسبُّح بَِحْمِدِه قال: الشجرة تسبح، وا ُْسطوانة تسبح.
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يد بهن حبهـاب، قهات: حهدثنا جريهر أبهو ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح وم16861  

الههـخطاب، قههال: كنهها مههع يزيههد الرقاشههي ومعههه الههـحسن فههـي طعههام، فقههدّموا الههـخواا، فقههال يزيههد 

 الرقاشي: يا أبـا سعيد يسبح اأا الـخواا: فقال: كاا يسبح مّرة.

عهن ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا اشيـ ، قال: أ برنها جهويبر، عهن الضهحا ، ويهونس، 16862  

 الـحسن أنهما قات فـي قوله: َوإْا ِمْن َشْيٍء إتّ يَُسبّح بَِحْمِدِه قات: كّل شيء فـيه الرو .

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا عبهد الكبهـير بهن عبهد الـمهـجيد، قهال: حهدثنا سفهـياا، 16863  

 عن منصور، عن إبراايـ ، قال: الطعام يسبح.

لـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر عن قتاهة َوإْا ِمهْن َشهْيٍء ـ حدثنا ابن عبد ا ع16864  

 إتّ يَُسبُّح بَِحْمِدِه قال: كّل شيء فـيه الرو  يسبح، من شجر أو شيء فـيه الرو .

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة، عهن عبهد هللا بهن أبهـَي، عهن 16865  

الرجل إذا قال: ت إله إت هللا، فهي كلـمة اإل الص التـي ت يقبل هللا من أحد عبد هللا بن عمرو، أا 

عمالً حتـى يقولها، فإذا قال الـحمد هلل، فهي كلـمة الشكر التـي لـ  يشكر هللا عبد قهّغ حتهـى يقولهها: 

الهـخالئق فإذا قال هللا أكبر، فهي تـمح ما بـين السماء وا رض، فإذا قهال سهبحاا هللا، فههي صهالة 

التـي لـ  يَْدُع ّللّاَ أحد من  ـلقه إت نهّوره بهـالصالة والتسبهـيح، فهإذا قهال ت حهول وت قهّوة إت بهـاهلل، 

 قال: أسلـ  عبدي واستسلـ .

وقوله: ولَِكْن ت تَْفقَُهوَا تَْسبِـيَحُهْ  يقول تعالـى ذكره: ولكن ت تفقهوا تسبـيح ما عهدا تسبهـيح مهن   

ل ألسهنتك  إنّههُ كهاَا َحِلـيهـما يقهول: إا هللا كهاا حلـيهـما ت يعجهل علهـى  هـلقه، الهأين كاا يسبح بـمم

يخالفوا أمره، ويكفروا به، ولوت ذلة لعاجل ا تء الـمشركين الأين يدعوا معه اتَلهة وا نداه 

 ا:بـالعقوبة َغفُورا يقول: ساترا علـيه  ذنوبه ، إذا ا  تابوا منها بـالعفو منه له ، كم

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة إنّههُ كهاَا َحِلـيهـما عهن  هـلقه، 16866  

 فال يعجل كعجلة بعضه  علـى بع  َغفُورا له  إذا تابوا.

 45اآلية : 
ََ اْلقُهرآَا َجعَْلنَها بَْينَهَة َوبَهْيَن الّهِأينَ  تَ يُْ ِمنُهوَا بِهاتَِ َرةِ  القول فـي تأويـل قولهه تعالهـى:   }َوإِذَا قَهَرأْ

 ِحَجاباً ّمْستُوراً {.

يقههول تعالههـى ذكههره: وإذا قههرأَ يهها مههـحمد القههرآا علههـى اهه تء الههـمشركين الههأين ت يصههدّقوا    

بـالبع ، وت يقّروا بـالمواب والعقاب، جعلنا بـينة وبـينه  حجابـا، يحجب قلهوبه  عهن أا يفهمهوا 

 به، عقوبة منا له  علـى كفرا . والـحجاب اهنا: او الساتر، كما: ما تقرؤه علـيه ، فـينتفعوا

ََ القُهرآَا 16867   ـ حدثنا بشر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: َوإذَا قَهرأ

لهـى قلهوبه  َجعَْلنا بَـْينََة وبـيَن الِّأيَن ت يُْ ِمنُوَا بـاتَ رة ِحجابـا َمْستُورا الـحجاب الـمستور أكنهة ع

 أا يفقهوه وأا ينتفعوا به، أطاعوا الشيطاا فـاستـحوذ علـيه .

 حدثنا مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة ِحجابـا َمْستُورا قال: اي ا كنة.   

ََ القُهرآاَ 16868    ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله: َوإذَا قَهرأ

َجعَْلنهها بَههـْينََة وبههـيَن الّههِأيَن ت يُْ ِمنُههوَا بههـاتَِ َرةِ ِحجابههـا َمْسههتُورا قههال: قههال أُبههـّي: ت يفقهونههه، وقههرأ 

 قُلُوبُُهْ  فِـي أِكنٍّة وفِـي آذَانِِهْ  َوْقر  ت يخـلص ذلة إلـيه .

ـا ساترا، ولكنهه أ هرج وكاا بع  نـحويـّي أال البصرة يقول: معنى قوله ِحجابـا َمْستُورا ِحجاب  

واو فـاعل فـي لف  الـمفعول، كما يقال: إنة مشتوم علـينا وميـموا، وإنـما او شائ  ويهامن،  نهه 

من شأمه  ويـمنه . قال: والـحجاب اهنا: او الساتر. وقال: مستورا. وكاا غيره من أال العربـية 

 يقول: معنى ذلة: حجابـا مستورا عن العبـاه فال يرونه.

اأا القول المانـي أظهر بـمعنى الكهالم أا يكهوا الهـمستور اهو الهـحجاب، فهـيكوا معنهاه: أا هلل و  

 سترا عن أبصار الناس فال تدركه أبصارا ، وإا كاا للقول ا ّول وجه مفهوم.

 

 46اآلية : 
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ََ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوَجعَْلنَا َعلََى قُلُوبِِهْ  أَِكنّةً أَا يَْفقَهُ  وهُ َوفَِي آذَانِِهْ  َوْقراً َوإِذَا ذََكْر

 َربَّة فِي اْلقُْرآِا َوْحدَهُ َولّْواْ َعلََى أَْهبَاِرِاْ  نُفُوراً {.

يقول تعالـى ذكره: وجعلنها علهـى قلهوب اه تء الهأين ت ي منهوا بهـاتَ رة عنهد قراءتهة علهـيه     

أتا هللا إياا  عن فه  ما يُتلهـى علهـيه  وفِهـي القرآا أكنة واي جمع ِكناا، وذلة ما يتبّشااا من  ِ 

آذانِهْ  َوْقرا يقول: وجعلنا فـي آذانه  وقرا عن سماعه، وصمـما. والَوقر بـالفتـح فـي ا ذا: المقل. 

ََ َربَّة فـي القُْرآِا َوْحدَهُ يقهول: وإذا قلهت: ت إلهه إت هللا  والِوقر بـالكسر: الـِحْمل. وقوله: َوإذَا ذََكْر

فـي القرآا وأنت تتلوه َولّهْوا علهـى أْهبهـاِرِاْ  نُفُهورا يقهول: انفضهوا، فهأابوا عنهة نفهورا مهن قولهة 

استكبـارا له واستعظاما من أا يوّحد هللا تعالـى. وبـما قلنا فـي ذلة، قال بع  أال التأويهـل. ذكهر 

 من قال ذلة:

ََ َربّهَة فِهـي ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، 16869   عن قتاهة، قوله: َوإذَا ذََكهْر

القُرآِا َوْحدَهُ َولّْوا وإا الـمسلـمين لـما قالوا: ت إله إت هللا، أنكر ذلهة الهـمشركوا وكبهرَ علهـيه ، 

فصافها إبلـيس وجنوهه، فأبى هللا إت أا يـمضيها وينصراا ويفلـجها ويظهراها علهـى مهن ناوأاها، 

ا فلههـي، ومههن قاتههل بههها نُِصههر، إنههـما يعرفههها أاههل اههأه الههـجزيرة مههن إنههها كلههـمة مههن  اصهه  بههه

الـمسلـمين، التـي يقطعها الراكب فـي لـيال قالئل ويسير الدار فـي فِتام من الناس ت يعرفونها وت 

 يقّروا بها.

ََ رَ 16870   بّهَة ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فهـي قولهه: َوإذَا ذََكهْر

فِـي القُرآِا َوْحدَهُ َولّْوا علـى أْهبـاِرِاْ  نُفُورا قال: ببضها لهـما تكلهـ  بهه لهتال يسهمعوه، كمها كهاا قهوم 

نو  يجعلوا أصابعه  فـي آذانه  لتال يسمعوا ما يهأمرا  بهه مهن اتستبفهـار والتوبهة، ويستبُشهوا 

 ه  لتال يسمعوا وت يُنظر إلـيه .ثـيابه ، قال: يـلتفوا بمـيابه ، ويجعلوا أصابعه  فـي آذان

وقال آ روا: إنهـما ُعنِهـي بقولهه َولّهْوا علهـى أْهبهـاِرِاْ  نُفُهورا الشهياطين، وإنهها تههرب مهن قهراءة   

 القرآا، وذكر هللا. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي الـحسين بن مـحمد الهأارع، قهال: حهدثنا رو  بهن الهـمسيب أبهو رجهاء الكلبهـي، 16871  

ََ َربّهَة فِهـي قال: ح دثنا عمرو بن مالة، عن أبـي الـجوماء، عن ابن عبـاس، فـي قولهه: َوإذَا ذََكهْر

 القُرآِا َوْحدَهُ َولّْوا َعلـى أْهبـاِرِاْ  نُفُورا ا  الشياطين.

والقول الأي قلنا فـي ذلة أشبه بـما هّل علـيه ظاار التنزيـل، وذلة أا هللا تعالـى أتبهع ذلهة قولهه   

ََ القُهرآَا َجعَْلنها بَهـْينََة وبهـيَن الّهِأيَن ت يُ ِمنُهوَا بهـاتَِ ِرةِ ِحجابهـا َمْسهتُورا فهأا يكهوا ذلهة َوإذَ  ا قَرأ

 برا عنه  أولـى إذ كاا بخبرا  متصالً من أا يكوا  برا عمهن لهـ  يجهز لهه ذكهر. وأمها النفهور، 

ز أا يكوا مصدرا أ رج مهن فإنها جمع نافر، كما القعوه جمع قاعد، والـجلوس جمع جالس وجائ

غير لفظه، إذ كاا قوله َولّهْوا بهـمعنى: نفهروا، فهـيكوا معنهى الكهالم: نفهروا نفهورا، كمها قهال امهرؤ 

 القـيس:

 ُرْضُت فَأَلّْت َصْعبَة  أّي إْذتِل 

 إذا كاا ُرْضت بـمعنى: أذللت، فأ رج اإلذتل من معناه، ت من لفظه.  

 

 47اآلية : 
قوله تعالـى:   }نّْحُن أَْعلَهُ  بَِمها يَْسهتَِمعُوَا بِهِه إِْذ يَْسهتَِمعُوَا إِلَْيهَة َوإِْذ ُاهْ  نَْجهَوَى إِْذ  القول فـي تأويـل

 يَقُوُل الّظاِلُموَا إِا تَتّبِعُوَا إِتّ َرُجالً ّمْسُحوراً {.

ـاتَ رة مهن يقول تعالـى ذكره: نـحن أعلـ  يا مهـحمد بهـما يستهـمع بهه اه تء الهأين ت ي منهوا به   

مشركي قومة، إذ يستـمعوا إلـية وأنت تقرأ كتاب هللا َوإْذ ُاْ  نَـْجَوى. وكاا بع  أاهل العربهـية 

من أال البصرة يقول: النهـجوى: فعلهه ، فجعلهه  اه  النهـجوى، كمها يقهول: اه  قهوم رضها، وإنهـما 

ُجالً َمْسُحورا يقول: حين يقول الـمشركوا رضا: فعله . وقوله إْذ يَقُوُل الّظاِلـُموَا إْا تَتّبِعُوَا إتّ رَ 

بـاهلل ما تتبعوا إت رجالً مسحورا. وعنى فـيـما ذُِكر بـالنهـجوى: الهأين تشهاوروا فهـي أمهر رسهول 

هللا صلى هللا عليه وسل  فـي هار النّدوة. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قهال 

 ذلة:
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ن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثنـي مـحمد ب16872  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد إْذ يَْستَـِمعُوَا إلَـْيَة 

 قال: اي ممل قـيـل الولـيد بن الـُمبيرة ومن معه فـي هار الندوة.

 حسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، نـحوه.حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـ   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة. قوله: إْذ يَْستَـِمعُوَا إلَـْيَة َوإْذ 16873  

 ُاهْ  نَههـْجَوى إْذ يَقُههوُل الّظاِلهـُموَا... اتَيههة، ونههـجواا  أا معمهوا أنههه مههـجنوا. وأنهه سههاحر، وقههالوا:

 أساِطيُر ا ّوِلـيَن.

وكاا بع  أال العربـية من أال البصرة يأاب بقوله إْا تَتّبِعُوَا إتّ َرُجالً َمْسُحورا إلـى معنى:   

ما تتبعوا إت رجالً له َسْحر: أي له رثة، والعرب تسمي الرئة َسْحرا، والـمسّحر من قوله  للرجل 

ا أَكَل أو شهرب مهن آهمهّي وغيهره: َمسهحور وُمَسهّحر، إذا جبن: قد انتفب َسْحره، وكألة يقال لكل م

 كما قال لبـيد:

 فإْا تَسأَلَـينا فِـيـ  نَـْحُن فإنّناَعَصافِـيُر ِمْن َاأَا ا ناِم الـُمَسّحر  

 وقال آ روا:  

 )ونُْسَحُر بـالطعام وبـالشراب ،

يأكههل الطعههام، ويشههرب  أي نبههأّي بهمهها. فكههأا معنههاه عنههده كههاا: إا تتبعههوا إت رجههالً لههه رئههة،  

 الشراب، ت َملَكا ت حاجة به إلـى الطعام والشراب، والأي قال من ذلة غير بعيد من الصواب.

 

 48اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }اْنُظْر َكْيَف َضَربُواْ لََة ا ْممَاَل فََضلّواْ فاَلَ يَْستَِطيْعوَا َسبِيالً {.

انظههر يهها مههـحمد بعههين قلبههة فههـاعتبر كيههف ممّلههوا لههة ا ممههال، وشههبهوا لههة  يقههول تعالههـى ذكههره:   

ا شبـاه، بقوله : او مسحور، واو شاعر، واو مـجنوا فََضلّوا يقول: فجاروا عن قصد السبـيهـل 

بقـيـله  ما قالوا فاَل يَْستَِطيعُوَا َسبِـيالً يقول: فال يهتدوا لطريق الـحّق لضالله  عنه وبُعدا  منهه، 

وأا هللا قد  أله  عن إصابته، فه  ت يقدروا علـى الـَمْخَرج مـما ا  فـيه من كفرا  بتوفقّه  إلـى 

 اإليـماا به، كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمهرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى، عهن ابهن أبهـي 16874  

ا ورقههاء، عههن ابههن أبههـي نهـجيح، عههن مههـجااد وحدثنههـي الههـحاري، قههال: حههدثنا الهـحسن، قههال: حههدثن

 نـجيح، عن مـجااد فاَل يَْستَِطيعُوَا َسبِـيالً قال: مخرجا، الولـيد بن الـمبيرة وأصحابه أيضا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد اْنُظهْر َكْيهَف    

 َسبِـيالً مخرجا الولـيد بن الـمبيرة وأصحابه. َضَربُوا لََة ا ْمماَل فََضلّوا فاَل يَْستَِطيعُواَ 

 49اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقَالَُواْ أَإِذَا ُكنّا ِعَظاماً َوُرفَاتاً أَإِنّا لََمْبعُوثُوَا َ ْلقاً َجِديداً {.

قريش، وقهالوا يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل ا تء الأين ت ي منوا بـاتَ رة من مشركي    

بعنته : أئِأَا ُكنّا ِعظاما لـ  نتـحط  ولـ  نتكّسر بعد مـماتنا وبالنا َوُرفـاتا يعنـي ترابهـا فهـي قبورنها، 

 كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 16875  

أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد، يقهول هللا: ُرفهـاتا  قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن

 قال: ترابـا.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـ حدثنـي الـممنى، قال: حدثنا عبد هللا، قال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، 16876  

ا ِعظامها َوُرفهـاتا يقهول: ُغبهـارا، وت واحهد للّرفهـاَ، واهو بهـمنزلة الهدّقاق فـي قوله: َوقالُوا أئأَا ُكنّه

 والـُحَطام، يقال منه: ُرفَِت يُْرفَت َرْفتا فهو مرفوَ: إذا ُصيّر كالـُحطام والّرضاض.
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بعههد  وقولههه: أئِنّهها لَههـَمْبعُوثُوَا َ ههـْلقا َجِديههدا قههالوا، إنكههارا مههنه  للبعهه  بعههد الههـموَ: إنهها لههـمبعوثوا  

مصيرنا فـي القبور عظاما غير منـحطمة، ورفـاتا منـحطمة، وقد بَِلـينا فصرنا فـيها ترابهـا،  هـلقا 

ُمْنَشأ كما كنا قبل الـمـماَ جديهدا، نعهاه كمها بهدئنا؟ فأجهابه  جهّل جاللهه يعهّرفه  قُدرتهه علهـى بعمهه 

ا، علـى أّي حال كانوا من ا حوال، إياا  بعد مـماته ، وإنشائه له  كما كانوا قبل باِلُا   ـلقا جديد

عظاما أو ُرفـاتا، أو حجارة أو حديدا، أو غير ذلة مـما يعُظ  عندا  أا يحدي مملهه َ هـلْقا أممهالَه  

 أحياء، قل يا مـحمد: كونوا حجارة أو حديدا، أو  ـلقا مـما يكبر فـي صدورك .

 

 51و  50اآلية : 
ُكونُهواْ ِحَجهاَرةً أَْو َحِديهداً *  أَْو َ ْلقهاً ّمّمها يَْكبُهُر فِهي ُصهدُوِرُكْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُلْ 

َو قُهْل فََسيَقُولُوَا َمن يُِعيدُنَا قُِل الِّأي فََطهَرُكْ  أَّوَل َمهّرةٍ فََسيُْنِبُضهوَا إِلَْيهَة ُرُؤوَسهُهْ  َويَقُولُهوَا َمتَهَى ُاه

 َعَسَى أَا يَُكوَا قَِريباً {.

الههـى ذكههره لنبههـيه مههـحمد صههلى هللا عليههه وسههل : قههل يهها مههـحمد للـمكأّبههـين بههـالبع  بعههد يقههول تع   

الـمـماَ من قومة القائلـين أئِأَا ُكنّا ِعظاما َوُرفـاتا أئِنّا لَهـَمْبعُوثُوَا َ هـْلقا َجِديهدا: كونهوا إا عجبتهـ  

التههراب، ومصههيرك  ُرفههـاتا،  مههن إنشههاء هللا إيههاك ، وإعاهتههه أجسههامك ،  ههـلقا جديههدا بعههد باِلكهه  فههـي

وأنكرتـ  ذلة من قُدرته حجارة أو حديدا، أو  ـلقا مـما يكبر فـي صدورك  إا قدرتهـ  علهـى ذلهة، 

 فإنـي أحيـيك  وأبعمك   ـلقا جديدا بعد مصيرك  كألة كما بدأتك  أّول مّرة.

فِـي ُصدُوِرُكْ  فقال بعضه : ُعنِـي بهه وا تلف أال التأويـل فـي الـمعنّى بقوله أْو َ ـْلقا ِمـّما يَْكبُُر   

الـموَ، وأريد به: أو كونوا الـموَ، فإنك  إا كنتـموه أمتّك  ث  بعمهتك  بعهد ذلهة يهوم البعه . ذكهر 

 من قال ذلة:

ـ حدثنا مكريا بن يحيى بن أبـي مائدة، قال: حدثنا ابهن إهريهس، عهن أبهـيه، عهن عطيهة، 16877  

 ا يَْكبُُر فِـي ُصدُوِرُكْ  قال: الـموَ، قال: لو كنتـ  موتـى  حيـيتك .عن ابن عمر أْو َ ـْلقا ِمـمّ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16878  

وَ عن ابن عبـاس، قولهه أْو َ هـْلقا ِمهـّما يَْكبُهُر فِهـي ُصهدُوِرُكْ  يعنهـي الهـموَ. يقهول: إا كنتهـ  الهـم

 أحيـيتك .

ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربهـي، قهال: حهدثنا أبهو مالهة الـجنبهـي، قهال: حهدثنا ابهن 16879  

 أبـي  الد، عن أبـي صالـح فـي قوله أْو َ ـْلقا ِمـّما يَْكبُُر فِـي ُصدُوِرُكْ  قال: الـموَ.

قهال: حهدثنا شهعبة، عهن أبهـي  ـ حدثنا مـحمد بن الـممنى، قهال: حهدثنا سلـيهـماا أبهو هاوه،16880  

 رجاء، عن الـحسن، فـي قوله: أْو َ ـْلقا ِمـّما يَْكبُُر فِـي ُصدُوِرُكْ  قال: الـموَ.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عهن ابهن جهريي، قهال: قهال سهعيد 16881  

ُكْ  كونهوا الهـموَ إا استطعتهـ ، فهإا الهـموَ بن جبـير، فـي قوله: أْو َ ـْلقا ِمـّما يَْكبُُر فِهـي ُصهدُورِ 

 سيـموَ قال: ولـيس شيء أكبر فـي نفس ابن آهم من الـموَ.

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة، قهال: بلبنهـي، عهن    

 سعيد بن جبـير، قال: او الـموَ.

ـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أب16882  

يجهاء بـالهـموَ يهوم القهـيامة كأنهه كهبش أملهـح حتهـى يُجعهل »عن عبد هللا بن عمر، أنه كاا يقول: 

بـين الـجنة والنار، فهـيناهى منهاه يُسهِمع أاهَل الهـجنة وأاهل النهار، فهـيقول: اهأا الهـموَ قهد جتنها بهه 

 «.الـجنة وأال النار أا الـموَ قد الةونـحن مهلكوه، فأيقنوا يا أال 

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ، قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـماا، قال: سمعت 16883  

الضحا  يقول فـي قوله: أْو َ ـْلقا ِمـّما يَْكبُُر فِـي ُصدُوِرُكْ  يعنـي الـموَ، يقول: لهو كنتهـ  الهـموَ 

  متك .

مرو بن العهاص يقهول: إا هللا يجهيء بـالهـموَ يهوم القهـيامة، وقهد صهار أاهل وكاا عبد هللا بن ع  

الـجنة وأال النار إلـى منامله ، كأنه كبش أملـح، فـيقـف بهـين الهـجنة والنهار، فهـيناهي أاهل الهـجنة 

 وأال النار اأا الـموَ، ونـحن ذابحوه، فأيقنوا بـالـخـلوه.
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 الـجبـال. ذكر من قال ذلة:وقال آ روا: عنى بألة السماء وا رض و  

ـ حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة أْو َ هـْلقا ِمهـّما 16884  

 يَْكبُُر فِـي ُصدُوِرُكْ  قال: السماء وا رض والـجبـال.

 وقال آ روا: بل أريد بألة: كونوا ما شتتـ . ذكر من قال ذلة:  

د بههن عمههرو، قههال: حههدثنا أبههو عاصهه ، قههال: حههدثنا عيسههى، وحدثنههـي ـهه حدثنههـي مههـحم16885  

الـحاري، قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبـي نـجيح، عن مهـجااد ُكونُهوا ِحجهاَرةً 

 أْو َحِديدا أْو َ ـْلقا ِمـّما يَْكبُُر فِـي ُصدُوِرُكْ  قال: ما شتتـ  فكونوا، فسيعيدك  هللا كما كنتـ .

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أْو َحِديدا أْو 16886  

ك  ثه  يبعهمك  يهوم القهـيامة  هـلقا َ ـْلقا ِمهـّما يَْكبُهُر فِهـي ُصهدُوِرُكْ  قهال: مهن  هـلق هللا، فهإا هللا يهـميت

 جديدا.

وأولـى ا قوال فهـي ذلهة بهـالصواب أا يقهال: إا هللا تعالهـى ذكهره قهال: أْو َ هـْلقا مهـّما يَْكبُهُر فِهـي   

ُصدُوِرُكْ ، وجائز أا يكوا عنهى بهه الهـموَ،  نهه عظيهـ  فهـي صهدور بنهـي آهم وجهائز أا يكهوا 

كوا أراه به غير ذلة، وت بـياا فـي ذلة أبـين مـما بـين جّل أراه به السماء وا رض وجائز أا ي

 ثناؤه، واو كّل ما كبر فـي صدور بنـي آهم من  ـلقه،  نه لـ  يخصص منه شيتا هوا شيء.

وأما قوله: فََسيَقُولُوَا َمْن يُِعيدُنا فإنه يقول: فسيقول لة يا مـحمد ا تء الأين ت ي منوا بـاتَ رة   

دُنا  ـلقا جديدا، إا كنا حجارة أو حديدا أو  ـلقا مـما يكبر فـي صهدورنا، فقهل لهه : يعيهدك  َمْن يُِعي

الِّأي فََطَرُكْ  أّوَل َمّرةٍ يقول: يعيدك  كما كنتـ  قبل أا تصيروا حجارة أو حديهدا إنسها أحيهاء، الهأي 

  ـلقك  إنسا من غير شيء أّول مّرة، كما:

يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة قُِل الِّأي فََطَرُكْ  أّوَل َمهّرةٍ أي  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا16887  

 ـلقك  فََسيُْنبَُضوَا إلَـْيَة ُرُءوَسُهْ  يقول: فإنهة إذا قلهت لهه  ذلهة، فسهيهّزوا إلهـية رءوسهه  برفهع 

  و ف  وكألة النّْب  فـي كالم العرب، إنـما او حركة بـارتفـاع ث  انـخفـاض، أو انـخفـاض ثه

ارتفـاع، ولألة سمي الظلـيـ  نَْبضا،  نه إذا عجل الهـمشي ارتفهع وانهـخف ، وحهّر  رأسهه، كمها 

 قال الشاعر:

 أسّة نَْبضا ت يَنِـي ُمْستَْهِدجا

 ويقال: نَبََضت سنه: إذا تـحّركت وارتفعت من أصلها ومنه قول الراجز:  

 نَبََضْت ِمْن َاِرٍم أْسنانُها

 وقول اتَ ر:  

 أتْنِـي أْنبََضْت لـَي الرأساـّما ر

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا بشر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: فََسيُْنِبُضهوَا إلَهـْيَة 16888  

 ُرُءوَسُهْ  أي يحّركوا رءوسه  تكأيبـا واستهزاء.

لهـى، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة فََسيُْنِبُضهوَا إلَهـْيَة حدثنا ابن عبهد ا ع   

 ُرُءُوَسُهْ  قال: يحّركوا رءوسه .

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن 16889  

 يحركونها إلـية استهزاء.ابن عبـاس، قوله فََسيُْنِبُضوَا إلَـْيَة ُرُءوَسُهْ  يقول: س

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جهريي، عهن عطهاء الـخراسانهـّي،    

 عن ابن عبـاس فَسيُْنِبُضوَا إلَـْيَة ُرُءوَسُهْ  قال: يحّركوا رءوسه  يستهزءوا ويقولوا متـى او.

عاويههة، عههن علههـّي، عههن ابههن عبههـاس، قولههه: حدثنههـي علههـّي، قههال: حههدثنا عبههد هللا، قههال: ثنههـي م   

 فَسيُْنِبُضوَا إلَـْيَة ُرُءوَسُهْ  يقول: يهزؤوا.

وقوله: َويَقُولُوَا َمتـى ُاَو يقهول جهّل ثنهاؤه: ويقولهوا متهـى البعه ، وفهـي أّي حهال ووقهت يعيهدنا   

ذ قهالوا لهة: متهـى اهو،  ـلقا جديدا، كما كنا أّول مّرة؟ قال هللا عّز وجّل لنبهـيه: قهل لهه  يها مهـحمد إ

متـى اأا البع  الأي تعهدنا؟: عسهى أا يكهوا قريبهـا وإنهـما معنهاه: اهو قريهب،  ا عسهى مهن هللا 
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بُِعمْهُت أنها والّسهاَعةُ َكهاتَهـْين، وأشهار بـالّسبهـابة »واجب، ولهألة قهال النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل : 

 مـجيب. ،  ا هللا تعالـى كاا قد أعلـمه أنه قريب«والُوسَطى

 

 53و  52اآلية : 
َوقُل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَْوَم يَْدُعوُكْ  فَتَْستَِجيبُوَا بَِحْمِدِه َوتَُظنّوَا إِا لّبِمْتُْ  إِتّ قَِليالً *  

 ِلإِلْنَساِا َعدُّواً ّمبِيناً {. لِّعبَاِهي يَقُولُواْ الّتِي ِاَي أَْحَسُن إِّا الّشْيَطاَا يَنَزُم بَْينَُهْ  إِّا الّشْيَطاَا َكااَ 

يقول تعالـى ذكره: قهل عسهى أا يكهوا بعهمك  أيهها الهـمشركوا قريبهـا، ذلهة يهوم يهدعوك  ربكه     

 بـالـخروج من قبورك  إلـى موقـف القـيامة، فتستـجيبوا بحمده.

فتستهـجيبوا بهأمره. ذكهر ا تلف أال التأويـل فـي معنى قوله: فتَْستَـِجيبُوَا بَِحْمهِدِه فقهال بعضهه :   

 من قال ذلة:

ـ حدثنـي علـّي، قال: ثنـي عبد هللا، قال: ثنـي معاوية، عن علـّي، عن ابن عبـاس، قوله: 16890  

 يَْوَم يَْدُعوُكْ  فَتَْستَـِجيبُوَا بَِحْمِدِه يقول: بأمره.

فَتَْستَـِجيبُوَا بَِحْمِدِه  ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي16891  

 قال: بأمره.

 وقال آ روا: معنى ذلة: فتستـجيبوا بـمعرفته وطاعته. ذكر من قال ذلة:  

ـهه حههدثنا بشههر، قههال: حههدثنا يزيههد، قههال: حههدثنا سههعيد، عههن قتههاهة، قولههه: يَههْوَم يَههْدُعوُكْ  16892  

 فَتَْستَـِجيبُوَا بَِحْمِدِه: أي بـمعرفته وطاعته.

ى ا قوال فـي ذلة بـالصواب أا يقال: معناه: فتستـجيبوا هلل مهن قبهورك  بقدرتهه، وهعائهه وأولـ  

إياك . وهلل الـحمد فـي كّل حال، كما يقول القائل: فعلت ذلة الفعل بحمد هللا، يعنهـي: هلل الهـحمد عهن 

 كّل ما فعلته، وكما قال الشاعر:

 َوت ِمْن َغْدَرةٍ أتَقَنُّع  فإنّـي بَِحْمد هللا ت ثَْوَب فـاِجٍرلَبِْستُ  

 بـمعنى: فإنـي والـحمد هلل ت ثوب فـاجر لبست.  

وقوله: َوتَُظنّوَا إْا لَبمْتُـْ  إتّ قَِلـيالً يقول: وتـحِسبوا عند موافـاتك  القـيامة من اهول مها تعهاينوا   

مْتُـْ  فِـي ا ْرض َعدَهَ ِسنِـيَن قهالُوا فـيها ما لبمتـ  فـي ا رض إت قلـيالً، كما قال جّل ثناؤه قاَل َكْ  لَبِ 

لَبِمْنا يَْوما أْو بَْعَ  يَْوٍم فـاسأِل العاهّيَن. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر مهن قهال 

 ذلة:

ـيالً: ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة َوتَُظنّهوَا إْا لَبِمْتُهـْ  إتّ قَِله16893  

 أي فـي الدنـيا، تـحاقرَ الدنـيا فـي أنفسه  وقلّت، حين عاينوا يوم القـيامة.

وقوله: َوقُْل ِلِعبـاِهي يَقُولُوا التـي ِاَي أْحَسُن يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل :   

 ـمخاطبة. كما:وقل يا مـحمد لعبـاهي يقل بعضه  لبع  التـي اي أحسن من الـمـحاورة وال

ـ حدثنا  اله بن أسلـ ، قال: حدثنا النضر، قال: أ برنا الـمبـار ، عن الـحسن فهـي اهأه 16894  

اتَية َوقُْل ِلِعبـاِهي يَقُولُوا التـي ِاَي أْحَسُن قال: التهـي اهي أحسهن، ت يقهول لهه ممهل قولهه يقهول لهه: 

 يرحمة هللا يبفر هللا لة.

ْنَزُم بَـْينَُهْ  يقول: إا الشيطاا يسوء مهـحاورة بعضهه  بعضها ينهزم بهـينه ، وقوله: إّا الّشْيطاَا يَ   

يقول: يفسد بـينه ، يهيي بـينه  الشّر إّا الّشْيطاَا كاَا لإلْنساِا َعدُّوا ُمبِـينا يقول: إا الشيطاا كهاا 

اه حتهـى أ رجهه تَهم وذّريته عدّوا، قد أبـاا له  عداوته بهـما أظههر تَهم مهن الهـحسد، وغهروره إيه

 من الـجنة. 

 54اآلية : 
نَاَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّربُّكْ  أَْعلَُ  بُِكْ  إِا يََشهأْ يَهْرَحْمُكْ  أَْو إِا يََشهأْ يُعَهأّْبُكْ  َوَمهآ أَْرَسهلْ 

 َعلَْيِهْ  َوِكيالً {.

نّهها ِعظامهها َوُرفههـاتا أئِنّهها يقههول تعالههـى ذكههره لههه تء الههـمشركين مههن قههريش الههأين قههالوا أئِههأَا كُ    

لَـَمْبعُوثُوَا َ ـْلقا َجِديدا: َربُّكْ  أيها القوم أْعلَـُ  بُِكْ  إْا يَشهأْ يَهْرَحُمُكْ  فهـيتوب علهـيك  برحمتهه، حتهـى 
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تنـيبوا عما أنتهـ  علهـيه مهن الكفهر بهه وبـالهـيوم اتَ هر َوإْا يََشهأْ يُعَهأّْبُكْ  بهأا يخهألك  عهن اإليهـماا، 

توا علههـى شهركك ، فههـيعأّبك  يهوم القههـيامة بكفهرك  بههه. وبنهـحو الههأي قلنها فههـي ذلهة، قههال أاههل فتهـمو

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن عبهد الهـملة بهن جهريي قولهه: 16895  

 وا أْو إْا يَشأْ يُعَأّْبُكْ  فتـموتوا علـى الشر  كما أنتـ .َربُّكْ  أْعلَـُ  بُِكْ  إْا يََشأْ يَْرَحْمُكْ  قال: فت من

وقولههه: َومهها أْرَسههْلناَ  َعلَههـْيِهْ  َوِكههيالً يقههول لنبههـيه مههـحمد صههلى هللا عليههه وسههل : ومهها أرسههلنا  يهها   

مـحمد علـى من أرسلنا  إلـيه لتدعوه إلـى طاعتنها ربهـا وت رقـيبهـا، إنهـما أرسهلنا  إلهـيه  لتهبلبه  

 ساتتنا، وبأيدينا صرفه  وتدبـيرا ، فإا شتنا رحمناا ، وإا شتنا عأّبناا .ر

 

 55اآلية : 
َِ َوا ْرِض َولَقَههْد فَّضههْلنَا بَْعههَ   القههول فههـي تأويههـل قولههه تعالههـى:   }َوَربّههَة أَْعلَههُ  بَِمههْن فِههي الّسههَماَوا

 النّبِيّيَن َعلََى بَْعٍ  َوآتَْينَا هَاُووهَ َمبُوراً {.

يقههول تعالههـى ذكههره لنبههـيه صههلى هللا عليههه وسههل : وربههة يهها مههـحمد أعلههـ  بههـمن فههـي السههمواَ    

وا رض ومهها يصلههـحه  فإنههه اههو  ههالقه  ورامقههه  ومههدبرا ، واههو أعلههـ  بههـمن اههو أاههل للتوبههة 

والرحمة، ومن او أال للعأاب، أادى للـحّق من سبق له منـي الرحمة والسعاهة، وأُضّل من سبق 

لشقاء والـخأتا، يقول: فال يكبرّا ذلة علـية، فإا ذلة من فعلـي بهه  لتفضيـلهـي بعه  له منـي ا

النبـيـين علـى بع ، بإرسال بعضه  إلـى بع  الـخـلق، وبعضه  إلـى الـجميع، ورفعي بعضه  

 علـى بع  هرجاَ. كما:

َربَّة أْعلَـُ  بِهـَمْن فهـي ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: وَ 16896  

َِ وا ْرِض َولَقَدْ فَّضْلنا بَْعَ  النّبِـيّـيَن َعلـى بَْعٍ  اتـخأ هللا إبراايـ   ـلـيالً، وكلّـ  موسى  الّسَمَوا

تكلـيـما، وجعل هللا عيسى كممل آهم  ـلقه من تراب، ث  قال له كن فـيكوا، واو عبد هللا ورسوله، 

وآتـى سلـيـماا ُملكا ت ينببي  حد من بعده، وآتـى هاوه مبورا، كنا نـحدّي من كلـمة هللا وروحه، 

هعاء ُعلّهـمه هاوه، تهـحميد وتـمهـجيد، لهـيس فهـيه حهالل وت حهرام، وت فهرائ  وت حهدوه، وغفهر 

 لـمـحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأّ ر.

ابن جريي َولَقَْد فَّضْلنا بَْعه   ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن16897  

 النّبِـيّـيَن َعلـى بَْعٍ  قال: كلـ  هللا موسى، وأرسل مـحمدا إلـى الناس كافّة.

 

 56اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُِل اْهُعواْ الِّأيَن َمَعْمتُ  ّمن هُونِِه فاَلَ يَْمِلُكهوَا َكْشهَف الّضهّر َعهْنُكْ  

 يالً {.َوتَ تَْحوِ 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : قل يا مـحمد لـمشركي قومة الأين يعبدوا    

من هوا هللا من  ـلقه: اهعو أيها القوم الأين معمتـ  أنه  أربـاب وآلهة مهن هونهه عنهد ضهّر ينهزل 

رك ، فتهدعوا  آلههة، بك ، فـانظروا ال يقدروا علـى هفع ذلهة عهنك ، أو تـحويهـله عهنك  إلهـى غيه

فإنه  ت يقدروا علـى ذلة، وت يـملكونه، وإنـما يـملكه ويقدر علهـيه  هالقك  و هالقه . وقـيهـل: إا 

الأين أمر النبـّي صهلى هللا عليهه وسهل  أا يقهول لهه  اهأا القهول، كهانوا يعبهدوا الهـمالئكة وُعزيهرا 

 قال ذلة:والـمسيح، وبعضه  كانوا يعبدوا نفرا من الـجّن. ذكر من 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16898  

عههن ابههن عبههـاس، قولههه: قُههِل اْهُعههوا الّههِأين َمَعْمتُههـْ  ِمههْن هُونِههِه فَههالَ يَههـْمِلُكوَا َكْشههَف الّضههّر َعههْنُكْ  َوت 

مالئكة وُعَزيرا، وا  الأين يدعوا، يعنـي الـمالئكة تَـْحِويالً قال: كاا أال الشر  يقولوا: نعبد الـ

 والـمسيح وُعزيرا.

 

 57اآلية : 
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القههول فههـي تأويههـل قولههه تعالههـى:   }أُولَههـَتَِة الّههِأيَن يَههْدُعوَا يَْبتَبُههوَا إِلَههَى َربِّهههُ  اْلَوِسههيلَةَ أَيُّهههْ  أَْقههَرُب 

 أَاَب َربَّة َكاَا َمْحأُوراً {.َويَْرُجوَا َرْحَمتَهُ َويََخافُوَا َعأَابَهُ إِّا عَ 

يقول تعالـى ذكره: ا تء الأين يدعوا  ا تء الـمشركوا أربـابـا يَْبتَبُهوَا إلهـى َربِّههُ  الَوِسيهـلَةَ    

يقول: يبتبي الـمدعّووا أربـابـا إلـى ربه  القُربة والّزلفة،  نه  أال إيـماا به، والـمشركوا بـاهلل 

أيُّهههْ  أْقههَرُب أيههه  بصالههـح عملههه واجتهههاهه فههـي عبههـاهته أقههرب عنههده ملفههة  يعبههدونه  مههن هوا هللا

َويَْرُجوَا بأفعاله  تلة َرْحَمتَهُ َويخافُوَا بخالفه  أمره َعأَابَهُ إّا َعأَاَب َربَّة يا مـحمد كاَا َمـْحأورا 

لههـمدعويّن، فقههال متقههـي. وبنههـحو الههأي قلنهها فههـي ذلههة، قههال أاههل التأويههـل، غيههر أنههه  ا تلفههوا فههـي ا

 بعضه : ا  نفر من الـجّن. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ا عمش، عن إبراايـ ، عهن عبهد هللا، 16899  

 فـي قوله: أُولَتَِة الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ قال: كاا نهاس مهن اإلنهس يعبهدوا قومها

من الـجّن، فأسلـ  الـجن وبقـي اإلنس علـى كفرا ، فأنزل هللا تعالـى أُولَتِهَة الّهِأيَن يَهْدُعوَا يَْبتَبُهوَا 

 إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ يعنـي الـجّن.

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا أبو النعمهاا الهـحك  بهن عبهد هللا العجلهـي، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن    

براايهـ ، عههن أبهـي معمهر، قهال: قههال عبهد هللا فهـي اهأه اتَيههة أُولَتِهَة الّهِأيَن يَههْدُعوَا سلـيهـماا، عهن إ

 يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوسيـلَةَ أيُّهْ  أْقَرُب قال: قَبـيـل من الـجّن كانوا يعبدوا فأسلـموا.

ن قتهاهة، عهن معبهد حدثنـي عبد الواري بن عبد الصمد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي الهـحسين، عه   

بن عبد هللا الّزّمانـي، عن عبد هللا بن عتبة بهن مسهعوه، عهن ابهن مسهعوه، فهـي قولهه: أُولَتِهَة الّهِأيَن 

يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ قال: نزلت فـي نفر من العهرب كهانوا يعبهدوا نفهرا مهن الهـجّن، 

يعبههدونه  ت يشههعروا بإسههالمه ، فأنزلههت الّههِأيَن يَههْدُعوَا فأسلههـ  الـجنههـيوا، واإلنههس الههأين كههانوا 

 يَْبتَبُوَا إلـى َربُّهُ  الَوسيـلَةَ أيُّهْ  أْقَرُب.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، عن عبد هللا بن عتبة بن مسعوه، عهن    

ر مهن العهرب كهانوا يعبهدوا نفهرا مهن حدي  عمه عبد هللا بن مسعوه، قال: نزلت اأه اتَية فـي نفه

 الـجّن، فأسلـ  الـجنـيوا والنفر من العرب ت يشعروا بألة.

ـ حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة الّهِأيَن يَهْدُعوَا 16900  

جّن، فقهال هللا تعالهـى ذكهره: أُولَتِهَة يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ قوم عبهدوا الهـجّن، فأسلهـ  أولتهة الهـ

 الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ.

حههدثنا مههـحمد بههن بشههار، قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن، قههال: حههدثنا سفههـياا، عههن ا عمههش، عههن    

ـى َربِّههُ  الَوِسيهـلَةَ قهال: كهاا إبراايـ ، عن أبـي معمر، عن عبد هللا أُولَتَِة الِّأيَن يَهْدُعوَا يَْبتَبُهوَا إله

نفر من اإلنس يعبدوا نفرا من الـجّن، فأسلـ  النفر من الهـجّن، واستهـمسة اإلنهس بعبهـاهته ، فقهال 

 أُولَتَِة الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ.

بهن عيهـينة، عهن ا عمهش، عهن حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا ا   

إبراايههـ  عههن أبههـي معمههر، قههال: قههال عبههد هللا: كههاا نههاس يعبههدوا نفههرا مههن الههـجّن، فأسلههـ  أولتههة 

الـجنـيوا، وثبتت اإلنس علـى عبـاهته ، فقال هللا تبـار  وتعالـى: أَوِلتَة الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى 

 َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ.

ا الـحسن، قال: حدثنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتاهة، فـي قوله: أُولَتَِة ـ حدثن16901  

الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ أيُّهْ  أْقَرُب قال كاا أناس من أال الـجاالـية يعبدوا نفهرا 

 عا، فكانوا يبتبوا أيه  أقرب.من الـجّن فلـما بع  النبـّي صلى هللا عليه وسل  أسلـموا جمي

 وقال آ روا: بل ا  الـمالئكة.  

ـ حدثنهـي الهـحسين بهن علهـّي الصهدائي، قهال: حهدثنا يحيهى بهن السهكن، قهال: أ برنها أبهو 16902  

العّوام، قال: أ برنا قتاهة، عن عبد هللا بن معبد الّزّمانـي، عن عبد هللا بن مسعوه، قال: كاا قبـائل 

ا صنفهـا مهن الهـمالئكة يقهال لهه  الهـجّن، ويقولهوا: اه  بنهاَ هللا، فهأنزل هللا عهّز من العرب يعبدو

 وجّل أُولَتَِة الِّأيَن يَْدُعوَا معشر العرب يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ.
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بُهوَا ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابهن ميهد أُولَتِهَة الّهِأيَن يَهْدُعوَا يَْبتَ 16903  

إلـى َربِّهُ  الَوِسيهـلَةَ قهال: الهأين يهدعوا الهـمالئكة تبتبهي إلهـى ربهها الوسيهـلة أيُّههْ  أْقهَرُب َويَْرُجهوا 

 َرْحَمتَهُ حتـى بل  إّا َعأَاَب َربَّة كاَا َمـْحأُورا قال: وا تء الأين عبدوا الـمالئكة من الـمشركين.

 من قال ذلة: وقال آ روا: بل ا  عزير وعيسى، وأمه. ذكر  

ـهه حدثنههـي يحيههى بههن جعفههر، قههال: أ برنهها يحيههى بههن السههكن، قههال: أ برنهها شههعبة، عههن 16904  

إسماعيـل السدّي، عن أبـي صالـح، عن ابن عبـاس، فـي قولهه: أُولَتِهَة الّهِأيَن يَهْدُعوَا يَْبتَبُهوَا إلهـى 

 َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ قال: عيسى وأمه وُعزير.

الـممنى، قال: حدثنا أبو النعماا الـحك  بن عبد هللا العجلهـي، قهال: حهدثنا شهعبة، حدثنا مـحمد بن    

عن إسماعيـل السدي، عن أبـي صالـح، عن ابن عبـاس، قال: عيسى ابن مريـ  وأمه وُعزير فهـي 

 اأه اتَية أولَتَِة الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ.

مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، ـ حدثنـي 16905  

قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مهـجااد يَْبتَبُهوَا إلهـى َربِّههُ  

 الَوِسيـلَةَ قال: عيسى ابن مريـ  وُعزير والـمالئكة.

 ل: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قا   

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عهن مبيهرة، عهن إبراايهـ ، قهال: كهاا ابهن عبهـاس 16906  

يقول فـي قوله: أُولَتَِة الِّأيَن يَْدُعوَا يَْبتَبُوَا إلـى َربِّهُ  الَوِسيـلَةَ قال: او ُعزير والهـمسيح والشهمس 

 والقمر.

ى ا قوال بتأويـل اأه اتَيهة قهول عبهد هللا بهن مسهعوه الهأي روينهاه، عهن أبهـي معمهر عنهه، وأولـ  

وذلة أا هللا تعالـى ذكره أ بر عن الأين يدعوا  الـمشركوا آلهة أنه  يبتبوا إلـى ربه  الوسيـلة 

علهـيه  فـي عهد النبـّي صلى هللا عليه وسهل  ومعلهوم أا ُعزيهرا لهـ  يكهن موجهوها علهـى عههد نبهـينا

الصههالة والسههالم، فههـيبتبي إلههـى ربههه الوسيههـلة وأا عيسههى قههد كههاا ُرفههع، وإنههـما يبتبههي إلههـى ربههه 

الوسيـلة من كاا موجوها حيا يعمل بطاعة هللا، ويتقّرب إلـيه بـالصالـح من ا عمال. فأما من كاا 

لههأا القهول، فهال قهول فهـي ت سبـيـل له إلـى العمل، فبـ  يبتبي إلـى ربه الوسيـلة. فإذ كاا ت معنى 

ذلهة إت قهول مهن قههال مها ا ترنها فهـيه مههن التأويهـل، أو قهول مهن قههال: اه  الهـمالئكة، وامها قههوتا 

يحتـملهما ظاار التنزيـل. وأما الوسيـلة، فقد بـيّنا أنها القربة والزلفة. وبنـحو الهأي قلنها فهـي ذلهة، 

 قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قهال: قهال ابهن ـ حدثن16907  

 عبـاس: الوسيـلة: القربة.

ـ حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة: الوسيهـلة، 16908  

 قال: القربة والزلفـى.

 

 58اآلية : 
ّمن قَْريٍَة إِتّ نَْحُن ُمْهِلُكوَاا قَْبَل يَْوِم اْلِقيَاَمِة أَْو ُمعَأّبُوَاا َعأَاباً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِا 

 َشِديداً َكاَا ذَِلة فِي اْلِكتَاِب َمْسُطوراً {.

يقول تعالـى ذكره: وما من قرية من القرى إت نـحن مهلكوا أالها بـالفناء، فمبهـيدوا  استتصهاتً    

و معأّبواا، إما ببالء من قتل بـالسيف، أو غير ذلة مهن صهنو، العهأاب عأابهـا قبل يوم القـيامة، أ

 شديدا. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 16909  

قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبـي نـجيح، عهن مهـجااد، فهـي قهول هللا عهّز وجهّل: 

َوإَا ِمْن قَْريٍَة إتّ نَـْحن ُمْهِلُكواا قَْبَل يَْوِم الِقهـياَمة فمبهـيدواا أْو معهأّبُواا بهـالقتل والهبالء، قهال: كهل 

 قرية فـي ا رض سيصيبها بع  اأا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جهريي، عهن مهـجااد، بنهـحوه، إت    

 اأا أو بعضه.أنه قال: سيصيبها 
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ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َوإْا ِمْن قَْريٍَة إتّ نَـْحن 16910  

ُمْهِلُكواهها قَْبههَل يَههْوِم الِقههـياَمِة أْو ُمعَههأّبواا قضههاء مههن هللا كمهها تسههمعوا لههـيس منههه بههدّ، إمهها أا يهلكههها 

 ا تركوا أمره، وكأّبوا رسله.بـموَ وإما أا يهلكها بعأاب مستأصل إذ

حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفهـياا، عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن    

 مـجااد َوإْا ِمْن قَْريٍَة إتّ نَـْحُن ُمْهِلُكواا قال: مبـيدواا.

بن حهرب، عهن ـ حدثنا القاس ، قال: ثنـي الـحسين، قال: حدثنا أبو ا حوص، عن سما  16911  

 عبد الرحمن بن عبد هللا، قال: إذا ظهر الزنا والربـا فـي أال قرية أذا هللا فـي االكها.

وقوله: كاَا ذلَة فِـي الِكتاِب َمْسُطورا يعنـي فـي الكتاب الأي كتب فهـيه كهّل مها اهو كهائن، وذلهة   

 اللو  الـمـحفوظ. كما:

قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: كهاَا ذلهَة فِهـي ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنها ابهن واهب، 16912  

الِكتاِب َمْسُطورا قال: فـي أّم الكتاب، وقرأ لَْوت ِكتاب  ِمَن ّللّاِ َسبَق ويعنـي بقوله َمْسهُطورا مكتوبهـا 

 مبـينا ومنه قول العجاج:

 َرَ  َاأَا فـاْحتَِفْ  فِـيِه النَّهْر واْعلَـْ  بأّا ذَا الـَجالِل قَْد قَدَْرفـي الُكتُِب ا ُولـى التـي كاا َسَطْرأمْ  

 

 59اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

َِ إِتّ أَا َكأَّب بَِها ا ّولُوَا َوآتَْينَا ثَُموهَ النّاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُمو    اْ بَِها َوَما }َوَما َمنَعَنَآ أَا نّْرِسَل بِاتَيَا

َِ إِتّ تَخْ   ِويفاً {.نُْرِسُل بِاتَيَا

يقول تعالـى ذكره: وما منعنها يها مهـحمد أا نرسهل بهـاتَياَ التهـي سهألها قومهة، إت أا كهاا مهن    

قههبله  مههن ا مههـ  الههـمكأّبة، سههألوا ذلههة ممههل سهه اله  فلههـما أتههاا  مهها سههألوا منههه كههأّبوا رسههله ، فلههـ  

،  نّها لهو أرسهلنا بهها إلهـيها، يصدّقوا مع مـجيء اتَياَ، فعوجلوا فلهـ  نرسهل إلهـى قومهة بهـاتَياَ

فكهأّبوا بهها، سهلكنا فهـي تعجيهـل العههأاب لهه  مسهلة ا مهـ  قبلهها. وبههـالأي قلنها فهـي ذلهة، قهال أاههل 

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد وابن وكيع، قات: حدثنا جرير، عن ا عمش، عن جعفر بن أياس، عن 16913  

س، قهال: سهأل أاهل مكهة النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل  أا يجعهل لهه  سعيد بن جبـير، عن ابن عبهـا

الصفههـا ذابههـا، وأا ينههـحي عههنه  الـجبههـال، فههـيزرعوا، فقـيههـل لههه: إا شههتت أا نستأنههـي بههه  لعلنهها 

بهل »نـجتنـي منه ، وإا شتت أا ن تـيه  الأي سألوا، فإا كفروا أالكوا كما أالة من قهبله ، قهال: 

َِ إتّ أْا َكأَّب بِها ا ّولُوَا وآتَـْينا ثَُمهوهَ النّاقَهةَ  ، فأنزل«تستأنـي به  هللا: َوما َمنَعَنا أْا نُْرِسَل بـاتَيا

 ُمْبِصَرةً.

ـ حدثنـي إسحاق بن واب، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا مسعوه بن عبـاه، عن مالة 16914  

َِ إتّ أْا َكهأَّب بِهها ا ّولُهوَا بن هينار، عن الـحسن فـي قول هللا تعالـى َوما َمنَعَنَه ا أْا نُْرِسهَل بهـاتَيا

 قال: رحمة لك  أيتها ا مة، إنا لو أرسلنا بـاتَياَ فكأّبتـ  بها، أصابك  ما أصاب من قبلك .

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حماه بن ميهد، عهن أيهوب، عهن سهعيد بهن 16915  

كوا لـمههـحمد صههلى هللا عليههه وسهل : يهها مههـحمد إنههة تهزع  أنههه كههاا قبلههة جبهـير، قههال: قههال الهـمشر

أنبهـياء، فمههنه  مههن سهخرَ لههه الههريح، ومههنه  مهن كههاا يحيههـي الـموتههـى، فهإا سههّر  أا نهه من بههة 

ونصدّقة، فـاهع ربة أا يكوا لنا الصفـا ذابـا، فأوحى هللا إلـيه: إنـي قد سهمعت الهأي قهالوا، فهإا 

لوا، فإا لـ  ي منهوا نهزل العهأاب، فإنهه لهـيس بعهد نهزول اتَيهة منهاظرة، وإا شتت أا نفعل الأي قا

 «.يا رّب أستأنـي»شتت أا تستأنـي قومة استأنـيت بها، قال: 

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة، قولهه: َومها َمنَعَنها أْا نُْرِسهَل 16916  

َِ إتّ أْا َكأَّب بِهها  ا ّولُهوَا قهال: قهال أاهل مكهة لنبهـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل : إا كهاا مها بـاتَيا

تقول حقا، ويسّر  أا ن من، فحّول لنا الصفـا ذابـا، فأتاه جبرئيهـل علهـيه السهالم، فقهال: إا شهتت 

كاا الأي سألة قومة، ولكنه إا كاا ث  لـ  ي منوا لـ  يناظروا، وإا شتت استأنـيت بقومهة، قهال: 
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فأنزل هللا: وآتَـْينا ثَُموهَ النّاقَهةَ ُمْبِصهَرةً فََظلَهـُموا بِهها وأنهزل هللا عهّز وجهّل مها « أْستَأْنِـي بقَوْميبَِل »

 آَمنَْت قَْبلَُهْ  ِمْن قَْريٍَة أْالَْكنااا أفَُهْ  يُْ ِمنُوَا.

ألوا أا ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، أنهه  سه16917  

َِ إتّ أْا َكأَّب بِها ا ّولُوَا قال ابن جريي:  يحّول الصفـا ذابـا، قال هللا: َوما َمنَعَنا أْا نُْرِسَل بـاتَيا

« أا»لـ  يأَ قرية بآية فـيكأّبوا بها إت عأّبوا، فلو جعلت له  الصفـا ذابـا ث  لـ  ي منهوا عهأّبوا. و

نصههب بوقههوع منعنهها علههـيها، وأا المانههـية رفههع،  ا معنههى ا ولههـى التههـي مههع َمنَعَنهها، فههـي موضههع 

 الكالم: وما منعنا إرسال اتَياَ إت تكأيب ا ّولـين من ا مـ ، فـالفعل  ا المانـية.

يقول تعالـى ذكره: وقد سأل اتَياَ يا مـحمد مهن قِبَهل قومهة ثمهوه، فآتهـينااا مها سهألت، وجعلنها    

إلبصار للناقة، كما تقول للشجة: موضحة، واأه حجة مبـينة. وإنـما تلة اتَية ناقة مبصرة. جعل ا

عنى بـالـمبصرة: الـمضيتة البـينة التـي من يرااا كانوا أال بصهر بهها، أنهها هلل حجهة، كمها قـيهـل: 

 والنهاَر ُمْبِصرا كما:

النّاقَهةَ ُمْبِصهَرةً:  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة وآتَهـْينا ثَُمهوهَ 16918  

 أي بـيّنة.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 16919  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد، فهـي قهول هللا عهّز 

 ذكره النّاقَةَ ُمْبِصَرةً قال: آية.

 قاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.حدثنا ال   

وقوله: فََظلَـُموا بِها يقول عّز وجّل: فكاا بها ظلـمه ، وذلة أنه  قتلواا وعقرواا، فكاا ظلهـمه    

روا بعقراا وقتلها. وقد قـيـل: معنى ذلة: فكفهروا بهها، وت وجهه لهألة إت أا يقهول قائلهه أراه: فكفه

 بـاهلل بقتلها، فـيكوا ذلة وجها.

َِ إتّ تَـْخِويفهـا فإنهه يقهول: ومها نرسهل بهـالعبر والهأكر إت تـخويفهـا    وأما قوله: َومها نُْرِسهُل بهـاتَيا

 للعبـاه، كما:

َِ إتّ 16920   ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َوما نُْرِسُل بـاتَيا

ْخِويفـا وإا هللا يخّو، الناس بـما شاء من آية لعله  يعتبروا، أو يأّكروا، أو يرجعوا، ذُكهر لنها تَـ

 أا الكوفة رجفت علـى عهد ابن مسعوه، فقال: يأيها الناس إا ربك  يستعتبك  فأعتبوه.

ـ حدثنا القاس ، قال: حهدثنا الهـحسين، قهال: حهدثنا نهو  بهن قهـيس، عهن أبهـي رجهاء، عهن 16921  

َِ إتّ تَـْخِويفـا قال: الـموَ الأريع.  الـحسن َوما نُْرسُل بـاتَيا

 

 60اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِْذ قُْلنَا لََة إِّا َربَّة أََحاَط بِالنّاِس َوَما َجعَْلنَها الّرؤيَها الّتِهي أََرْينَها َ 

 ةَ فِي القُْرآِا َونَُخّوفُُهْ  فََما يَِزيدُُاْ  إِتّ ُطْبيَاناً َكبِيراً {.إِتّ فِتْنَةً لّلنّاِس َوالّشَجَرةَ اْلَمْلعُونَ

واأا حّ  من هللا تعالـى ذكره نبـيه مـحمدا صلى هللا عليه وسل ، علـى تبلـي  رسهالته، وإعهالم    

اؤه: واذكهر منه أنه قد تقدّم منه إلـيه القول بأنه سيـمنعه من كّل من بباه سوءا واالكا، يقول جّل ثن

يا مـحمد إذ قلنا لة إا ربة أحاط بهـالناس قهدرة، فهه  فهـي قبضهته ت يقهدروا علهـى الهـخروج مهن 

مشيتته، ونـحن مانعو  منه ، فال تتهيّب مهنه  أحهدا، وامه  لهـما أمرنها  بهه مهن تبلهـي  رسهالتنا. 

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ثنا مـحمد بن الـممنى، قال: حدثنا عبد الصهمد، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن أبهـي رجهاء، ـ حد16922  

 قال: سمعت الـحسن يقول: أحاط بـالناس، عصمة من الناس.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا أبو بكر الُهألـي، عن الهـحسن َوإْذ قُْلنها    

 ال: يقول: أحطت لة بـالعرب أا ت يقتلو ، فعر، أنه ت يُقتل.لََة إّا َربَّة أحاَط بـالنّاِس ق

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 16923  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد أحاَط بـالنّاِس قال: 

 فه  فـي قبضته.
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 ثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.حد   

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا أبهو سفهـياا، عهن معمهر، عهن الزاهري، 16924  

 عن عروة بن الزبـير قوله أحاَط بـالنّاِس قال: منعة من الناس. قال معمر، قال قتاهة، ممله.

ـ حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتاهة، قوله َوإْذ قُْلنا لََة إّا 16925  

 َربّة أحاَط بـالنّاِس قال: منعة من الناس.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة َوإْذ قُْلنا لََة إّا َربّهَة أحهاَط بهـالنّاِس أي    

 ـى تبلّ  رسالة ربة.منعة من الناس حت

وقوله: َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس ا تلف أال التأويـل فـي ذلة، فقال بعضه :   

اههو رؤيهها عههين، واههي مهها رأى النبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل  لههـما أُسههري بههه مههن مكههة إلههـى بههـيت 

 الـمقدس. ذكر من قال ذلة:

كريب، قال: حدثنا مالة بن إسماعيـل، قال: حهدثنا ابهن عيهـينة، عهن عمهرو، ـ حدثنا أبو 16926  

عن عكرمة، عن ابن عبـاس فـي قوله َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: اي رؤيا 

 عين أريها رسول هللا صلى هللا عليه وسل  لـيـلة أُسري به، ولـيست برؤيا منام.

ابن وكيع، قهال: حهدثنا سفهـياا بهن عيهـينة، عهن عمهرو بهن هينهار، عهن عكرمهة، عهن ابهن  حدثنا   

عبـاس، ُستِل عن قولهه َومها َجعَْلنها الّرْؤيها التهـي أَرْينهاَ  إتّ فتْنَهةً للنّهاِس قهال: اهي رؤيها عهين رآاها 

 النبـّي صلى هللا عليه وسل  لـيـلة أُسري به.

نها عبهد الهرماق، قهال: أ برنها ابهن عيهـينة، عهن عمهرو، عهن حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ بر   

 عكرمة، عن ابن عبـاس، بنـحوه.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، قال: حدثنا عمرو، عن فراَ القزام، عن سهعيد بهن 16927  

ري بههه إلههـى بههـيت جبههـير َومهها َجعَْلنهها الّرْؤيهها التههـي أَرْينههاَ  إتّ فِتْنَههةً للنّههاِس قههال: كههاا ذلههة لـيههـلة أُسهه

 الـمقدس، فرأى ما رأى فكأّبه الـمشركوا حين أ برا .

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن علـية، عن أبـي رجهاء، عهن الهـحسن، قولهه َومها َجعَْلنها 16928  

هللا  الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: أسري به عشاء إلـى بـيت الـمقدس، فصلـى فـيه، وأراه

ما أراه من اتَياَ، ث  أصبح بـمكة، فأ برا  أنه أُسري به إلـى بـيت الـمقدس، فقالوا له: يا مـحمد 

ما شأنة، أمسيت فـيه، ث  أصبحت فـينا تـخبرنا أنة أتـيت بـيت الهـمقدس، فعجبهوا مهن ذلهة حتهـى 

 ارتدّ بعضه  عن اإلسالم.

ة، قال: حدثنا عو،، عن الـحسن، فـي قوله َوما ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا اوذ16929  

َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: قال كفـار أال مكة: ألـيس من كهأب ابهن أبهـي كبشهة 

 أنه يزع  أنه سار مسيرة شهرين فـي لـيـلة.

ـي مالهة فهـي اهأه ـ حدثنـي أبو حصين، قهال: حهدثنا عبمهر، قهال: حهدثنا حصهين، عهن أبه16930  

 اتَية َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: مسيره إلـى بـيت الـمقدس.

ـ حدثنـي أبو السائب ويعقوب، قهات: حهدثنا ابهن إهريهس، عهن الهـحسن بهن عبهد هللا، عهن 16931  

أَرْينهاَ  إتّ فِتْنَههةً للنّهاِس قهال: حههين  أبهـي الضهحى، عهن مسههروق فهـي قولهه َومها َجعَْلنهها الّرْؤيها التهـي

 أُسري به.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفـياا، عهن منصهور، عهن إبراايهـ  16932  

 َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: لـيـلة أُسري به.

ى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة َومها ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـ16933  

َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فتْنَةً للنّاس قال: الرؤيا التـي أرينا  فهـي بهـيت الهـمقدس حهين أُسهري 

 به، فكانت تلة فتنة الكافر.

لّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَهةً حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة َوما َجعَْلنا ا   

 للنّاِس يقول: هللا أراه من اتَياَ والعبر فـي مسيره إلـى بـيت الـمقدس.

ذُكر لنا أا ناسا ارتدّوا بعد إسالمه  حين حدثه  رسول هللا صلى هللا عليه وسل  بـمسيره، أنكروا   

 مسيرة شهرين فـي لـيـلة واحدة.ذلة وكأّبوا له، وعجبوا منه، وقالوا: تـحدّثنا أنة سرَ 
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حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، عهن ابهن    

عبـاس، قوله َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التهـي أَرْينهاَ  إتّ فِتْنَهةً للنّهاِس قهال: اهو مها أُري فهـي بهـيت الهـمقدس 

 لـيـلة أُسري به.

القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي َومها َجعَْلنها الّرْؤيها ـ حدثنا 16934  

التـي أَرْيناَ  قال: أراه هللا مهن اتَيهاَ فهـي طريهق بهـيت الهـمقدس حهين أُسهري بهه، نزلهت فريضهة 

ن الصالة لـيـلة أُسري به قبل أا يهاجر بسنة وتسع سنـين من العشر التـي مكمها بـمكة، ث  رجع م

لـيـلته، فقالت قريش: تعشى فـينا وأصبح فـينا، ث  مع  أنه جاء الشام فـي لـيـلة ث  رجهع، وايهـ  هللا 

 إا الـحدأة لتـجيتها شهرين: شهرا مقبلة، وشهرا ُمدبرة.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميهد، فهـي قولهه َومها َجعَْلنها الّرْؤيها 16935  

ناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: اأا حين أُسري به إلـى بهـيت الهـمقدس، افتهتن فهـيها نهاس، فقهالوا: الّتـي أَريْ 

لَهـّما أتانهـي َجْبرائيهـُل َعلَهـْيِه الّسهالُم بهـالبَُراِق »يأاب إلـى بـيت الـمقدس ويرجهع فهـي لـيهـلة وقهال: 

َْ بأذُنَـْيها، َواْنقَبَ  بَعْ  ُضها إلـى بَْعٍ ، فَنََظَر إلَـْيها َجْبرائيـُل، فقاَل: َوالّهِأي ِلـيَْحِملَنـي َعلَـْيها َصّر

َْ بأُذُنَهـْيها َواْرفَّضهْت »، قهاَل: «بَعَمَنِـي بـالـَحّق مْن ِعْنِدِه ما َرِكبََة أَحد  ِمْن َولَهِد آهََم َ ْيهر  ِمْنههُ  فَصهّر

فلهـما أتهاا  بهألة، قهالوا: مها « ْنتََهى َطْرفههاَعَرقا حتـى ساَل ما تَـْحتَها، وكاَا ُمْنتََهى َ ْطواا ِعْندَ مُ 

كاا مـحمد لـينتهي حتـى يأتـي بكأبة تـخرج من أقطاراا، فهأتوا أبهـا بكهر رضهي هللا عنهه، فقهالوا: 

اأا صاحبة يقول كأا وكأا، فقال: وقد قال ذلة؟ قالوا: نع ، فقال: إا كاا قد قال ذلهة فقهد صهدق، 

ـيت الههـمقدس ورجهع فهـي لـيهـلة؟ فقهال أبهو بكهر: إي، نههزع هللا فقهالوا: تصهدّقه إا قهال ذاهب إلهـى به

عقولك ، أصدّقه بخبر السماء، والسماء أبعد من بـيت الهـمقدس، وت أصهدّقه بخبهر بهـيت الهـمقدس؟ 

قالوا للنبـّي صلى هللا عليه وسل : إنا قد جتنها بهـيت الهـمقدس فصهفه لنها، فلهـما قهالوا ذلهة، رفعهه هللا 

، فقهال بعضهه : وأبهـيك  إا «او كهأا، وفهـيه كهأا»ممله بـين عينـيه، فجعل يقول: تبـار  وتعالـى و

 أ طأ منه حرفـا، فقالوا: اأا رجل ساحر.

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد بهن سلـيهـماا، 16936  

ي أَرْينهاَ  إتّ فِتْنَهةً للنّهاِس يعنهـي لـيهـلة قال: سمعت الضحا  يقول فهـي قولهه َومها َجعَْلنها الّرْؤيها التهـ

 أُسري به إلـى بـيت الـمقدس، ث  رجع من لـيـلته، فكانت فتنة له .

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 16937  

عن مـجااد فـي قوله الّرؤحيها  قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح،

 التـي أَرْيناَ  قال: حين أُسري بـمـحمد صلى هللا عليه وسل .

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، بنـحوه.   

 وقال آ روا: اي رؤياه التـي رأى أنه يد ـل مكة. ذكر من قال ذلة:  

مد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـح16938  

عن ابن عبـاس، قوله: َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس قال: يقال: إا رسول هللا صلى 

هللا صلى هللا هللا عليه وسل  أُري أنه ه ـل مكة او وأصحابه، واو يومتٍأ بـالـمدينة، فعّجل رسول 

عليه وسل  السير إلـى مكة قبل ا جل، فرهّه الـمشركوا، فقالت أناس: قهد رهّ رسهول هللا صهلى هللا 

 عليه وسل ، وقد كاا حدثنا أنه سيد ـلها، فكانت رجعته فتنته .

وقال آ روا مـمن قال: اي رؤيا منام: إنـما كاا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  رأى فـي منامه   

 ما يعلوا منبره. ذكر من قال ذلة:قو

ـ ُحدثت عن مـحمد بن الـحسن بن مبـالة، قال: حدثنا عبد الـمهيـمن بن عبـاس بهن سههل 16939  

بن سعد، قال: ثنـي أبـي، عن جدّي، قال: رأى رسول هللا صلى هللا عليهه وسهل  بنهـي فهالا ينهزوا 

حتهـى مهاَ. قهال: وأنهزل هللا عهّز وجهّل  علـى منبره نزو القرهة، فساءه ذلة، فما استـجمع ضهاحكا

 اتَية.«... فـي ذلة َوما َجعَْلنا الّرْؤيا التـي أَرْيناَ  إتّ فِتْنَةً للنّاِس 

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب، قول من قال: عنى به رؤيا رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهل    

س، وبهـيت الهـمقدس لـيهـلة أُسهري بهه، وقهد ما رأى من اتَياَ والعبر فـي طريقه إلـى بهـيت الهـمقد

 ذكرنا بع  ذلة فـي أّول اأه السورة.
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وإنـما قُلنا ذلة أولـى بـالصواب، إلجماع الـحجة من أال التأويـل علـى أا اأه اتَية إنـما نزلهت   

التهـي  فـي ذلة، وإياه عنى هللا عّز وجّل بها، فإذا كاا ذلة كألة، فتأويـل الكالم: وما جعلنا رؤيا 

أرينا  لـيـلة أسرينا بة من مكة إلـى بهـيت الهـمقدس، إتّ فتنهة للنهاس: يقهول: إت بَهالء للنهاس الهأين 

ارتدّوا عن اإلسالم، لـّما أُ بروا بـالرؤيا التـي رآاا علـيه الصالة والسهالم، وللهـمشركين مهن أاهل 

  تـماهيا فـي غيه ، وكفرا إلهـى مكة الأين امهاهوا بسماعه  ذلة من رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 كفرا ، كما:

 ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: إتّ فِتْنَةً للنّاِس.16940  

وأما قولهه: والّشهَجَرةَ الهـَمْلعُونَةَ فِهـي القُهرآِا فهإا أاهل التأويهـل ا تلفهوا فهـيها، فقهال بعضهه : اهي   

 من قال ذلة:شجرة الّزقّوم. ذكر 

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مالة بن إسماعيـل، قهال: حهدثنا أبهو عبهـيدة، عهن عمهرو، 16941  

 عن عكرمة، عن ابن عبـاس والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي القُرآِا قال: شجرة الّزقوم.

، عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي16942  

عههن ابههن عبههـاس، قولههه والّشههَجَرةَ الههـَمْلعُونَةَ فِههـي القُههرآِا قههال: اههي شههجرة الزقههوم. قههال أبههو جهههل: 

أيخّوفنـي ابهن أبهـي كبشهة بشهجرة الّزقهوم، ثه  هعها بتهـمر وُمبهد، فجعهل يقهول: مقمنهـي، فهأنزل هللا 

 فََما يَِزيدُُاْ  إتّ ُطْبيانا َكبِـيرا. تعالـى َطْلعُها كأنّهُ ُرُءوُس الّشياِطين وأنزل ونُـَخّوفُُه ْ 

ـ حدثنـي أبو السائب ويعقوب، قات: حدثنا ابن إهريهس، عهن الهـحسن بهن عبهـيد هللا، عهن 16943  

 أبـي الضحى، عن مسروق والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي القُرآِا قال: شجرة الّزقوم.

: حهدثنا سفهـياا، عهن الهـحسن بهن عبهـيد هللا، عهن حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قهال   

 أبـي الضحى، عن مسروق، ممله.

ـهه حدثنههـي يعقههوب، قههال: حههدثنا ابههن ُعلَههـية، عههن أبههـي رجههاء، عههن الههـحسن، فههـي قولههه 16944  

والّشههَجَرةَ الههـَمْلعُونَةَ فِههـي القُههرآِا فههإا قريشهها كههانوا يههأكلوا التههـمر والزبههد، ويقولههوا: تزقمههوا اههأا 

 وم. قال أبو رجاء: فحدثنـي عبد القدّوس، عن الـحسن، قال: فوصفها هللا له  فـي الصافـاَ.الزق

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا اوذة، قال: حدثنا عو،، عهن الهـحسن، قهال: قهال أبهو جههل وكفهـار    

ه أال مكة: ألـيس من كهأب ابهن أبهـي كبَشهة أنهه يوعهدك  بنهار تهـحترق فهـيها الهـحجارة، ويهزع  أنه

 ينبت فـيها شجرة؟ والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي القُرآِا قال: اي شجرة الّزقوم.

ـ حدثنـي عن عبد هللا بن أحمهد بهن يهونس، قهال: حهدثنا عبمهر، قهال: حهدثنا حصهين، عهن 16945  

 أبـي مالة فـي اأه اتَية والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي القُرآِا قال: شجرة الزقوم.

ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا اشيـ ، عن حصين، عهن أبهـي مالهة، قهال  حدثنا   

 فـي قوله والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي القُرآِا قال: اي شجرة الزقوم.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد هللا بن الـمبـار ، عهن رجهل 16946  

 كرمة، قال: شجرة الزقوم.يقال له بدر، عن ع

ـ حدثنا ابن بشار، قهال: حهدثنا عبهد الهرحمن، قهال: حهدثنا إسرائيهـل، عهن فهراَ القهّزار، 16947  

 قال: ُستل سعيد بن جبـير عن الشجرة الـملعونة، قال: شجرة الزقوم.

، عهن حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الهرحمن، قهال: حهدثنا اشيهـ ، عهن عبهد الهـملة العَْزرمهيّ    

 سعيد بن جبـير َوالّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ قال: شجرة الزقوم.

ـهه حههدثنا ابههن بشههار، قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن، قههال: حههدثنا سفههـياا، عههن منصههور، عههن 16948  

 إبراايـ ، بـممله.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 16949  

ـي الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد والّشهَجَرةَ الهـَمْلعُونَةَ قال: ثن

 فِـي القُرآِا قال: الزقوم.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

عن أبـي معشر، عن إبراايـ ، أنه كهاا حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن أبـي الـَمـحجل،    

 يحلف ما يستمنـي، أا الشجرة الـملعونة: شجرة الزقوم.
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حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنها عبهد الهرماق، قهال: أ برنها إسرائيهـل، عهن فُهراَ القهزام،    

 قال: سألت سعيد بن جبـير، عن الشجرة الـملعونة فـي القرآا، قال: شجرة الّزقوم.

نا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنها عبهد الهرماق، قهال: أ برنها ابهن عيهـينة، عهن عمهرو، عهن حدث   

 عكرمة عن ابن عبـاس، قال: اي الزقوم.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي 16950  

إتّ ُطْبيانا َكبِـيرا واي شجرة الزقوم،  ّو، هللا بهها عبهـاهه، فهـافتتنوا  القُرآِا ونُـَخّوفُُهْ  فََما يَِزيدُُا ْ 

بألة، حتـى قال قائله  أبو جهل بن اشهام: معه  صهاحبك  اهأا أا فهـي النهار شهجرة، والنهار تأكهل 

الشههجر، وإنهها وهللا مهها نعلههـ  الزقههوم إتّ التههـمر والزبههد، فتزقمههوا، فههأنزل هللا تبههـار  وتعالههـى حههين 

ا أا يكههوا فههـي النههار شههجرة: إِنّههها َشههَجَرة  تههـْخُرُج فههـي أْصههِل الـَجِحيههـِ  َطْلعُههها كأنّهههُ ُرُءوُس عجبههو

 الّشياِطيِن، إنـي  ـلقتها من النار، وعأّبت بها من شتت من عبـاهي.

فِـي  حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة والّشَجَرةَ الـَمْلعُونَةَ    

القُرآِا قال: الزقوم وذلة أا الـمشركين قالوا: يخبرنا اأا أا فـي النار شجرة، والنار تأكل الشهجر 

 حتـى ت تدع منه شيتا، وذلة فتنة.

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد بهن سلـيهـماا، 16951  

 َجَرةَ الـَمْلعُونَةَ فِـي القُرآِا قال: شجرة الزقوم.قال: سمعت الضحا  يقول فـي قوله والشّ 

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله والّشَجَرةَ الهـَمْلعُونَةَ 16952  

فِـي القُرآِا الزقهوم التهـي سهألوا هللا أا يهـمح بهـيوته  منهها. وقهال: اهي الّصَرفهـاا بهـالزبد تتزقمهه، 

 اا: صنف من التـمر. قال: وقال أبو جهل: اي الصرفـاا بـالزبد، وافتتنوا بها.والصرفـ

 وقال آ روا: اي الَكُشوي. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مـحمد بن إسماعيـل بهن أبهـي فهدية، عهن ابهن أبهـي ذئهب، 16953  

، أرسله إلـى ابن عبـاس، يسهأله عهن عن مولـى بنـي ااش  حدثه، أا عبد هللا بن الـحاري بن نوفل

الشههجرة الههـملعونة فههـي القههرآا؟ قههال: اههي اههأه الشههجرة التههـي تلههوي علههـى الشههجرة، وتههـجعل فههـي 

 الـماء، يعنـي الكشوثـي.

وأولـى القولـين فـي ذلة بـالصواب عندنا قول من قال: عنى بها شجرة الزقوم، إلجمهاع الهـحجة   

صهبت الشهجرة الهـملعونة عطفهـا بهها علهـى الرؤيها. فتأويهـل الكهالم من أال التأويـل علهـى ذلهة. ون

إذا: وما جعلنا الرؤيا التـي أرينا ، والشجرة الـملعونة فـي القهرآا إتّ فتنهة للنهاس، فكانهت فتنهته  

فـي الرؤيا ما ذكرَ من ارتداه من ارتدّ، وتـماِهي أال الشر  فـي شركه ، حهين أ بهرا  رسهول 

ه وسل  بـما أراه هللا فـي مسيره إلـى بـيت الـمقدس لـيـلة أُسرَي به. وكانت فتنهته  هللا صلى هللا علي

فـي الشجرة الـملعونة ما ذكرنا من قول أبـي جهل والـمشركين معهه: يخبرنها مهـحمد أا فهـي النهار 

 شجرة نابتة، والنار تأكل الشجر فكيف تنبت فـيها؟

إتّ ُطْبيانا َكبِـيرا يقول: ونهـخّو، اه تء الهـمشركين بهـما نتوعهدا   وقوله: ونُـَخّوفُُهْ  فََما يَزيدُُا ْ   

من العقوبـاَ والنكال، فما يزيدا  تـخويفنا إتّ طبيانا كبهـيرا، يقهول: إتّ تهـماهيا وغيها كبهـيرا فهـي 

 كفهرا  وذلهة أنهه  لهـما ُ ّوفهوا بهـالنار التههـي طعهامه  فهـيها الزقهوم هعهوا بـالتهـمر والزبهد، وقههالوا:

تزقموا من اأا. وبنـحو الهأي قلنها فهـي ذلهة، قهال أاهل التأويهـل. ذكهر مهن قهال ذلهة وقهد تقهدّم ذكهر 

 بع  من قال ذلة، ونأكر بع  من بقـي:

ـ حدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، قهال قهال ابهن جهريي َوالّشهَجَرةَ 16954  

ن، والشهياطين ملعونهوا. قهال والّشهَجَرةَ الهـَمْلعُونَةَ فِهـي الـَمْلعُونَةَ قال: طلعها كأنهه رءوس الشهياطي

القُرآِا لـما ذكراا ماها  افتتانا وطبيانا، قال هللا تبـار  وتعالـى، ونـخّوفُُه  فََما يَِزيدُُاْ  إتّ ُطْبيانا 

 َكبِـيرا. 

 62و  61اآلية : 
ِة اْسُجدُواْ تَهََم فََسَجدُواْ إَتّ إِْبِليَس قَهاَل أَأَْسهُجدُ ِلَمهْن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمآلئِكَ 

 ذُّريّتَههُ إَتّ َ لَْقَت ِطيناً *  قَاَل أََرأَْيتََة َاـَأَا الِّأي َكّرْمَت َعلَهّي لَهتِْن أَّ هْرتَِن إِلَهَى يَهْوِم اْلِقيَاَمهِة  ْحتَهنَِكنّ 

 قَِليالً {.
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ه مـحمد صلى هللا عليه وسل : واذكر يا مـحمد تـماهي اه تء الهـمشركين يقول تعالـى ذكره لنبـي   

فـي غيه  وارتداها  عتّوا علـى ربه  بتـخويفه إيهاا  تـحقهـيقه  قهول عهدّوا  وعهدّو والهدا ، حهين 

أمره ربه بـالسجوه لهه فعصهاه وأبهى السهجوه لهه، حسهدا واستكبهـارا لَهتِْن أّ هْرتَِن إلهـى يَهْوِم الِقهـياَمِة 

ْحتَههنَِكّن ذُّريّتَههه إتّ قَِلههـيالً وكيههف صههدّقوا ظنههه فههـيه ، و ههالفوا أمههر ربههه  وطاعتههه، واتبعههوا أمههر  َ 

 عدّوا  وعدّو والدا .

ويعنههـي بقولههه َوإْذ قُْلنهها لْلههـَمالئَِكِة: واذكههر إذ قلنهها للههـمالئكة اْسههُجدُوا تَهََم فََسههَجدُوا إتّ إْبِلههـيَس فإنههه   

تعلّق به قولهه « ِمن»ِلـَمْن َ ـلَْقَت ِطينا يقول: لـمن  ـلقته من طين فلـما حأفت  استكبر وقال أأْسُجدَ 

 َ ـلَْقَت فنصب، يفتـخر علـيه الـجاال بأنه ُ ـِلق من نار، و ـلق آهم من طين. كما:

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عبهـاس، 16955  

العّزة تبـار  وتعالـى إبلـيس، فأ أ من أهيهـ  ا رض، مهن عهأبها وملهـحها، فخهـلق  قال: بع  ربّ 

منه آهم، فكل شيء ُ هـلق مهن عهأبها فههو صهائر إلهـى السهعاهة وإا كهاا ابهن كهافرين، وكهّل شهيء 

َ ـلقه من ِملـحها فهو صهائر إلهـى الشهقاوة وإا كهاا ابهن نبـيهـين ومهن ثه  قهال إبلهـيس أأْسهُجدُ ِلهـَمْن 

 ـلَْقَت ِطينا: أي اأه الطينة أنا جتت بها، ومن ث  ُسّمي آهم.  نه ُ ـلق من أهيـ  ا رض. َ 

وقوله: أَرأْيتََة َاأَا الِّأي َكّرْمَت َعلـّي يقول تعالـى ذكره: أرأيت اأا الأي كّرمته علـّي، فأمرتنـي   

لربه: لتن أ هرَ إاالكهي إلهـى يهوم  بـالسجوه له، ويعنـي بألة آهم لتِْن أ رتِّن أقس  عدّو هللا، فقال

القـيامة  َْحتَنَِكّن ذُّريّتَهُ إتّ قَِلـيالً يقول:  ستولـيّن علـيه ، و ستأصلنه ، و ستـميـلنه . يقال منهه: 

 احتنة فالا ما عند فالا من مال أو علـ  أو غير ذلة، ومنه قول الشاعر:

 إلـى َجْهٍد بنا فأْضعَفَتْواْحتَنََكْت أْمَوالَنا وَجلّفَْت  نَْشُكو إلَـْيَة َسنَةً قَْد أْجَحفَتَْجْهدا 

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 16956  

بهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد، فهـي قهول هللا قال: حدثنا الهـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، جميعها عهن ا

 تبـار  وتعالـى  َْحتَنَِكّن ذُّريّتَهُ إتّ قَِلـيالً قال:  حتوينه .

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ن علـّي. عن ابن عبـاس، قوله ـ حدثنـي علـّي، قال: حدثنا عبد هللا، قال: ثنـي معاوية، ع16957  

  َْحتَنَِكّن ذُّريّتَهُ إتّ قَِلـيالً يقول:  ستولـيّن.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله  َْحتَهنَِكّن ذُّريّتَههُ إتّ 16958  

،  ا اتستهههـيالء قلهههـيالً قهههال:  ضهههلنه . واهههأه ا لفهههـاظ وإا ا تلفهههت فإنهههها متقاربهههـاَ الهههـمعنى

 واتحتواء بـمعنى واحد، وإذا استولـى علـيه  فقد أضله .

 63اآلية : 
القههول فههـي تأويههـل قولههه تعالههـى   }َواْسههتَْفِزْم َمههِن اْسههتََطْعَت ِمههْنُهْ  بَِصههْوتَِة َوأَْجِلههْب َعلَههْيِه  بَِخْيِلههَة 

 ْ  َوَما يَِعدُُاُ  الّشْيَطاُا إِتّ ُغُروراً {.َوَرِجِلَة َوَشاِرْكُهْ  فِي ا ْمَواِل َوا ْوتِه َوِعْداُ 

يقول تعالـى ذكره بقوله َواْستَفِزْم واستـخفف واستـجهل، من قوله : اسهتفّز فالنها كهأا وكهأا فههو    

يستفّزه َمِن اْستََطْعَت ِمْنُه  بَِصوتَِة. ا تلف أال التأويـل فـي الصهوَ الهأي عنهاه جهّل ثنهاؤه بقولهه 

َم.ِا اْستََطْعَت ِمْنُه  بَِصوتِة فقال بعضه : عنى به: صوَ البنهاء واللعهب. ذكهر مهن قهال  َواْستَْفِزم

 ذلة:

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إهريس، عن لـي ، عهن مهـجااد، فهـي قولهه َواْسهتَْفِزم 16961  

 َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: بـاللهو والبناء.

ائب، قال: حدثنا ابن إهريهس، قهال: سهمعت لهـيما يهأكر، عهن مهـجااد، فهـي قولهه: حدثنـي أبو الس   

 َواْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: اللعب واللهو.

وقال آ روا: عنى به واْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بدعائة إياه إلهـى طاعتهة ومعصهية هللا. ذكهر   

 من قال ذلة:

ـه حدثنهـي علههـّي، قهال: حههدثنا عبهد هللا، قههال: ثنهـي معاويهة، عههن علهـّي، عههن ابهن عبههـاس 16962  

 َواْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: صوته كّل هاع هعا إلـى معصية هللا.
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ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة 16963  

 تَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: بدعائة.َواسْ 

وأولـى ا قوال فـي ذلهة بهـالصحة أا يقهال: إا هللا تبهـار  وتعالهـى قهال إلبلهـيس: واسهتفزم مهن   

ذّرية آهم من استطعت أا تستفّزه بصوتة، ولـ  يخصص من ذلة صوتا هوا صوَ، فكل صوَ 

ه، و الفـا للدعاء إلـى طاعة هللا، فهو ها ـل فهـي معنهى صهوته كاا هعاء إلـيه وإلـى عمله وطاعت

 الأي قال هللا تبـار  وتعالـى اسمه له َواْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة.

وقوله: وأْجِلْب َعلَـْيِهْ  بَِخْيـِلَة وَرِجلَة يقول: وأجمع علـيه  من ركبـاا جند  ومشاته  من يجلب   

ـالدعاء إلـى طاعتة، والصر، عن طاعتـي. يقال منه: أجلب فالا علـى فالا إجالبـا: إذا علـيها ب

صا  علـيه. والـَجلَبة: الصوَ، وربـما قـيـل: ما اأا الهـَجلَب، كمها يقهال: البَلَبهة والبَلَهب، والّشهفَقَة 

 والّشفَق. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل، ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي سلـ  بن جناهة، قال: حدثنا ابهن إهريهس، قهال: سهمعت لهـيما يهأكر عهن مهـجااد، 16964  

 فـي قوله وأْجِلْب َعلَـْيِهْ  بَِخْيـِلَة وَرِجِلَة قال: كّل راكب وماح فـي معاصي هللا تعالـى.

ْب ـهه حههدثنا ابههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة وأْجِلهه16965  

 َعلَـْيِهْ  بَِخْيـِلَة َوَرِجِلَة قال: إا له  يالً ورجالً من الـجّن واإلنس، وا  الأين يطيعونه.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة وأْجِلهْب َعلَهـْيِهْ  بَِخْيهـِلَة وَرِجِلهَة قهال    

 الرجال: الـمشاة.

د هللا، قال: ثنـي معاوية، عن علـّي، عن ابن عبـاس، قوله ـ حدثنـي علـّي، قال: حدثنا عب16966  

وأْجِلهْب َعلَههـْيِهْ  بَِخْيههـِلَة َوَرِجِلهَة قههال:  يههـله: كههل راكهب فههـي معصههية هللا ورجلهه: كههل راجههل فههـي 

 معصية هللا.

ْيهـِلَة حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، فـي قوله وأْجِلْب َعلَهـْيِهْ  بِخَ    

َوَرِجِلَة قال: ما كاا من راكب يقاتل فـي معصية هللا فههو مهن  يهـل إبلهـيس، ومها كهاا مهن راجهل 

فـي معصية هللا فهو من رجال إبلـيس. والرْجل: جمع راجل، كما التـْجر: جمهع تهاجر، والّصهْحب: 

 جمع صاحب.

لتأويـل ا تلفوا فـي الـمشاركة التـي عنـيت وأما قوله: َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه، فإا أال ا  

بقوله َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه فقال بعضه : او أمره إياا  بإنفـاق أمواله  فـي غير طاعهة 

 هللا واكتسابهمواا من غير حلها. ذكر من قال ذلة:

يههأكر عههن مههـجااد ـهه حدثنههـي أبههو السههائب، قههال: حههدثنا ابههن إهريههس، قههال: سههمعت لههـيما 16967  

 َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل التـي أصابواا من غير حلها.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحاري، قهال:    

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد َوشهاِرْكُهْ  فِهـي ا ْمهَواِل 

 ما أكل من مال ببير طاعة هللا.قال: 

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن طلـحة بن عمرو، 16968  

 عن عطاء بن أبـي َربـا ، قال: الشر  فـي أموال الربـا.

ـ حهدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، عهن الهـحسن، فهـي قولهه 16969  

َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: قد وهللا شهاركه  فهـي أمهواله ، وأعطهاا  هللا أمهواتً فأنفقواها 

 فـي طاعة الشيطاا فـي غير حّق هللا تبـار  اسمه، واو قول قتاهة.

بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد، عن معمر، قال: قال الـحسن َوشاِرْكُهْ  فهـي ا ْمهَواِل حدثنا ا   

 مرا  أا يكسبواا من  بـي ، وينفقواا فـي حرام.

ـه حدثنهـي علههـّي، قهال: حههدثنا عبهد هللا، قههال: ثنهـي معاويهة، عههن علهـّي، عههن ابهن عبههـاس 16970  

 قال: كّل مال فـي معصية هللا. َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتهِ 
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ـ حدثنـي يهونس، قهال: أ برنها ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه َوشهاِرْكُهْ  فِهـي 16971  

ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: مشهاركته إيهاا  فهـي ا مهوال وا وته، مها َميّهن لهه  فهـيها مهن معاصهي هللا 

 حتـى ركبواا.

جريهر، عهن منصهور، عهن مهـجااد َوشهاِرْكُهْ  فهـي ا ْمهَواِل كهّل مها  حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا   

 أنفقوا فـي غير حقه.

وقال آ روا: بل ُعنِـي بألة كّل ما كاا مهن تـحريهـ  الهـمشركين مها كهانوا يحّرمهوا مهن ا نعهام   

 كالبحائر والسوائب ونـحو ذلة. ذكر من قال ذلة:

أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي 16972  

عن ابن عبـاس، فـي قوله: َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قهال: ا مهوال: مها كهانوا يحّرمهوا مهن 

 أنعامه .

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا عيسهى، عهن عمهراا بهن سلـيهـماا. عهن 16973  

ن عبـاس، قال: مشاركته فـي ا مهوال أا جعلهوا البحيهرة والسهائبة والوصيهـلة أبـي صالـح، عن اب

 لبير هللا.

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة 16974  

َوشههاِرْكُهْ  فِههـي ا ْمههَواِل فإنههه قههد فعههل ذلههة أمهها فههـي ا مههوال، فههأمرا  أا يجعلههوا بحيههرة وسههائبة 

 يـلة وحاما.ووص

 قال أبو جعفر: الصواب: حاميا.  

 وقال آ روا: بل ُعنِـي به ما كاا الـمشركوا يأبحونه تَلهته . ذكر من قال ذلة:  

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معهاذ، قهال: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  16975  

 ما كانوا يأبحوا تَلهته .يقول: َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه يعنـي 

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب قول من قال: ُعنِـي بألة كّل مال عصى هللا فـيه بإنفهـاق فهـي   

حرام أو اكتساب من حهرام، أو ذبهح لالَلههة، أو تسيهـيب، أو بحهر للشهيطاا، وغيهر ذلهة مهـما كهاا 

 ْمهَواِل فكهّل مها أطيهع الشهيطاا فهـيه مهن مهال معصيا به أو فـيه، وذلة أا هللا قال َوشهاِرْكُهْ  فهـي ا

 وعصى هللا فـيه، فقد شار  فـاعل ذلة فـيه إبلـيس، فال وجه لـخصوص بع  ذلة هوا بع .

وقولههه: وا ْوتِه ا تلههف أاههل التأويههـل فههـي صههفة شههركته بنههـي آهم فههـي أوتهاهه ، فقههال بعضههه :   

 ذلة:شركته إياا  فـيه  بزناا  بأمهاته . ذكر من قال 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16976  

 عن ابن عبـاس، قوله َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: أوته الزنا.

ـهه حدثنههـي أبههو السههائب، قههال: حههدثنا ابههن إهريههس، قههال: سههمعت لههـيما يههأكر عههن مههـجااد 16977  

 ُهْ  فـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: أوته الزنا.وشاِركْ 

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحري، قهال:    

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد َوشهاِرْكُه  فِهـي ا ْمهَواِل 

 وا وتِه قال: أوته الزنا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد قهال: أوته    

 الزنا.

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـماا، قهال: سهمعت 16978  

 ألة أال الشر .الضحا  يقول َوشاِرْكُهْ  فـي ا ْمَواِل وا وتِه قال: أوته الزنا، يعنـي ب

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، فـي قوله: َوشاِرْكُه  فِـي ا ْمَواِل    

 وا وتِه قال: ا وته: أوته الزنا.

 وقال آ روا: ُعنـي بألة: وأْهُا  أوتهَا  وقتلهموا . ذكر من قال ذلة:  

، قههال: ثنهـي معاويهة، عههن علهـّي، عههن ابهن عبههـاس ـه حدثنهـي علههـّي، قهال: حههدثنا عبهد هللا16979  

 َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا وتِه قال: ما قتلوا من أوتها ، وأتوا فـيه  الـحرام.

 وقال آ روا: بل عنـي بألة: صببه  إياا  فـي الكفر. ذكر من قال ذلة:  
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قتهاهة، عهن الهـحسن َوشهاِرْكُهْ  فِهـي ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن 16980  

ا ْمَواِل وا وته قال: قد وهللا شاركه  فـي أمواله  وأوتها ، فمـجسوا واّوهوا ونصروا وصببوا 

 غير صببة اإلسالم وجزءوا من أمواله  جزءا للشيطاا.

 ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة16981  

َوشههاِرْكُهْ  فِههـي ا ْمههَوال وا وتِه قههال: قههد فعههل ذلههة، أمهها فههـي ا وته فههإنه  اههّوهوا  ونّصههروا  

 ومـّجسوا .

 وقال آ روا: بل عنـي بألة تسميته  أوتها  عبد الـحري وعبد شمس. ذكر من قال ذلة:  

عمههراا بههن ـهه حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا الههـحسين، قههال: ثنههـي عيسههى بههن يههونس، عههن 16982  

سلـيـماا، عن أبـي صالـح عن ابن عبهـاس َوشهاِرْكُه  فِهـي ا ْمهَواِل وا وتِه قهال: مشهاركته إيهاا  

 فـي ا وته، سموا عبد الـحري وعبد شمس وعبد فالا.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب أا يقهال: كهّل ولهد ولدتهه أنمهى عصهى هللا بتسهميته مها يكراهه   

فـي غير الدين الأي ارتضاه هللا، أو بهـالزنا بأمهه، أو قتلهه ووأهه، أو غيهر ذلهة مهن  هللا، أو بإه اله

ا مور التهـي يعصهى هللا بهها بفعلهه بهه أو فهـيه، فقهد ه هـل فهـي مشهاركة إبلهـيس فهـيه مهن ولهد ذلهة 

ركة فهـيه الـمولوه له أو منه،  ا هللا لـ  يخصص بقوله َوشاِرْكُه  فـي ا ْمَواِل وا وتِه معنهى الشه

بـمعنى هوا معنى، فكّل ما عصى هللا فهـيه أو بهه، وأطيهع بهه الشهيطاا أو فهـيه، فههو مشهاركة مهن 

 عصى هللا فـيه أو به إبلـيس فـيه.

وقوله: َوِعْدُا  َوما يَِعدُُاُ  الّشْيطاُا إتّ ُغُرورا يقول تعالـى ذكره إلبلـيس: وعد أتبـاعة من ذّرية   

اها  بسوء. يقول هللا: َوما يَِعدُُاْ  الّشْيطاُا إتّ ُغُرورا  نه ت يبنـي عنه  آهم، النصرة علـى من أر

من عقاب هللا إذا نزل بهه  شهيتا، فهه  مهن عداتهه فهـي بهـاطل و ديعهة، كمها قهال لهه  عهدّو هللا حهين 

اَا ِلـي َعلَـْيُكْ  ِمْن ُسهْلطاٍا إتّ حصحص الـحّق إّا ّللّاَ َوَعدَُكْ  َوَعدَ الـَحّق َوَوَعدتُُكْ  فَأْ ـلَْفتُُكْ  َوما كَ 

ِ ّي أْا هََعْوتُْكْ  فـاْستَـَجبَتُـْ  لـي فاَل تَلُوُمونِـي َولُوُموا أْنفَُسهُكْ  مها أنها بِهـُمْصِرِ ُكْ  َومها أْنتُهـْ  بِهـُمْصرِ 

َُ بِـَما أْشَرْكتُـُموِا ِمْن قَْبُل.  إنّـي َكفَْر

 64اآلية : 
الههـى   }َواْسههتَْفِزْم َمههِن اْسههتََطْعَت ِمههْنُهْ  بَِصههْوتَِة َوأَْجِلههْب َعلَههْيِه  بَِخْيِلههَة القههول فههـي تأويههـل قولههه تع

 َوَرِجِلَة َوَشاِرْكُهْ  فِي ا ْمَواِل َوا ْوتِه َوِعْدُاْ  َوَما يَِعدُُاُ  الّشْيَطاُا إِتّ ُغُروراً {.

ل، من قوله : اسهتفّز فالنها كهأا وكهأا فههو يقول تعالـى ذكره بقوله َواْستَفِزْم واستـخفف واستـجه   

يستفّزه َمِن اْستََطْعَت ِمْنُه  بَِصوتَِة. ا تلف أال التأويـل فـي الصهوَ الهأي عنهاه جهّل ثنهاؤه بقولهه 

َواْستَْفِزم َم.ِا اْستََطْعَت ِمْنُه  بَِصوتِة فقال بعضه : عنى به: صوَ البنهاء واللعهب. ذكهر مهن قهال 

 ذلة:

أبو كريب، قال: حدثنا ابن إهريس، عن لـي ، عهن مهـجااد، فهـي قولهه َواْسهتَْفِزم ـ حدثنا 16961  

 َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: بـاللهو والبناء.

حدثنـي أبو السائب، قال: حدثنا ابن إهريهس، قهال: سهمعت لهـيما يهأكر، عهن مهـجااد، فهـي قولهه:    

 ْ  بَِصْوتَِة قال: اللعب واللهو.َواْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنهُ 

وقال آ روا: عنى به واْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بدعائة إياه إلهـى طاعتهة ومعصهية هللا. ذكهر   

 من قال ذلة:

ـه حدثنهـي علههـّي، قهال: حههدثنا عبهد هللا، قههال: ثنهـي معاويهة، عههن علهـّي، عههن ابهن عبههـاس 16962  

 ْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: صوته كّل هاع هعا إلـى معصية هللا.َواْستَْفِزْم َمِن اْستَطَ 

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة 16963  

 َواْستَْفِزْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة قال: بدعائة.

 تبهـار  وتعالهـى قهال إلبلهـيس: واسهتفزم مهن وأولـى ا قوال فـي ذلهة بهـالصحة أا يقهال: إا هللا  

ذّرية آهم من استطعت أا تستفّزه بصوتة، ولـ  يخصص من ذلة صوتا هوا صوَ، فكل صوَ 

كاا هعاء إلـيه وإلـى عمله وطاعته، و الفـا للدعاء إلـى طاعة هللا، فهو ها ـل فهـي معنهى صهوته 

 ْم َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْ  بَِصْوتَِة.الأي قال هللا تبـار  وتعالـى اسمه له َواْستَْفزِ 
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وقوله: وأْجِلْب َعلَـْيِهْ  بَِخْيـِلَة وَرِجلَة يقول: وأجمع علـيه  من ركبـاا جند  ومشاته  من يجلب   

علـيها بـالدعاء إلـى طاعتة، والصر، عن طاعتـي. يقال منه: أجلب فالا علـى فالا إجالبـا: إذا 

صوَ، وربـما قـيـل: ما اأا الهـَجلَب، كمها يقهال: البَلَبهة والبَلَهب، والّشهفَقَة صا  علـيه. والـَجلَبة: ال

 والّشفَق. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل، ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي سلـ  بن جناهة، قال: حدثنا ابهن إهريهس، قهال: سهمعت لهـيما يهأكر عهن مهـجااد، 16964  

 ِهْ  بَِخْيـِلَة وَرِجِلَة قال: كّل راكب وماح فـي معاصي هللا تعالـى.فـي قوله وأْجِلْب َعلَـيْ 

ـهه حههدثنا ابههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة وأْجِلههْب 16965  

 َعلَـْيِهْ  بَِخْيـِلَة َوَرِجِلَة قال: إا له  يالً ورجالً من الـجّن واإلنس، وا  الأين يطيعونه.

ا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة وأْجِلهْب َعلَهـْيِهْ  بَِخْيهـِلَة وَرِجِلهَة قهال حدثن   

 الرجال: الـمشاة.

ـ حدثنـي علـّي، قال: حدثنا عبد هللا، قال: ثنـي معاوية، عن علـّي، عن ابن عبـاس، قوله 16966  

ـله: كههل راكهب فههـي معصههية هللا ورجلهه: كههل راجههل فههـي وأْجِلهْب َعلَههـْيِهْ  بَِخْيههـِلَة َوَرِجِلهَة قههال:  يهه

 معصية هللا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، فـي قوله وأْجِلْب َعلَهـْيِهْ  بَِخْيهـِلَة    

َوَرِجِلَة قال: ما كاا من راكب يقاتل فـي معصية هللا فههو مهن  يهـل إبلهـيس، ومها كهاا مهن راجهل 

هللا فهو من رجال إبلـيس. والرْجل: جمع راجل، كما التـْجر: جمهع تهاجر، والّصهْحب: فـي معصية 

 جمع صاحب.

وأما قوله: َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه، فإا أال التأويـل ا تلفوا فـي الـمشاركة التـي عنـيت   

ه إياا  بإنفـاق أمواله  فـي غير طاعهة بقوله َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه فقال بعضه : او أمر

 هللا واكتسابهمواا من غير حلها. ذكر من قال ذلة:

ـهه حدثنههـي أبههو السههائب، قههال: حههدثنا ابههن إهريههس، قههال: سههمعت لههـيما يههأكر عههن مههـجااد 16967  

 َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل التـي أصابواا من غير حلها.

أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحاري، قهال:  حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا   

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد َوشهاِرْكُهْ  فِهـي ا ْمهَواِل 

 قال: ما أكل من مال ببير طاعة هللا.

 ممله. حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد،   

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن طلـحة بن عمرو، 16968  

 عن عطاء بن أبـي َربـا ، قال: الشر  فـي أموال الربـا.

ـ حهدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، عهن الهـحسن، فهـي قولهه 16969  

ِل وا ْوتِه قال: قد وهللا شهاركه  فهـي أمهواله ، وأعطهاا  هللا أمهواتً فأنفقواها َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَوا

 فـي طاعة الشيطاا فـي غير حّق هللا تبـار  اسمه، واو قول قتاهة.

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد، عن معمر، قال: قال الـحسن َوشاِرْكُهْ  فهـي ا ْمهَواِل    

  بـي ، وينفقواا فـي حرام.مرا  أا يكسبواا من 

ـه حدثنهـي علههـّي، قهال: حههدثنا عبهد هللا، قههال: ثنهـي معاويهة، عههن علهـّي، عههن ابهن عبههـاس 16970  

 َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: كّل مال فـي معصية هللا.

ْكُهْ  فِهـي ـ حدثنـي يهونس، قهال: أ برنها ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه َوشهارِ 16971  

ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: مشهاركته إيهاا  فهـي ا مهوال وا وته، مها َميّهن لهه  فهـيها مهن معاصهي هللا 

 حتـى ركبواا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جريهر، عهن منصهور، عهن مهـجااد َوشهاِرْكُهْ  فهـي ا ْمهَواِل كهّل مها    

 أنفقوا فـي غير حقه.

بألة كّل ما كاا مهن تـحريهـ  الهـمشركين مها كهانوا يحّرمهوا مهن ا نعهام وقال آ روا: بل ُعنِـي   

 كالبحائر والسوائب ونـحو ذلة. ذكر من قال ذلة:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16972  

تِه قهال: ا مهوال: مها كهانوا يحّرمهوا مهن عن ابن عبـاس، فـي قوله: َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا وْ 

 أنعامه .

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا عيسهى، عهن عمهراا بهن سلـيهـماا. عهن 16973  

أبـي صالـح، عن ابن عبـاس، قال: مشاركته فـي ا مهوال أا جعلهوا البحيهرة والسهائبة والوصيهـلة 

 لبير هللا.

بههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة ـهه حههدثنا مههـحمد بههن ع16974  

َوشههاِرْكُهْ  فِههـي ا ْمههَواِل فإنههه قههد فعههل ذلههة أمهها فههـي ا مههوال، فههأمرا  أا يجعلههوا بحيههرة وسههائبة 

 ووصيـلة وحاما.

 قال أبو جعفر: الصواب: حاميا.  

 كر من قال ذلة:وقال آ روا: بل ُعنِـي به ما كاا الـمشركوا يأبحونه تَلهته . ذ  

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معهاذ، قهال: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  16975  

 يقول: َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه يعنـي ما كانوا يأبحوا تَلهته .

بإنفهـاق فهـي وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب قول من قال: ُعنِـي بألة كّل مال عصى هللا فـيه   

حرام أو اكتساب من حهرام، أو ذبهح لالَلههة، أو تسيهـيب، أو بحهر للشهيطاا، وغيهر ذلهة مهـما كهاا 

معصيا به أو فـيه، وذلة أا هللا قال َوشهاِرْكُهْ  فهـي ا ْمهَواِل فكهّل مها أطيهع الشهيطاا فهـيه مهن مهال 

 بع  ذلة هوا بع .وعصى هللا فـيه، فقد شار  فـاعل ذلة فـيه إبلـيس، فال وجه لـخصوص 

وقولههه: وا ْوتِه ا تلههف أاههل التأويههـل فههـي صههفة شههركته بنههـي آهم فههـي أوتهاهه ، فقههال بعضههه :   

 شركته إياا  فـيه  بزناا  بأمهاته . ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16976  

 قوله َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: أوته الزنا.عن ابن عبـاس، 

ـهه حدثنههـي أبههو السههائب، قههال: حههدثنا ابههن إهريههس، قههال: سههمعت لههـيما يههأكر عههن مههـجااد 16977  

 وشاِرْكُهْ  فـي ا ْمَواِل وا ْوتِه قال: أوته الزنا.

عيسهى وحدثنهـي الهـحري، قهال:  حدثنـي مـحمد بن عمرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا   

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد َوشهاِرْكُه  فِهـي ا ْمهَواِل 

 وا وتِه قال: أوته الزنا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد قهال: أوته    

 الزنا.

ثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـماا، قهال: سهمعت ـ ُحد16978  

 الضحا  يقول َوشاِرْكُهْ  فـي ا ْمَواِل وا وتِه قال: أوته الزنا، يعنـي بألة أال الشر .

اِل حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، فـي قوله: َوشاِرْكُه  فِـي ا ْموَ    

 وا وتِه قال: ا وته: أوته الزنا.

 وقال آ روا: ُعنـي بألة: وأْهُا  أوتهَا  وقتلهموا . ذكر من قال ذلة:  

ـه حدثنهـي علههـّي، قهال: حههدثنا عبهد هللا، قههال: ثنهـي معاويهة، عههن علهـّي، عههن ابهن عبههـاس 16979  

 ها ، وأتوا فـيه  الـحرام.َوشاِرْكُهْ  فِـي ا ْمَواِل وا وتِه قال: ما قتلوا من أوت

 وقال آ روا: بل عنـي بألة: صببه  إياا  فـي الكفر. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة، عهن الهـحسن َوشهاِرْكُهْ  فِهـي 16980  

واّوهوا ونصروا وصببوا ا ْمَواِل وا وته قال: قد وهللا شاركه  فـي أمواله  وأوتها ، فمـجسوا 

 غير صببة اإلسالم وجزءوا من أمواله  جزءا للشيطاا.

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة 16981  

َوشههاِرْكُهْ  فِههـي ا ْمههَوال وا وتِه قههال: قههد فعههل ذلههة، أمهها فههـي ا وته فههإنه  اههّوهوا  ونّصههروا  

 ومـّجسوا .

 وقال آ روا: بل عنـي بألة تسميته  أوتها  عبد الـحري وعبد شمس. ذكر من قال ذلة:  
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ـهه حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا الههـحسين، قههال: ثنههـي عيسههى بههن يههونس، عههن عمههراا بههن 16982  

سلـيـماا، عن أبـي صالـح عن ابن عبهـاس َوشهاِرْكُه  فِهـي ا ْمهَواِل وا وتِه قهال: مشهاركته إيهاا  

 ا وته، سموا عبد الـحري وعبد شمس وعبد فالا. فـي

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب أا يقهال: كهّل ولهد ولدتهه أنمهى عصهى هللا بتسهميته مها يكراهه   

هللا، أو بإه اله فـي غير الدين الأي ارتضاه هللا، أو بهـالزنا بأمهه، أو قتلهه ووأهه، أو غيهر ذلهة مهن 

بفعلهه بهه أو فهـيه، فقهد ه هـل فهـي مشهاركة إبلهـيس فهـيه مهن ولهد ذلهة ا مور التهـي يعصهى هللا بهها 

الـمولوه له أو منه،  ا هللا لـ  يخصص بقوله َوشاِرْكُه  فـي ا ْمَواِل وا وتِه معنهى الشهركة فهـيه 

بـمعنى هوا معنى، فكّل ما عصى هللا فهـيه أو بهه، وأطيهع بهه الشهيطاا أو فهـيه، فههو مشهاركة مهن 

 يه أو به إبلـيس فـيه.عصى هللا فـ

وقوله: َوِعْدُا  َوما يَِعدُُاُ  الّشْيطاُا إتّ ُغُرورا يقول تعالـى ذكره إلبلـيس: وعد أتبـاعة من ذّرية   

آهم، النصرة علـى من أراها  بسوء. يقول هللا: َوما يَِعدُُاْ  الّشْيطاُا إتّ ُغُرورا  نه ت يبنـي عنه  

شهيتا، فهه  مهن عداتهه فهـي بهـاطل و ديعهة، كمها قهال لهه  عهدّو هللا حهين من عقاب هللا إذا نزل بهه  

 حصحص الـحّق إّا ّللّاَ َوَعدَُكْ  َوَعدَ الـَحّق َوَوَعدتُُكْ  فَأْ ـلَْفتُُكْ  َوما َكاَا ِلـي َعلَـْيُكْ  ِمْن ُسهْلطاٍا إتّ 

أْنفَُسهُكْ  مها أنها بِهـُمْصِرِ ُكْ  َومها أْنتُهـْ  بِهـُمْصِرِ ّي  أْا هََعْوتُْكْ  فـاْستَـَجبَتُـْ  لـي فاَل تَلُوُمونِـي َولُوُموا

َُ بِـَما أْشَرْكتُـُموِا ِمْن قَْبُل.  إنّـي َكفَْر

 65اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّا ِعبَاِهي لَْيَس لََة َعلَْيِهْ  ُسْلَطاا  َوَكفََى بَِربَّة َوِكيالً {.

إلبلهـيس: إا عبهـاهي الهأين أطاعونهـي. فهـاتبعوا أمهري وعصهو  يها إبلهـيس. يقول تعالـى ذكهره    

 لـيس لة علـيه  حجة.

وقوله: وَكفَـى بََربَّة َوِكيالً يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : وكفهـا  يها مهـحمد   

. وت تهـخف أحهدا، فإنهه ربة حفـيظا، وقـيـما بأمر . فـانقَْد  مره. وبل  رساتته ا تء الـمشركين

 قد توكل بحفظة ونصرتة، كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة، قولهه: إّا ِعبهـاِهي لَهـْيَس لَهَة 16983  

ى َعلَـْيِهْ  ُسْلطاا  وَكفَـى بََربَّة َوِكيالً وعبـاهه الـم منوا. وقال هللا فـي آية أ رى إنّهـما ُسهْلطانُهُ َعلهـ

 الِّأيَن يَتََولّْونَهُ والِّأيَن ُاْ  بِِه ُمْشِرُكوَا.

 66اآلية : 
َا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّربُّكُ  الِّأي يُْزِجي لَُكُ  اْلفُْلَة فِي اْلبَْحِر ِلتَْبتَبُواْ ِمن فَْضهِلِه إِنّههُ َكها

 بُِكْ  َرِحيماً {.

أيها القوم او الأي يسير لك  السفن فـي البحر. فهـيحملك  يقول تعالـى ذكره للـمشركين به: ربك     

فههـيها لَتْبتَبُههوا ِمههْن فَْضههِلِه لتوصههلوا بههـالركوب فههـيها إلههـى أمههاكن تههـجاراتك  ومطههالبك  ومعايشههك ، 

وتلتـمسوا من رمقه إنّه كاَا بُِكْ  َرِحيـما يقول: إا هللا كاا بك  رحيـما حين أجرى لكه  الفلهة فهـي 

الً منه بألة علـيك  التصّر، فـي طلب فضله فـي الباله النائية التـي لوت تسهيـله ذلة البحر، تسهي

لك  لصعب علـيك  الوصول إلـيها. وبنـحو ما قلنا فـي قوله: يُْزِجي لَُكْ  قال أال التأويـل. ذكهر مهن 

 قال ذلة:

، عهن علهـّي. عهن ابهن ـ حدثنـي علهـّي بهن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة16984  

 عبـاس. قوله: َربُّكُ  الِّأي يُْزِجي لَُكُ  الفُْلَة فـي البَْحِر يقول: يجري الفلة.

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة َربُّكهُ  16985  

 بحر.الِّأين يُْزجي لَُكُ  الفُْلَة فِـي البَْحِر قال: يسيراا فـي ال

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: قال ابن عبـاس َربُّكُ     

 الِّأي يُْزجي لَُكُ  الفُلَة فِـي البَْحِر قال: يجري.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله: َربُّكْ  الّهِأي يُْزجهي 16986  

 فُْلَة فِـي البَْحِر قال: يجريها.لَُكْ  ال
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 67اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِذَا َمّسُكُ  اْلّضّر فِي اْلبَْحِر َضّل َمن تَهْدُعوَا إِتّ إِيّهاهُ فَلَّمها نَّجهاُكْ  

 إِلَى اْلبَّر أَْعَرْضتُْ  َوَكاَا اإِلْنَساُا َكفُوراً {.

تك  الشهدّة والهـجهد فهـي البحهر ضهّل مهن تهدعوا: يقهول: فقهد تهـّ  مهن يقول تعالـى ذكره: وإذا نهال   

تدعوا من هوا هللا من ا نداه واتَلهة، وجار عن طريقك  فلـ  يبمك ، ولـ  تهـجدوا غيهر هللا مبيمها 

يبيمك  هعوتـموه، فلـما هعوتـموه وأغاثك ، وأجهاب هعهاءك  ونهـجاك  مهن اهول مها كنتهـ  فهـيه فهـي 

عما هعاك  إلـيه ربك  من  هـلع ا نهداه، والبهراءة مهن اتَلههة، وإفهراهه بهـا لواة البحر، أعرضتـ  

 كفرا منك  بنعمته وكاَا اإلْنساُا َكفُورا يقول: وكاا اإلنساا إذا جحد لنع  ربه.

 

 68اآلية : 
يُْرِسهَل َعلَهْيُكْ  َحاِصهباً ثُهّ  تَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَفَأَِمْنتُْ  أَا يَْخِسَف بُِكْ  َجانَِب اْلبَهّر أَْو 

 تَِجدُواْ لَُكْ  َوِكيالً {.

يقول تعالـى ذكره: أَفَأمْنتِـ  أيها الناس من ربك ، وقهد كفرتهـ  نعمتهه بتنهـجيته إيهاك  مهن اهول مها    

كنتـ  فـيه فـي البحر، وعظيـ  ما كنتـ  قهد أشرفتهـ  علهـيه مهن الههال ، فلهـما نهـجاك  وصرتهـ  إلهـى 

بّر كفرتـ ، وأشركتـ  فـي عبهـاهته غيهره أْا يَْخِسهَف بُِكهْ  جانِهَب البَهّر يعنهـي ناحيهة البهّر أْو يُْرِسهَل ال

َعلَـْيُكْ  حاِصبـا يقول: أو يـمطرك  حجارة من السماء تقتلك ، كما فعل بقهوم لهوط ثُهّ  ت تَهـِجدُوا لَُكهْ  

عهنك  مهن عأابهه ومها يهـمنعك  منهه. وبنهـحو الهأي  َوكيالً يقول: ث  ت تـجدوا لك  ما يقوم بـالـمدافعة

 قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: أفأِمْنتُـْ  أا يَْخِسَف بُِكْ  16987  

السماء ثُّ  ت تَـِجدُوا لَُكْ  َوِكيالً: أي منعة وت جانَِب البَّر أْو يُْرِسَل َعلَـْيُكْ  حاِصبـا يقول: حجارة من 

 ناصرا.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، فـي قوله: أفأِمْنتُـْ  16988  

 بحر.أْا يَْخِسَف بُِكْ  جانَِب البَّر أْو يُْرسَل َعلَـْيُكْ  حاِصبـا قال: مطر الـحجارة إذا  رجتـ  من ال

وكاا بعه  أاهل العربهـية يوجهه تأويهـل قولهه أْو يُْرسهَل َعلَهـْيُكْ  حاِصبهـا إلهـى: أو يرسهل علهـيك    

 ريحا عاصفـا تـحصب، ويستشهد لقوله ذلة بقول الشاعر:

 ُمْستَْقبِلـيَن َشماَل الّشاِم تَْضِربُنابِحاِصٍب َكنَِديِف القُْطِن َمْنمُوِر  

ب بـالـحصبهـاء ا رض فهـيها الرمهل والهـحصى الصهبار. يقهال وأصل الهـحاصب: الهريح تهـحص  

فـي الكالم: حصب فالا فالنا: إذا رماه بـالـحصبـاء. وإنـما ُوصهفت الهريح بأنهها تهـحصب لرميهها 

 الناس بألة، كما قال ا  طل:

 ولَقَْد َعلـْمُت إذَا الِعشاُر تََرّوَحتُْهْدَج الّرئاِل تَكبُّهّن َشماتً  

 عضاَهُ بِحاِصٍب ِمْن ثَْلـجهاحتـى يَبِـيَت َعلـى الِعَضاِه ِجفـات تَْرمي ال 

 

 69اآلية : 
القول فهـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }أَْم أَِمْنهتُْ  أَا يُِعيهدَُكْ  فِيهِه تَهاَرةً أُْ هَرَى فَيُْرِسهَل َعلَهْيُكْ  قَاِصهفاً ّمهَن 

 دُواْ لَُكْ  َعلَْينَا بِِه تَبِيعاً {.الّريحِ فَيُْبِرقَُك  بَِما َكفَْرتُْ  ثُّ  تَ تَجِ 

يقول تعالـى ذكره: أم أمنتـ  أيها القوم من ربك ، وقد كفرتـ  به بعد إنعامه علهـيك ، النعمهة التهـي    

مهن « فهـيه»قد علـمتـ  أا يعيدك  فـي البحر تارة أ رى: يقول: مّرة أ رى، والهاء التـي فـي قوله 

 ذكر البحر. كما:

نا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة أْا يُعيهدَُكْ  فِهـيِه تهاَرةً أُْ هَرى: ـ حدث16989  

أي فههـي البحههر مههّرة أ ههرى فَههـيُْرسَل َعلَههـْيُكْ  قاِصفههـا ِمههَن الههّريحِ واههي التههـي تقصههف مهها مههّرَ بههه 

ا َكفَرتُههـْ  يقههول: فتههـحطمه وتدقههه، مههن قههوله : قصههف فههالا ظهههر فههالا: إذا كسههره فَههـيُْبِرقَُكْ  بِههـمَ 

فـيبرقك  هللا بهأه الريح القاصف بـما كفرتـ ، يقول: بكفهرك  بهه ثُهّ  ت تَهـِجدُوا لَُكهْ  َعلَهـْينا بِهِه تَبِهـيعا 
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يقول: ث  ت تـجدوا لك  علـينا تابعا يتبعنها بهـما فعلنها بكه ، وت ثهائرا يمأرنها بإاالكنها إيهاك . وقـيهـل: 

قـيـل: علـيـ  فـيـموضع عالـ . والعرب تقول لكهل طالهب بهدم أو هيهن  تبـيعا فـي موضع التابع، كما

 أو غيره: تبـيع. ومنه قول الشاعر:

َْ ِغْزتنُُهْ  فَكأنَّهاَضَوامُن ُغْرٍم لَّزُاّن تَبِـيُع    َعدَْوا َوَعدَ

 وبنـحو الأي قلنا فـي القاصف والتبـيع، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ثنـي علهـّي بهن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن ـ حد16990  

 عبـاس، قوله: فَـيُْرِسَل َعلَـْيُكْ  قَاِصفـا ِمَن الّريحِ يقول: عاصفـا.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قهال: قهال ابهن 16991  

 ْبرق.عبـاس: قاصفـا التـي تُ 

ـ حدثنـي علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، 16992  

 قوله: ثُّ  ت تَـِجدُوا لَُكْ  َعلَـْينا بِِه تَبِـيعا يقول نصيرا.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 16993  

ـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد، قهال مهـحمد: قال: حهدثنا اله

 ثائرا، وقال الـحري: نصيرا ثائرا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عهن مهـجااد ثُهّ  ت تَهـِجدُوا    

 لَُكْ  َعلَـْينا بِِه تَبِـيعا قال: ثائرا.

بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة ثُهّ  ت تَهـِجدُوا لَُكهْ  َعلَهـْينا بِهِه ـ حدثنا 16994  

 تَبِـيعا أي ت نـخا، أا نتبع بشيء من ذلة.

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة ثُّ  ت تَـِجدُوا لَُكْ  َعلَهـْينا    

 يتبعنا أحد بشيء من ذلة. والتارة: جمعه تاراَ وتـير، وأفعلت منه: أترَ. بِِه تَبِـيعا يقول: ت

 

 70اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالهـى:   }َولَقَهْد َكّرْمنَها بَنِهي آهََم َوَحَمْلنَهاُاْ  فِهي اْلبَهّر َواْلبَْحهِر َوَرَمْقنَهاُاْ  ّمهَن 

َِ َوفَّضْلنَاُاْ  َعلََى َكمِيٍر ّمّمنْ   َ لَْقنَا تَْفِضيالً {. الّطيّبَا

يقول تعالـى ذكره: َولَقَْد َكّرْمنها بَنِهـي آهََم بتسلهـيطنا إيهاا  علهـى غيهرا  مهن الـخهـلق، وتسهخيرنا    

سائر الـخـلق له  َوَحمْلناُاْ  فِـي البَّر علـى ظهور الدواّب والـمراكب و فـي البَْحِر فـي الفلهة التهـي 

َِ يقههول: مههن طيبههـاَ الههـمطاع  والههـمشارب، واههي حاللههها سههخرنااا لههه  َوَرَمْقنههاُاْ  ِمهه َن الّطيّبههـا

ولأيأاتها َوفَّضْلناا  َعلـى َكمِـيٍر ِمـّمْن َ ـلَْقنا تَْفِضيالً ذكهر لنها أا ذلهة تهـمكنه  مهن العمهل بأيهديه ، 

وأ أ ا طعمة وا شربة بها ورفعهها بهها إلهـى أفهوااه ، وذلهة غيهر متهـيسر لبيهرا  مهن الـخهـلق، 

 كما:

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قولهه َولَقَهْد َكّرْمنها 16995  

بَنِـي آهم... اتَية، قال: َوفَّضْلناُاْ  فـي الـيدين يأكل بهما، ويعمل بهما، وما سوى اإلنس يأكل ببيهر 

 ذلة.

ماق، قهال: أ برنها معمهر عهن ميهد بهن ـ حدثنا الهـحسن بهن يحيهى، قهال: أ برنها عبهد الهر16996  

أسلـ ، فـي قوله: َولَقَهْد َكّرْمنها بَنِهـي آهََم قهال: قالهت الهـمالئكة: يها ربنها إنهة أعطيهت بنهـي آهم الدنهـيا 

يأكلوا منها، ويتنعّموا، ولـ  تعطنا ذلة، فأعطناه فـي اتَ هرة فقهال: وعّزتهـي ت أجعهل ذّريهة مهن 

 اا. ـلقت بـيدي، كمن قلت له كن فك

 71اآلية : 
َة القول فـي تأويـل قولهه تعالهـى:   }يَهْوَم نَهْدُعواْ ُكهّل أُنَهاٍس بِإَِمهاِمِهْ  فََمهْن أُوتِهَي ِكتَابَههُ بِيَِمينِهِه فَأُْولَهـَتِ 

 يَْقَرؤوَا ِكتَابَُهْ  َوتَ يُْظلَُموَا فَتِيالً {.

اؤه أنهه يهدعو كهّل أنهاس بهه، فقهال ا تلفت أاهل التأويهـل فهـي معنهى اإلمهام الهأي ذكهر هللا جهّل ثنه   

 بعضه : او نبـيه، ومن كاا يقتدي به فـي الدنـيا ويأتـّ  به. ذكر من قال ذلة:
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ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي، قال: حهدثنا فضيهـل، عهن لهـي ، عهن مهـجااد يَهْوَم 16997  

 نَْدُعو ُكّل أُناٍس بِإماِمِهْ  قال: نبـيه .

: حدثنا حكام، عن عنبسة، عن مـحمد بن عبد الرحمن، عن القاسه  بهن أبهـي حدثنا ابن حميد،قال   

 بّزة، عن مـجااد يَْوَم نَْدُعوا ُكّل أُناٍس بِإماِمِهْ  قال: نبـيه .

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى، عن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن    

 مـجااد: بِإماِمِهْ  قال: نبـيه .

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد ممله.   

ـ حدثنا مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة ُكّل أُنهاٍس بِإمهاِمِهْ  قهال: 16998  

 نبـيه .

 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، ممله.   

ا: بل معنى ذلة أنه يدعوا  بكتب أعمهاله  التهـي عملواها فهـي الدنهـيا. ذكهر مهن قهال وقال آ رو  

 ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 16999  

ى، فكتب علهـيه، عن ابن عبـاس، فـي قوله: يَْوَم نَْدُعو ُكّل أُناٍس بِإماِمِهْ  قال: اإلمام: ما عمل وأملـ

فمن بع  متقـيا هلل جعل كتابه بـيـمينه، فقرأه واستبشر، ولـ  يظلـ  فتـيالً، واهو ممهل قولهه: وإنُّهمها 

 لَبِإماٍم ُمبِـيٍن واإلمام: ما أملـى وعمل.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة، عهن الهـحسن يَهْوَم نَهْدُعو ُكهّل 17000  

 بإماِمِهْ  قال: بأعماله .أُناِس 

حدثنا مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة، قال: قال الـحسن: بكتهابه  الهأي    

 فـيه أعماله .

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  17001  

 إِماِمِهْ  يقول: بكتابه .يقول فـي قوله يَْوَم نَْدُعو ُكّل أُناٍس بِ 

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن أبـي جعفر، عن الربـيع، عن 17002  

 أبـي العالـية، قال: بأعماله .

وقال آ روا: بل معناه: يوم ندعو كّل أناس بكتابه  الأي أنزلت علـيه  فـيه أمري ونهيـي. ذكهر   

 من قال ذلة:

دثنـي يونس، قال: أ برنها ابهن واهب، قهال: سهمعت يحيهى بهن ميهد فهـي قهول هللا عهّز ـ ح17003  

وجّل يَْوَم نَْدُعو ُكّل أُناٍس بإمامِهْ  قهال: بكتهابه  الهأي أنهزل علهـيه  فهـيه أمهر هللا ونهيهه وفرائضهه، 

الهدين، والهـمنهاج:  والأي علـيه يحاسبوا، وقرأ: ِلُكَل َجعَلنها ِمهنُكْ  ِشهْرَعةً َوِمْنَهاجها قهال: الشهرعة:

 السنة، وقرأ: َشَرَع لَُكْ  ِمَن الدّيِن ما َوّصى بِِه نُوحا قال: فنو  أّوله ، وأنت آ را .

ـ حدثنـي الـحري، قهال: حهدثنا الهـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن 17004  

 مـجااد يَْوَم نَْدُعو ُكّل أُناٍس بإماِمِهْ  بكتابه .

أه ا قوال عندنا بـالصواب، قول من قال: معنى ذلة: يوم ندعو كّل أناس بإمامه  الأي وأولـى ا  

كههانوا يقتههدوا بههه، ويأتههـّموا بههه فههـي الدنههـيا،  ا ا غلههب مههن اسههتعمال العههرب اإلمههام فـيههـما ائتههـّ  

لتسلـيهـ  واقتدي به، وتوجيه معانـي كالم هللا إلـى ا َشههر أَْولهـى مها لهـ  تمبهت حجهة بخالفهه يجهب ا

 لها.

وقوله: فََمْن أُوتِـَي ِكتابَهُ بِـيَـِمينَِه يقول: فمن أعطهي كتهاب عملهه بـيهـمينه فَأُولَتِهَة يَقَهَرُءوَا ِكتهابَُهْ    

ذلة حتـى يعرفوا جميع ما فـيه َوت يُظلَـُموَا فَتِـيالً يقول تعالـى ذكهره: وت يظلهـمه  هللا مهن جهزاء 

فتل الأي فـي شّق بطن النواة. وقد مضهى البهـياا عهن الفَتـيهـل بهـما أغنهى أعماله  فتـيالً، واو الـمن

 عن إعاهته فـي اأا الـموضع.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتهاهة، قولهه 17005  

 َوت يُظلَـُموَا فَتِـيالً قال: الأي فـي شّق النواة.

 72اآلية : 
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 تأويـل قوله تعالـى:    }َوَمن َكاَا فِي َاـَِأِه أَْعَمَى فَُهَو فِي اتَِ َرةِ أَْعَمَى َوأََضّل َسبِيالً {. القول فـي

، فقهال بعضهه : أشهير بهألة إلهـى «اهأه»ا تلف أال التأويـل فـي الـمعنى الأي أشير إلـيه بقوله    

بَنِهـي آهََم َوَحملنهاُاْ  فِهـي البَهّر والبَحهِر َوَرَمقنهاُاْ  النع  التـي عدّهاا تعالـى ذكره بقوله: َولَقَْد َكّرمنها 

َِ َوفَّضلناُاْ  علـى َكمِـيٍر ِمـّمْن َ ـلَْقنا تَفَِضيالً فقال: َوَمْن كاَا فِهـي َاهِأِه أعَمهى فَُههَو فِهـي  ِمَن الّطيّبـا

ن الهـممنى، قهال: حهدثنا ـه حهدثنا مهـحمد به17006اتَِ َرةِ أْعَمى وأَضّل َسبِـيالً. ذكر من قهال ذلهة:  

عبد ا علـى، قال: حدثنا هاوه، عن مـحمد بن أبـي موسى، قال: ستل عن اأه اتَية َوَمْن كهاَا فِهـي 

اِأِه أعَمى فَُهَو فِـي اتَِ َرةِ أعَمى وأَضّل َسبِـيالً فقال: قال َولَقد َكّرمنا بَنِـي آهََم َوَحَملناُاْ  فِهـي البَهّر 

َِ َوفَّضهْلناُاْ  علهـى َكمِهـيٍر ِمهـّمْن َ هـلَْقنا تَْفِضهيالً قهال: مهن عمهي عهن والبَحِر َوَرَمْقنَ اُاْ  ِمَن الّطيّبهـا

 شكر اأه النع  فـي الدنـيا، فهو فـي اتَ رة أعمى وأضّل سبـيالً.

وقال آ روا: بل معنى ذلة: ومن كاا فـي اأه الدنهـيا أعمهى عهن قهدرة هللا فهـيها وحججهه، فههو   

 أعمى. ذكر من قال ذلة: فـي اتَ رة

ـ حدثنـي علهـّي بهن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن 17007  

عبـاس، قوله: َوَمْن كاَا فِـي َاِأِه أْعَمى يقول: من عمي عن قُدرة هللا فهـي الدنهـيا فَُههَو فِهـي اتَِ هَرةِ 

 أْعَمى.

ال: حدثنا أبو عاص  قال: حدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحري، ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، ق17008  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد فهـي َاهِأِه أْعَمهى 

 قال: الدنـيا.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: َوَمهْن كهاَا فِهـي َاهِأِه 17009  

فَُهَو فِـي اتَِ َرةِ أْعَمى يقهول: مهن كهاا فهـي اهأه الدنهـيا أعمهى عمها عهاين فهـيها مهن نعه  هللا أْعَمى 

 و ـلقه وعجائبه فَُهَو فِـي اتََ َرةِ أْعَمى وأَضّل َسبِـيالً فـيـما يبيب عنه من أمر اتَ رة وأعمى.

كهاَا فِهـي َاهِأِه أْعَمهى فهـي  حدثنا مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمهر، عهن قتهاهة َوَمهنْ    

الدنـيا فـيـما أراه هللا من آياتهه مهن  هـلق السهمواَ وا رض والـجبهـال والنهـجوم فَُههَو فِهـي اتَِ هَرةِ 

 البائبة التـي لـ  يراا أْعمى وأَضّل َسبِـيالً.

لهـى ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قهال ابهن ميهد، وسهتل عهن قهول هللا تعا17010  

َِ وا ْرِض  َوَمْن كاَا فِـي َاِأِه أْعَمى فَُهَو فِـي اتَِ هَرةِ أْعَمهى وأَضهّل َسبِهـيالً فقهرأ: إّا فِهـي الّسهَمَوا

ٍَ لْلـُمْ ِمنِـيَن وفِـي أْنفُِسُكْ  أفَهال تُْبِصهُروَا. وقهرأ: َوِمهْن آياتِهِه أْا َ هـلَقَُكْ  ِمهْن تُهَراٍب ثُهّ  إذَا أنْ  تُهـْ  تَيا

َِ وا ْرِض ُكههّل لَهههُ قههانِتُوَا قههال: كههّل لههه بََشههر   تَْنتَِشههُروَا، وقههرأ حتههـى بلهه : َولَهههُ َمههْن فِههـي الّسههَمَوا

مطيعوا، إت ابن آهم. قال: فمن كانت فـي اأه اتَياَ التهـي يعهر، أنهها منها، ويشههد علهـيها واهو 

 سبـيالً.يرى قدرتنا ونعمتنا أعمى، فهو فـي اتَ رة التـي لـ  يراا أعمى وأضّل 

وأولـى ا قوال فـي ذلة عندي بـالصواب، قول من قال: معنهى ذلهة: ومهن كهاا فهـي اهأه الدنهـيا   

أعمى عن حجي هللا علـى أنه الـمنفره بخـلقها وتدبـيراا، وتصريف ما فـيها، فهو فـي أمر اتَ رة 

يقهول: وأضهّل طريقها منهه  التـي لـ  يراا ولـ  يعاينها، وفـيـما او كائن فـيها أعمى وأضّل سبهـيالً:

 فـي أمر الدنـيا التـي قد عاينها ورآاا.

وإنـما قلنا: ذلة أولـى تأويالته بـالصواب،  ا هللا تعالـى ذكره لـ  يخصص فـي قوله َوَمهْن كهاَا   

فِـي َاِأِه الدنـيا أْعَمى عمى الكافر به عن بع  حججه علـيه فهـيها هوا بعه ، فهـيوجه ذلهة إلهـى 

عمه بـما أنع  به علـيه من تكريـمه بنـي آهم، وحملهه إيهاا  فهـي البهّر والبحهر، ومها عهدّه عماه عن ن

فـي اتَية التـي ذكر فـيها نعمه علـيه ، بل عّ  بـالـخبر عن عمهاه فهـي الدنهـيا، فهه  كمها عهّ  تعالهـى 

 ذكره.

قَهرأَةُ جميعها أعنهـي الهـحر، وا تلفت القّراء فهـي قهراءة قولهه فَُههَو فِهـي اتَِ هَرةِ أْعَمهى فكسهرَ ال  

ا ّول قوله َوَمْن كاَا فِـي َاِأِه أْعَمى. وأما قوله فَُهَو فِـي اتَِ َرةِ أْعَمهى فهإا عامهة قهّراء الكوفـيهـين 

أمالت أيضا قوله: فَُهَو فِـي اتَِ َرةِ أْعَمى. وأمها بعه  قهّراء البصهرة فإنهه فتهـحه، وتأّولهه بهـمعنى: 

 عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: وأَضّل َسبِـيالً.فهو فـي اتَ رة أشدّ 
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واأه القهراءة اهي أَْولهـى القراءتهـين فهـي ذلهة بهـالصواب للشهااد الهأي ذكرنها عهن قارئهه كهألة،   

وإنـما كره من كره قراءته كألة ظنا منه أا ذلة مقصوه به قصد عمهى العينهـين الهأي ت يوصهف 

مهى البصهر ت يتفهـاوَ، فهـيكوا أحهداما أميهد عمهى مهن أحد بأنه أعمى من آ ر أعمى، إذ كهاا ع

 اتَ ر، إت بإه ال أشدّ أو أبـين، فلـيس ا مر فـي ذلة كألة.

وإنـما قلنا: ذلة من عمى القلب الأي يقع فـيه التفـاوَ، فإنـما ُعنِـي به عمى قلهوب الكفهـار، عهن   

وبنـحو الأي قلنا فهـي ذلهة، قهال أاهل  حجي هللا التـي قد عاينتها أبصارا ، فلألة جام ذلة وحُسن.

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنها سفهـياا، عهن ابهن أبهـي 17011  

 نـجيح، عن مـجااد فَُهَو فِـي اتَِ َرةِ أْعَمى قال: أعمى عن حجته فـي اتَ رة.

 

 73اآلية : 
وله تعالـى:   }َوإِا َكهاهُواْ لَيَْفتِنُونَهَة َعهِن الّهِأي أَْوَحْينَهآ إِلَْيهَة ِلتْفتَهِرَي َعلَْينَها َغْيهَرهُ القول فـي تأويـل ق

 َوإِذاً تّتَّخأُوَ  َ ِليالً {.

ا تلف أال التأويـل فـي الفتنة التـي كاه الهـمشركوا أا يفتنهوا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل     

إلـيه إلـى غيره فقال بعضه : ذلة اإللهـمام بهـاتَلهة،  ا الهـمشركين هعهوه  بها عن الأي أوحى هللا

 إلـى ذلة، فهّ  به رسول هللا صلى هللا عليه وسل . ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب القُّمي، من جعفر، عن سعيد، قال: كهاا رسهول هللا 17012  

ا سهوه، فمنعتهه قهريش، وقهالوا: ت نَدَُعهه حتهـى يـلهـ  بآلهتنها،  صلى هللا عليه وسهل  يستلهـ  الهـحجر

مهها َعلَههـّي أْا أُلههـّ  بِههها بَْعهدَ أْا يَدَُعونِههـي أْستَِلههـُ  الههـَحَجَر، َوّللّاُ يَْعلَههـُ  أنّههـي لََههها »فحهدّي نفسههه، وقههال: 

 الِّأي أَْوَحْينا إلَـْيَة ِلتَْفتَِرَي َعلَـْينا غيَرهُ اتَية. ، فَأَبَى هللا، فَأْنَزَل ّللّاُ: وإْا كاهُوا لَـيَْفتِنُونََة َعنِ «كاِره  

  17013 ََ ـ حدثنا بشر، قال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة َولَهْوت أْا ثَبّتْنهاَ  لَقَهْد كهْد

ذاَ لـيهـلة إلهـى تَْرَكن إلَـْيِهْ  َشْيتا قَِلـيالً ذكر لنا أا قريشها  هـلوا برسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  

الصبح يكلـمونه ويفخمونه ويسوهونه ويقاربونه، وكهاا فهـي قهوله  أا قهالوا: إنهة تأتهـي بشهيء ت 

يأتـي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا، فما مالوا يكلّـمونه حتـى كاه أا يقارفه  ثه  منعهه 

 ََ تَْرَكُن إلَـْيِهْ  َشْيتا قَِلـيالً.هللا وعصمه من ذلة، فقال: َولَْوت أْا ثَبّتْناَ  لَقَْد ِكدْ 

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة ِلتَْفتَهِرَي َعلَهـْينا    

غيَرهُ قال: أطافوا به لـيـلة، فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فأراهوه علـى بع  ما يريهدوا فههّ  أا 

ََ تَهْرَكُن إلَهـْيِهْ  َشهْيتا قَِلهـيالً الهأي يقارفَُهْ  فـي بع  ما  يريدوا، ث  عصمه هللا، فألة قوله: لَقَْد ِكهْد

 أراهوا فهّ  أا يقارفه  فـيه.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد قهال: 17014  

 قلـيالً. قالوا له: ائت آلهتنا فـاْمَسْسها، فألة قوله: َشْيتا

وقال آ روا: إنـما كاا ذلة أا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  اّ  أا يُنِظر قوما بإسالمه  إلهـى   

 مدة سألوه اإلنظار إلـيها. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17015  

كههاهُوا لَههـيَْفتِنُونََة َعههن الّههأي أْوَحْينهها إلَههـْيَة ِلتَْفتَههري َعلَههـْينا غيههَرهُ وإذا  عههن ابههن عبههـاس، قولههه: َوإاْ 

تتّـَخأوَ  َ ـِلـيالً وذلة أا ثقـيفـا كانوا قالوا للنبـّي صهلى هللا عليهه وسهل : يها رسهول هلل أَّجلنها سهنة 

أسلهـمنا وكسهرنا اتَلههة، فهه  رسهول  حتـى يُْهدَى تَلهتنا، فإذا قبضنا الأي يُْهدى تَلهتنا أ هأناه، ثه 

ََ تَهْرَكُن إلَهـْيِهْ   هللا صلى هللا عليه وسل  أا يعطيه ، وأا ي ّجله ، فقال هللا: َولَْوت أْا ثَبّتْناَ  لَقَْد َكْد

 َشْيتا قَِلـيالً.

 والصواب من   

ل ، أا الهـمشركين القول فـي ذلة أا يقال: إا هللا تعالـى ذكره أ بهر عهن نبهـيه صهلى هللا عليهه وسه

كاهوا أا يفتنوه عما أوحاه هللا إلـيه لـيعمل ببيره، وذلة او اتفتراء علـى هللا وجائز أا يكوا ذلة 

كاا ما ذكر عنه  من ذكر أنه  هعوه أا يهـمّس آلههته ، ويـلهـّ  بهها، وجهائز أا يكهوا كهاا ذلهة مها 
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مهـما ذكرنها وجهائز أا يكهوا غيهر  ذُكر عن ابن عبـاس من أمهر ثقهـيف، ومسهألته  إيهاه مها سهألواه

ذلة، وت بـياا فـي الكتاب وت فـي  بر يقطع العأر أّي ذلة كاا، وات هتال، فهـيه موجهوه علهـى 

ما ذكرنا، فال شيء فـيه أصوب من اإليـماا بظااره، حتـى يأتـي  بر يجب التسلـيـ  له ببهـياا مها 

 ُعنِـي بألة منه.

ِلـيالً يقول تعالـى ذكره: ولو فعلت ما هََعهْو  إلهـيه مهن الفتنهة عهن الهأي وقوله: َوإذا تتّـَخأُوَ  َ ـ  

 أوحينا إلـية تتـخأو  إذا  نفسه   ـلـيالً، وكنت له  وكانوا لة أولـياء.

 74اآلية : 
َّ تَْرَكُن إِلَْيِهْ  َشْيتاً قَلِ   يالً {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َولَْوتَ أَا ثَبّتْنَاَ  لَقَْد ِكد

يقول تعالـى ذكره: ولوت أا ثبّتنا  يا مـحمد بعصمتنا إيا  عما هعها  إلهـيه اه تء الهـمشركوا    

ََ تَْرَكُن إلَـْيِهْ  َشْيتا قَِلـيالً يقول: لقد كدَ تـميـل إلـيه  وتطمتّن شهيتا قلهـيالً، وذلهة  من الفتنة لَقَْد ِكْد

عهل بعه  الهأي كهانوا سهألوه فعلهه، فقهال رسهول هللا ما كاا صلى هللا عليه وسهل  اهّ  بهه مهن أا يف

 صلى هللا عليه وسل  فـيـما ذكر حين نزلت اأه اتَية، ما:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا سلـيـماا، قال: حدثنا أبو االل، عن قتاهة، فـي قولهه 17016  

ََ تَْرَكْن إلَـْيِهْ  َشْيتا  ت تَِكْلنِهـي »قَِلـيالً فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسهل : َولَْوت أْا ثَبّتْناَ  لَقَْد ِكْد

 «. إلـى نَْفسي َطْرفَةَ َعْينٍ 

 75اآلية : 
َِ ثُهّ  تَ تَِجهدُ لَهَة َعلَْينَها  القول فـي تأويـل قوله تعالهـى   }إِذاً  ذَْقنَهاَ  ِضهْعَف اْلَحيَهاةِ َوِضهْعَف اْلَمَمها

 نَِصيراً {.

ركنهت إلهـى اهه تء الهـمشركين يها مهـحمد شهيتا قلهـيالً فـيهـما سههألو  إذا  يقهول تعالهـى ذكهره: لهو   

 ذقنهها  ضههعف عههأاب الههـحياة، وضههعف عههأاب الـمههـماَ. وبنههـحو الههأي قلنهها فههـي ذلههة، قههال أاههل 

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـي17017  

َِ يعنهـي: ضهعف عهأاب الدنهـيا  عن ابن عبـاس، قوله: إذا  َذَْقناَ  ِضهْعَف الهـَحياةِ َوِضهْعَف الـَمهـما

 واتَ رة.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمهرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدثنا عيسهى، عهن ابهن أبهـي 17018  

َِ قال: عأاب اتَ رة.نـجيح، عن مـجااد فـي قول هللا: ِضْعَف الـَحياةِ قال: عأابها َوِضعْ   َف الـَمـما

حدثنـي الـحاري، قال: حدثنا الـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد،    

 ممله.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

سهعيد، عهن قتهاهة إذا  َذَْقنهاَ  ِضهْعَف الهـَحياة  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا17019  

: أي عأاب الدنـيا واتَ رة. َِ  َوِضْعَف الـَمـما

حههدثنا مههـحمد، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة: ِضههْعَف الههـَحياةِ وِضههْعَف    

َِ قال: عأاب الدنـيا وعأاب اتَ رة.  الـَمـَما

سمعت أبـا معاذ يقول: أ برنا عبـيد، قهال: سهمعت الضهحا   ـ ُحدثت عن الـحسين، قال:17020  

َِ يعنـي عأاب الدنـيا وعأاب اتَ رة.  يقول فـي قوله ِضْعَف الـَحياةِ َوِضْعَف الـَمـما

وكاا بع  أال العربـية من أال البصرة يقول فـي قوله: إذا  َذَْقنهاَ  ِضهْعَف الهـَحياةِ مختصهر،   

َِ فهما عأابـاا، عأاب الـمـماَ بهه ضهوعف عهأاب كقولة: ضعف عأاب الـحياة وَ  ِضْعَف الـَمـما

الـحياة. وقوله ثُّ  ت تَـِجدُ لََة َعلَـْينا نَِصيرا يقول: ث  ت تـجد لة يا مـحمد إا نهـحن أذقنها  لركونهة 

إلـى ا تء الـمشركين لهو ركنهت إلهـيه ، عهأاب الهـحياة وعهأاب الـمهـماَ علهـينا نصهيرا ينصهر  

 ويـمنعة من عأابة، وينقأ  مـما نالة منا من عقوبة.  علـينا،

 76اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوإِا َكاهُواْ لَيَْستَِفّزونََة ِمَن ا ْرِض ِليُْخِرجوَ  ِمْنَها َوإِذاً تّ يَْلبَمُهوَا 

 ِ الفََة إِتّ قَِليالً {.

زونة من ا رض: يقول: لـيستـخفونة مهن ا رض يقول عّز وجّل: وإا كاه ا تء القوم لـيستف   

التـي أنت بها لـيخرجو  منها َوإذا ت يَـْلبَمُوَا ِ الفََة إتّ قَِلـيالً يقول: ولو أ رجو  منها لـ  يـلبموا 

 بعد  فـيها إتّ قلـيالً، حتـى أالكه  بعأاب عاجل.

 صلى هللا عليه وسل  لهـيخرجوه مهن وا تلف أال التأويـل فـي الأين كاهوا أا يستفّزوا رسول هللا  

ا رض وفـي ا رض التـي أراهوا أا يخرجوه منها فقال بعضه : الأين كاهوا أا يستفّزوا رسول 

هللا صلى هللا عليه وسل  مهن ذلهة الهـيهوه، وا رض التهـي أراهوا أا يخرجهوه منهها الهـمدينة. ذكهر 

 من قال ذلة:

، قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـماا، عن أبهـيه، قهال: معه  ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى17021  

حضههرمّي أنههه بلبههه أا بعهه  الههـيهوه قههال للنبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل : إا أرض ا نبههـياء أرض 

الشام، وإا اأه لـيست بأرض ا نبـياء، فأنزل هللا َوإْا كاهُوا لَهـيَْستَِفّزونََة ِمهَن ا ْرِض ِلهـيُْخِرُجوَ  

 ِمْنها.

 وقال آ روا: بل كاا القوم الأين فعلوا ذلة قريشا، وا رض مكة. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله َوإْا كهاهُوا لَهـيَْستَِفّزونََة 17022  

 وقد اّ  أال مكة بإ راج النبـّي صلى ِمَن ا ْرِض ِلـيُْخِرُجوَ  ِمْنها َوإذا ت يَـْلبَمُوَا ِ الفََة إتّ قَِلـيالً 

هللا عليهه وسهل  مهن مكهة، ولهو فعلهوا ذلهة لهـما توطنهوا، ولكهن هللا كفهه  عهن إ راجهه حتهـى أمهره، 

ولقلـما مع ذلة لبموا بعد  روج نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  من مكة حتـى بع  هللا علهـيه  القتهل 

 يوم بدر.

ى، قال: حدثنا مـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة لَهـيَْستَِفّزونََة حدثنـي مـحمد بن عبد ا علـ   

ِمَن ا ْرِض قال: قد فعلوا بعد ذلة، فأالكه  هللا يوم بدر، ولـ  يهـلبموا بعهده إتّ قلهـيالً حتهـى أالكهه  

 هللا يوم بدر. وكألة كانت سنّة هللا فـي الرسل إذا فعل به  قومه  ممل ذلة.

حمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثنـي مـ17023  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد ِ الفَهَة إتّ قَِلهـيالً 

 قال: لو أ رجت قريش مـحمدا لعأّبوا بألة.

 عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج،    

وأولههـى القولههـين فههـي ذلههة عنههدي بههـالصواب، قههول قتههاهة ومههـجااد، وذلههة أا قولههه: َوإْا كههاهُوا   

لَـيَْستَِفّزونََة ِمَن ا ْرِض فـي سياق  بر هللا عّز وجّل عن قهريش وذكهره إيهاا ، ولهـ  يجهر للهـيهوه 

أنه  بر عنه ، فهو بأا يكوا  برا عمن جرى له ذكر  قبل ذلة ذكر، فـيوجه قوله َوإْا كاهُوا إلـى

أولـى من غيره. وأما القلـيـل الأي استمناه هللا جّل ذكره فهـي قولهه وإذا ت يَهـْلبَمُوَا َ هـْلفََة إتّ قَِلهـيالً 

فإنه فـيـما قـيـل، ما بـين  روج رسول هللا صلى هللا عليه وسل  من مكهة إلهـى أا قتهل هللا مهن قتهل 

 ركيه  ببدر. ذكر من قال ذلة:من مش

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17024  

عن ابن عبـاس قوله: وإذا ت يَـْلبَمُوَا َ ـْلفََة إتّ قَِلـيالً يعنـي بـالقلـيـل يهوم أ هأا  ببهدر، فكهاا ذلهة 

 او القلـيـل الأي لبموا بعد.

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  17025  

يقول فـي قوله: َوإذا ت يَـْلبَمُوَا َ ـْلفََة إتّ قَِلـيالً كاا القلـيـل الأي لبموا بعد  روج النبهـّي صهلى هللا 

بقوله  الفة بعد ، كمها  عليه وسل  من بـين أظهرا  إلـى بدر، فأ أا  بـالعأاب يوم بدر، وُعنِـي

 قال الشاعر:

 َعقََب الّرذَاذُ ِ الفَها فكأنّـَمابَسغ الّشواِطُب بَـْينَُهّن َحِصيرا  

يعنـي بقوله:  الفها: بعداا. وقد ُحكي عن بعضه  أنه كاا يقرؤاا:  ـلفة. ومعنى ذلة، ومعنى   

 الـخال، فـي اأا الـموضع واحد.

 77اآلية : 
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 له تعالـى   }ُسنّةَ َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََة ِمن ّرُسِلنَا َوتَ تَِجدُ ِلُسنّتِنَا تَْحِويالً {.القول فـي تأويـل قو

يقول تعالـى ذكره: لو أ رجو  لـ  يـلبموا  الفة إتّ قلـيالً، و الكناا  بعأاب من عندنا، سهنتنا    

ـ  إذا أ رجت رسلها من بهـين أظههرا  فـيـمن قد أرسلنا قبلة من رسلنا، فإنا كألة كنا نفعل بـا م

ونصبت السنة علـى الـخروج من معنى قوله ت يَـْلبَمُوَا ِ الفََة إتّ قَِلـيالً  ا معنى ذلهة: لعهأّبناا  

 بعد قلـيـل كسنتنا فـي أمـ  من أرسلنا قبلة من رسلنا، وت تـجد لسنتنا تـحويالً عما جرَ به. كما:

دثنا يزيد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه: ُسهنّةَ َمهْن قَهْد أْرَسهْلنا ـ حدثنا بشر، قال: ح17026  

قَْبلََة ِمْن ُرُسِلنا َوت تَـِجدُ ِلُسنّتِنا تَـْحِويالً: أي سنة ا مـ  والرسل كانت قبلة كألة إذا كهأّبوا رسهله  

 وأ رجوا ، لـ  يناظروا أا هللا أنزل علـيه  عأابه.

 78اآلية : 
ويـل قوله تعالـى   }أَقِِ  الّصالَةَ ِلدُلُوِ  الّشْمِس إِلََى َغَسِق اْللّْيِل َوقُهْرآَا اْلفَْجهِر إِّا قُهْرآَا القول فـي تأ

 اْلفَْجِر َكاَا َمْشُهوهاً {.

 يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : أقِِ  الّصالةَ يا مـحمد ِلدُلُوِ  الّشْمِس.   

أويـل فـي الوقت الأي عناه هللا بدلو  الشمس، فقال بعضه : اهو وقهت غروبهها، وا تلف أال الت  

 والصالة التـي أمر بإقامتها حينتٍأ: صالة الـمبرب. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي واصل بن عبهد ا علهـى ا سهدي، قهال: حهدثنا ابهن فضيهـل، عهن أبهـي إسهحاق، 17027  

وه، عن أبـيه، أنهه كهاا مهع عبهد هللا بهن مسهعوه، علهـى يعنـي الشيبـانـي، عن عبد الرحمن بن ا س

سطح حين غربت الشهمس، فقهرأ: أقِهِ  الّصهالةَ ِلهدُلُوِ  الّشهْمِس إلهـى َغَسهق اللّـيهـل، حتهـى فهرم مهن 

 اتَية، ث  قال: والأي نفسي بـيده إا اأا لَـِحيَن هَلََكِت الشمس وأفطر الصائ  ووقت الصالة.

حدثنا ابن أبـي عدّي، عن سعيد، عن قتاهة، عن عقبة بهن عبهد البهافر، أا حدثنا ابن بشار، قال:    

أبـا ُعبـيدة بن عبد هللا كتب إلـيه أا عبهد هللا بهن مسهعوه كهاا إذا غربهت الشهمس صلّهـى الهـمبرب، 

ويفطر عنداا إا كاا صائما، ويقس  علـيها يـمينا ما يقسمه علـى شيء من الصلواَ بـاهلل الأي ت 

و، إا اأه السهاعة لهـميقاَ اهأه الصهالة، ويقهرأ فهـيها تفسهيراا مهن كتهاب هللا أقِهِ  الّصهالةَ إله إتّ ا

 ِلدُلُوَ  الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل.

حدثنا مـحمد بن الـممنى، قال: حدثنا ابن أبـي عدّي، عن شعبة، عن عاص ، عن أبـي وائل، عن    

 للـيـل، وأشار إلـى الـمشرق والـمبرب.عبد هللا قال: اأا هلو  الشمس، واأا غسق ا

ـهه حههدثنا ابههن بشههار، قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن، قههال: حههدثنا سفههـياا، عههن منصههور، عههن 17028  

 مـجااد، قال: قال ابن عبـاس: هلو  الشمس: غروبها، يقول: هلكت برا .

ـي إسهحاق، عهن حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا الموري، عن أبه   

 ا سوه، عن عبد هللا، أنه قال: حين غربت الشمس هلكت، يعنـي برا  مكانا.

حدثنا الـحسن بهن يحيهى، قهال: أ برنها عبهد الهرماق، قهال: أ برنها المهوري، عهن منصهور، عهن    

 مـجااد، عن ابن عبـاس، قال: هلوكها: غروبها.

ن قتاهة، قال: قهد ذكهر لنها أا ابهن مسهعوه كهاا حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، ع   

يصلـيها إذا وجبت وعنداا يفطر إذا كاا صائما، ثه  يقسه  علهـيها قسهما ت يقسهمه علهـى شهيء مهن 

الصههلواَ بههـاهلل الههأي ت إلههه إتّ اههو، إا اههأه السههاعة لههـميقاَ اههأه الصههالة، ثهه  يقههرأ ويصلههـيها 

 لُوِ  الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل.وتصديقها من كتاب هللا: أقِِ  الّصالةَ ِلدُ 

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قولهه أقِهِ  الّصهالةَ ِلهدُلُوِ  17029  

الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل قال: كاا أبـي يقهول: هلوكهها: حهين تريهد الشهمس تبهرب إلهـى أا يبسهق 

 يبسق اللـيـل، وتَدلُة الشمس للبروب.اللـيـل، قال: اي الـمبرب حين 

حدثنـي سعيد بن الربـيع، قال: حدثنا سفـياا بن عيـينة، سمع عمرو بن هينار أبـا عبـيدة بن عبد    

هللا بن مسعوه يقول: كاا عبد هللا بن مسعوه يصلـي الـمبرب حين يبرب حاجب الشمس، ويحلف 

 وِ  الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل.أنه الوقت الأي قال هللا أقِِ  الّصالةَ لدُلُ 

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جريهر، عهن مبيهرة، عهن إبراايهـ ، قهال: قهال عبهد هللا حهين غربهت    

 الشمس: اأا وهللا الأي ت إله غيره وقت اأه الصالة. وقال: هلوكها: غروبها.
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ول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  وقال آ روا: هلو  الشمس: ميـلها للزوال، والصالة التـي أمر رس  

 بإقامتها عند هلوكها: الظهر. ذكر من قال ذلة:

ـهه حههدثنا ابههن بشههار، قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن، قههال: حههدثنا سفههـياا، عههن ا عمههش، عههن 17030  

 عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد هللا، قال: هلوكها: ميـلها، يعنـي الشمس.

وب بهن إبراايهـ ، قهال: حهدثنا اشيهـ ، عهن مبيهرة، عهن الشعبهـّي، عهن ابهن ـ حدثنـي يعق17031  

 عبـاس، قال، فـي قوله أقِِ  الّصالةَ ِلدُلُوِ  الّشْمس قال: هلوكها: موالها.

ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الـحميد بن جعفر، عن 17032  

 الّصالةَ ِلدُلُوِ  الّشْمِس قال: هلوكها: ميـلها. نافع، عن ابن عمر، فـي قوله أقِ ِ 

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الـحسين بن واقهد، عهن سهيار 17033  

 بن سالمة، عن أبـي برمة ا سلـمّي، قوله أقِِ  الّصالةَ ِلدُلُوِ  الّشْمِس قال: إذا مالت.

حدثنا أبهو تـميهـلة، قهال: حهدثنا الهـحسين بهن واقهد، قهال: حهدثنا  حدثنا ابن حميد مرة أ رى، قال:   

سيار بن سالمة الرياحي، قال: أتـيت أبـا برمة فسأله والدي عن مواقهـيت صهالة رسهول هللا صهلى 

هللا عليه وسل ، قال: كاا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  يصلـي الظهر إذا مالت الشمس، ثه  تهال: 

 وِ  الّشْمِس.أقِِ  الّصالةَ ِلدُلُ 

ـهه حدثنههـي الههـحسين بههن علههـّي الصههدائي، قههال: حههدثنا أبههـي، قههال: حههدثنا مبههـار ، عههن 17034  

الـحسن، قال: قال هللا عّز وجّل لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل  أقِهِ  الّصهالةَ ِلهدُلُوِ  الّشهْمِس إلهـى 

 ، وكاا لها فـي ا رض فَـْيء.َغَسِق اللّـْيـِل قال: الظهر هلوكها، إذا مالت عن بطن السماء

حدثنا يعقوب، قال: حدثنا اشيـ ، قال: أ برنا يونس، عن الـحسن، فـي قوله أقِهِ  الّصهالةَ لهدُلُوِ     

 الّشْمِس قال: هلوكها: موالها.

 ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا اشيـ ، عن جويبر، عن الضحا ، ممل ذلة.17035  

حدثنا ابن يـماا، عن أشهع ، عهن جعفهر، عهن أبهـي جعفهر فهـي ـ حدثنا أبو كريب، قال: 17036  

 أقِِ  الّصالةَ ِلِدلُوِ  الّشْمِس قال: لزوال الشمس.

حدثنا ابن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن الزاهري، عهن ابهن عبهـاس،    

 قال هلو  الشمس: ميبها بعد نصف النهار، يعنـي الظّل.

بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة: هلههو  ـهه حههدثنا ا17037  

 الشمس، قال: حين تزي  عن بطن السماء.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله أقِِ  الّصالةَ ِلِدلُوِ  الّشْمِس أي إذا    

 مالت الشمس عن بطن السماء لصالة الظهر.

ـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثن17038  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقهاء، جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد ِلهدُلُوِ  الّشهْمِس 

 قال: حين تزي .

ل: هلهو  حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد قها   

 الشمس: حين تزي .

وأولـى القولـين فـي ذلة بـالصواب قول من قال: عنى بقوله أقِهِ  الّصهالةَ ِلهدُلُوِ  الّشهْمِس: صهالة   

الظهر، وذلة أا الدلو  فـي كالم العهرب: الـميهـل، يقهال منهه: هلهة فهالا إلهـى كهأا: إذا مهال إلهـيه. 

له: أيُدالة الرجهل امرأتهه؟ يعنهـي بهألة: أيـميهـل  ومنه الـخبر الأي روي عن الـحسن أا رجالً قال

 بها إلـى الـمـماطلة بحقها. ومنه قول الراجز:

 َاأَا َمقاُم قَدَمْي َربـاِحبُْدَوةَ حتـى هَلََكْت بَِرا ِ  

ويروى: برا  بفتـح البـاء، فمن روى ذلة: بِرا ، بكسر البـاء، فإنه يعنـي: أنه يضع الناظر كفه   

شههعاعها، لههـينظر مهها لقههـي مههن غياراهها. واههأا تفسههير أاههل البريههب أبههـي عبههـيدة  علههـى حاجبههه مههن

وا صمعي وأبـي عمرو الشيبـانـّي وغيرا . وقد ذكرَ فـي الـخبر الأي رويهت عهن عبهد هللا بهن 

مسعوه، أنه قال حين غربت الشمس: هلكت برا ، يعنـي: برا  مكانا، ولست أهري اهأا التفسهير، 

كانا ِمْن كالم مهن اهو مهـمن فهـي اإلسهناه، أو مهن كهالم عبهد هللا، فهإا يكهن مهن أعنـي قوله: برا  م
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كالم عبد هللا، فال شّة أنه كاا أعلـ  بألة من أال البريب الأين ذكرَ قهوله ، وأا الصهواب فهـي 

ذلة قوله، هوا قوله ، وإا لـ  يكهن مهن كهالم عبهد هللا، فهإا أاهل العربهـية كهانوا أعلهـ  بهألة منهه، 

 قال أال البريب فـي ذلة شااد من قول العجاج، واو قوله:ولـما 

َْ تَُكوُا هَنَفـاأْهفَعُها بـالّرا ِ َكْي تََزْحلَفـا    والّشْمُس قد كاهَ

فأ بر أنه يدفع شعاعها لـينظر إلـى مبيبها براحه. ومن روى ذلة بفتـح البهـاء، فإنهه جعلهه اسهما   

دير قَطاِم وَحأاِم وَرقهاِح، فهإذا كهاا معنهى الهدلو  فهـي للشمس وكسر الـحاء إل راجه إياه علـى تق

كالم العرب او الـميـل، فال شَة أا الشمس إذا مالت عن كبهد السهماء، فقهد مالهت للبهروب، وذلهة 

وقت صالة الظهر، وبألة وره الـخبر عن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل ، وإا كهاا فهـي إسهناه 

 بعضه بع  النظر.

و كريب، قال: حدثنا  الهد بهن مخهـلد، قهال: ثنهـي مهـحمد بهن جعفهر، قهال: ثنهـي ـ حدثنا أب17039  

يحيى بن سهعيد، قهال: ثنهـي أبهو بكهر بهن عمهرو بهن حهزم ا نصهاري، عهن أبهـي مسهعوه عقبهة بهن 

أتانِـي َجْبَرائِيـُل َعلَهـْيِه الّسهالُم ِلهدُولُوِ  الّشهْمِس »عمرو، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

 «.يَن َمالَْت فََصلّـى بِـَي الّظْهرَ حِ 

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا أبو تـميـلة، قال: حدثنا الـحسين بن واقهد، قهال: ثنهـي سهيار 17040  

بن سالمة الرياحي، قال: قال أبهو بَهرمة: كهاا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  يصلهـي الظههر إذا 

 لُوِ  الّشْمِس.مالت الشمس، ث  تال أقِِ  الّصالةَ ِلدُ 

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الـحك  بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قـيس، عن ابن أبـي 17041  

لـيـلـى، عن رجل، عن جابر بن عبد هللا، قال: هعوَ نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  ومن شهاء مهن 

هللا عليهه وسهل  فقهال:  أصحابه، فطعموا عندي، ث   رجوا حين مالت الشمس، فخرج النبـّي صلى

 «.اْ ُرْج يا أبـا بَْكٍر قَْد هَلََكِت الّشْمسُ »

حدثنـي مـحمد بن عمماا الرامي، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ا سوه    

بن قـيس، عن نُبَـيح العَنَِزّي، عن جابر بن عبد هللا، عن النبـّي صلى هللا عليهه وسهل ، نهـحو حهدي  

 ن حميد.اب

فإذا كاا صحيحا ما قلنها بهـالأي بهه استشههدنا، فبهـين إذا أا معنهى قولهه جهّل ثنهاؤه: أقِهِ  الّصهالةَ   

ِلدُلُوِ  الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل أا صالة الظهر والعصر بحدوهاما مـما أوجب هللا علهـية فهـيهما 

لهو  الشهمس إلهـى غسهق اللـيهـل وغسهق  نهما الصالتاا اللتاا فرضهما هللا علـى نبـيه من وقت ه

 اللـيـل: او إقبـاله وهنّوه بظالمه، كما قال الشاعر:

 )آَب َاأَا اللّـْيـُل إْذ َغَسقَا ،

وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل علـى ا هتال، مهنه  فهـي الصهالة التهـي أمهر رسهول   

: الصههالة التههـي أمههر بإقامتههها عنههده صههالة هللا صههلى هللا عليههه وسههل  بإقامتههها عنههده، فقههال بعضههه 

 الـمبرب. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17042  

 .عن ابن عبـاس، قوله أقِِ  الّصالةَ ِلِدلُوِ  الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل قال: غسق اللـيـل: بدّو اللـيـل

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن علـية، عن أبـي رجاء، قال: سهمعت عكرمهة سهتل عهن 17043  

 اأه اتَية: أقِِ  الّصالةَ ِلدُلُوِ  الّشْمِس إلـى َغَسِق اللّـْيـِل قال: بدّو اللـيـل.

 ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري،17044  

قههال: حههدثنا الههـحسن، قههال: حههدثنا ورقههاء، جميعهها عههن ابههن أبههـي نههـجيح، عههن مههـجااد، قههال: غسههق 

 اللـيـل: غروب الشمس.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

، عهن قتهاهة َغَسهِق ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمهر17045  

 اللّـْيـِل: صالة الـمبرب.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتهاهة إلهـى َغَسهِق اللّـْيهـِل بهدّو اللـيهـل لصهالة    

 الـمبرب.
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َرةِ ت تََزاُل طائِفَة  ِمْن أُّمتِـي َعلهـى الِفْطه»وقد ذُكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  كاا يقول:   

 «.ما َصلّْوا َصالةَ الـَمْبِرِب قَْبَل أْا تَْبدَُو النّـجومُ 

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  17046  

 يقول فـي قوله إلـى َغَسٍق اللّـْيـِل يعنـي ظالم اللـيـل.

قههال ابههن ميههد: كههاا أبههـي يقههول: َغَسههِق ـهه حدثنههـي يههونس، قههال: أ برنهها ابههن واههب، قههال: 17047  

 اللّـْيـِل: ظلـمة اللـيـل.

 وقال آ روا: اي صالة العصر. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يـماا، عن أشع ، عهن جعفهر، عهن أبهـي جعفهر إلهـى 17048  

 َغَسِق اللّـْيـِل قال: صالة العصر.

واب، قول من قال: الصالة التـي أمر النبـّي صلى هللا عليهه وسهل  وأولـى القولـين فـي ذلة بـالص  

بإقامتها عند غسق اللـيـل، اي صالة الـمبرب هوا غيراا،  ا غسهق اللـيهـل اهو مها وصهفنا مهن 

إقبـال اللـيـل وظالمه، وذلة ت يكوا إت بعد مبيهب الشهمس. فأمها صهالة العصهر، فإنهها مهـما تقهام 

إلهـى غسهق اللـيهـل، ت عنهد غسهق اللـيهـل. وأمها قولهه: وقُهرآَا الفَْجهِر فهإا  بـين ابتداء هلو  الشمس

معناه وأق  قرآا الفجر: أي ما تقرأ بهه صهالة الفجهر مهن القهرآا، والقهرآا معطهو، علهـى الصهالة 

 فـي قوله: أقِِ  الّصالةَ ِلدُلُوِ  الّشْمِس.

ِر علـى اإلغراء، كأنه قهال: وعلهـية وكاا بع  نـحويـي البصرة يقول: نصب قوله َوقُرآَا الفَجْ   

قرآا الفجر إّا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشهُهوها يقهول: إا مها تقهرأ بهه فهـي صهالة الفجهر مهن القهرآا كهاا 

مشهوها، يشهده فـيـما ذكر مالئكة اللـيـل ومالئكة النهار. وبـالأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويهـل: 

 هللا عليه وسل . ذكر من قال ذلة: وجاءَ اتَثار عن رسول هللا صلى

ـهه حدثنههـي عبههـيد بههن أسبههـاط بههن مههـحمد القرشههي، قههال: ثنههـي أبههـي، عههن ا عمههش، عههن 17049  

إبراايـ ، عن ابن مسعوه عن أبـي صالـح، عن أبـي اريرة، عن النبـّي صلى هللا عليهه وسهل  فهـي 

 «.تَْشَهدُهُ َمالئَِكةُ اللّـْيـِل َوَمالئَِكةُ النّهارِ »وها قال: اأه اتَية وقُرآَا الفَْجِر إا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشهُ 

ـ حدثنا مـحمد بن سهل، قال: حدثنا آهم، قال: حدثنا لـي  بن سعد وحدثنا مـحمد بن سهل 17050  

بن عسكر، قال حدثنا ابن أبـي مريـ ، قال: حدثنا اللـي  بن سعد، عن مياهة بن مـحمد، عن مـحمد 

ظي، عن فضهالة بهن عبهـيد، عهن أبهـي الهدرهاء، قهال: قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه بن كعب القر

ٍَ يَْبقَـيَن ِمَن اللّـْيهـِل: فِهـي الّسهاَعِة ا ُولهـى ِمهْنُهّن يَْنُظهُر »وسل :  إّا ّللّاَ يَْفتَـُح الأّْكَر فِـي ثاَلِي ساعا

ْمهـُحوا مها يَشهاُء َويُمْبِهُت، ثُهّ  يَْنهِزُل فِهـي الّسهاَعِة المّانِهـيَِة فِـي الِكتاِب الِّأي ت يَْنُظُر فِـيِه أحد  غيُره فَـيَـ

، َوت تَهـْخُطُر َعلهـى قَْلهِب بََشهٍر، َوِاهَي َمْسهَكنُهُ، َوت  إلـى َجنِّة َعْدٍا، َوِاهَي هَاُرهُ الّتِهـي لَهـْ  تََراها َعهْين 

َن والّصدّيِقـيَن والّشَهدَاِء، ثُّ  يَقهوُل: ُطهوبَى ِلهـَمْن هََ هـلَِة، يَْسُكُن َمعَهُ ِمْن بَنِـي آهََم غيُر ثاَلثٍَة: النّبِـيّـي

ْونِـي، ثُّ  ثُّ  يَْنِزُل فِـي الّساَعِة المّاِلمَِة إلـى السّماِء الدّنـْيا بُِروِحِه َوَمالئَِكتِِه فَتَْنتَِفُ ، فَـيَقُوُل: قُومي بَع

ْبِفُرنِـي أْغِفْر لَهُ، َمْن يَْسأْلنِـي أُْعِطِه، َمْن يَْدُعونِـي فَأْستَهـِجيَب لَههُ يَّطلُع إلـى ِعبـاِهِه، فَـيَقُوُل: َمْن يَْستَ 

قهال موسهى فهـي « حتـى يَْطلَُع الفَْجُر، فألة حين يقول َوقُرآَا الفَْجهِر إّا قُهرآَا الفَْجهِر كهاَا َمْشهُهوها

فـي حديمه: فـيشهده هللا ومالئكهة حديمه: شهده هللا ومالئكة اللـيـل ومالئكة النهار. وقال ابن عسكر 

 اللـيـل ومالئكة النهار.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبـي عدّي، عهن سهعيد، عهن قتهاهة، عهن عقبهة بهن عبهد 17051  

البههافر، قههال: قههال أبههو عبههـيدة بههن عبههد هللا: كههاا عبههد هللا يحههدّي أا صههالة الفجههر عنههداا يجتههـمع 

 رأ اأه اتَية: َوقُرآَا الفَْجِر إّا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشُهوها.الـحرساا من مالئكة هللا، ويق

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة وقُرآَا الفَْجِر إّا قُهرآَا الفَْجهِر 17052  

هللا  كاَا َمْشُهوها وقرآا الفجر: صالة الصبح، كنا نـحدّي أا عنداا يجتهـمع الهـَحَرساا مهن مالئكهة

 َحَرس: اللـيـل وَحَرس النهار.

حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة َوقُهرآَا الفَْجهِر    

صههالة الفجههر. وأمهها قولههه: كههاَا َمْشههُهوها فإنههه يقههول: مالئكههة اللـيههـل ومالئكههة النهههار يشهههدوا تلههة 

 الصالة.
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ل: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بهن مهّرة، ـ حدثنا ابن الـممنى، قا17053  

عن أبـي عبـيدة، عن عبد هللا أنه قهال فهـي اهأه اتَيهة: َوقُهرآَا الفَْجهِر إّا قُهرآَا الفَْجهِر كهاَا َمْشهُهوها 

 قال: تنزل مالئكة النهار وتصعد مالئكة اللـيـل.

ضرار بن عبد هللا بن أبهـي الُهأيهـل، عهن أبهـي حدثنـي أبو السائب، قال: حدثنا ابن فضيـل، عن    

عبـيدة، فـي قوله: َوقُرآَا الفَْجهِر إّا قُهرآَا الفَْجهِر كهاَا َمْشهُهوها قهال: يشههده حهرس اللـيهـل وحهرس 

 النهار من الـمالئكة فـي صالة الفجر.

قولهه: ـه حهدثنا أبهو السهائب، قهال: حهدثنا أبهو معاويهة، عهن ا عمهش، عهن إبراايهـ ، فهـي 17054  

َوقُرآَا الفَْجِر إّا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشُهوها قال: كانوا يقولوا تـجتـمع مالئكة اللـيـل ومالئكة النهار 

 فـي صالة الفجر فتشهد فـيها جميعا، ث  يصعد ا تء ويقـيـ  ا تء.

 

عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، 17055  

 عن ابن عبـاس َوقُرآَا الفَْجِر إّا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشُهوها يعنـي صالة الصبح.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحري 17056  

الفَْجِر قهال:  قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد َوقرآاَ 

 صالة الصبح.

ـ حهدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد 17057  

َوقُرآَا الفَْجِر صالة الصبح إّا قُهرآَا الفَْجهِر كهاَا َمْشهُهوها قهال: تـجتهـمع فهـي صهالة الفجهر مالئكهة 

 اللـيـل ومالئكة النهار.

ن، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  ـ ُحدثت عن الـحسي17058  

 يقول فـي قوله َوقُرآَا الفَْجِر يعنـي صالة البداة.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد: َوقُهرآَا الفَْجهِر قهال: صهالة 17059  

لـمالئكة فـيـما يأكروا. قال: وكاا علهـّي بهن الفجر إّا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشُهوها قال: مشهوها من ا

أبـي طالب، وأُبـّي بن كعب يقوتا: الصالة الوسطى التـي حّ  هللا علهـيها: صهالة الصهبح. قهال: 

وذلة أا صالة الظهر وصالة العصر: صالتا النههار، والهـمبرب والعشهاء: صهالتا اللـيهـل، واهي 

 نها مملها.بـينها، واي صالة نوم، ما نعمل صالة يُبفل ع

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن علـية، عن الـجريري، عن أبـي الوره بهن ثمامهة، عهن 17060  

أبـي مـحمد الـحضرمي، قال: حدثنا كعب فـي اأا الـمسجد، قال: والأي نفس كعهب بهـيده، إا اهأه 

 ر إنها لـمشهوهة.اتَية َوقُرآَا الفَْجر إّا قُرآَا الفَْجِر كاَا َمْشُهوها إنها لصالة الفج

حدثنهـي الههـحسن بههن علههـّي بههن عبههـاس، قههال: حههدثنا بشههر بههن شههعيب، قههال: أ برنههـي أبههـي، عههن    

الزاري، قال: ثنـي سعيد بن الـمسيب، وأبو سلـمة بهن عبهد الهرحمن، أا أبهـا اريهرة قهال: سهمعت 

، «َمالئَِكةُ النّهاِر فِـي َصالةِ الفَْجهرِ تَـْجتَـِمُع َمالئَِكةُ اللّـْيـِل وَ »رسول هللا صلى هللا عليه وسل  يقول: 

 ث  يقول أبو اريرة: اقرءوا إا شتتـ  َوقُرآَا الفَْجِر إّا قُرآا الفَْجِر كاَا َمْشُهوها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مـجااد، فـي قوله َوقُرآَا الفَْجهِر إّا قُهرآَا    

 صالة الفجر تـجتـمع فـيها مالئكة اللـيـل ومالئكة النهار.الفَْجِر كاَا َمْشُهوها قال: 

 79اآلية : 
وهاً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوِمَن اْللّْيِل فَتََهّجْد بِِه نَافِلَةً لَّة َعَسَى أَا يَْبعَمََة َربَّة َمقَاماً ّمْحُمه

.} 

اللـيهـل فهـاسهر بعهد نومهة يها مهـحمد يقول تعالـى ذكره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل  ومهن    

بـالقرآا، نافلة لة  الصة هوا أمتة. والتهجد: التـيق  والسهر بعد نومة مهن اللـيهـل. وأمها الهجهوه 

 نفسه: فـالنوم، كما قال الشاعر:

َِ النَّواِل تَـُجوهُ    أت َطَرْقتَنا والّرفـاُق ُاُجوهُفَبـاتَْت بِعاُلّ

 وقال الـُحَطيتة:  

 َرقَْت ِاْندُ الُهنُوِه ُوصْحبَتِـيبَِحْوَراَا َحَوَراِا الـُجنُوِه ُاُجوهُ أت طَ  
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 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عبهد هللا بهن عبهد الهـحك ، قهال: حهدثنا أبهـي وشهعيب بهن اللهـي ، عهن 17061  

ـي االل، عن ا عرج أنه قال: أ برنـي حميد بن عبد الرحمن اللـي ، عن مـجااد بن يزيد، عن أب

بن عو،، عن رجل من ا نصار، أنه كاا مهع رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  فهـي سهفر، فقهال: 

 نظرّا كيف يصلـي رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، قال: فنام رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل ، 

اء، فهتال أربهع آيهاَ مهن آ هر سهورة آل عمهراا إّا فِهـي َ هـْلٍق ث  استهـيق ، فرفهع رأسهه إلهـى السهم

َِ وا ْرِض َواْ تاِلِ، اللّـْيـِل والنّهاِر حتـى مّر بـا ربع، ث  أاوى إلـى القربة، فأ أ سهواكا  الّسَمَوا

فـاستّن به، ث  توضأ، ث  صلـى، ث  نام، ث  استـيق  فصنع كصنعه أّول مّرة، ويزعموا أنه التهجهد 

 أمره هللا. الأي

ـ حدثنـي مهـحمد بهن الهـممنى، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن جعفهر وعبهد الهرحمن، قهات: حهدثنا 17062  

سعيد، عن أبـي إسحاق، عن مـحمد بن عبد الرحمن، عن علقمهة وا سهوه أنهمها قهات: التهجهد بعهد 

 نومة.

بـي إسهحاق، عهن عبهد ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سفـياا، عن أ17063  

 الرحمن بن ا سوه، قال: التهجد: بعد نومة.

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: ثنـي أبو إسحاق، عن مهـحمد بهن    

 عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة وا سوه، بـممله.

عمههش، عههن إبراايههـ ، عههن حدثنههـي الههـحاري، قههال: حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا اشيههـ ، عههن ا    

 علقمة، قال: التهجد: بعد النوم.

ـ حدثنـي الـحاري، قال: حدثنا القاس ، قال: حدثنا يزيهد، عهن اشهام، عهن الهـحسن، قهال: 17064  

 التهجد: ما كاا بعد العشاء اتَ رة.

ـ ُحدثت عن عبد هللا بن صالـح، عن اللهـي ، عهن جعفهر بهن ربهـيعة، عهن ا عهرج، عهن 17065  

 ـير بن العبـاس، عن الـحجاج بن عمرو، قال: إنـما التهجد بعد رقدة.كم

 وأما قوله نافِلَةً لََة فإنه يقول: نفالً لة عن فرائضة التـي فرضتها علـية.  

وا تُلف فـي الـمعنى الأي من أجله  ّص بألة رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، مهع كهوا صهالة   

ل اجهوهه قهد كهاا أهّى فرائضهه نافلهة نفهالً، إذ كانهت غيهر واجبهة كّل مصّل بعد اجوهه، إذا كاا قب

علـيه، فقال بعضه : معنهى  صوصهه بهألة: اهو أنهها كانهت فريضهة علهـيه، واهي لبيهره تطهّوع، 

وقـيـل له: أقمها نافلهة لهة: أي فضهالً لهة مهن الفهرائ  التهـي فرضهتها علهـية عمها فرضهت علهـى 

 غير . ذكر من قال ذلة:

ي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ حدثنـ17066  

عن ابن عبـاس، قوله: َوِمَن اللّـْيهـِل فَتََهّجهْد بِهِه نافِلَهةً لَهَة يعنهـي بهـالنافلة أنهها للنبهـّي صهلى هللا عليهه 

 وسل   اصة، أُمر بقـيام اللـيـل وُكتب علـيه.

ه علـيه الصالة والسالم  نه لـ  يكن فعلهه ذلهة يكفّهر عنهه شهيتا مهن وقال آ روا: بل قـيـل ذلة ل  

الأنوب،  ا هللا تعالـى كاا قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأّ ر، فكاا له نافلة فضل، فأمها غيهره 

 فهو له كفـارة، ولـيس او له نافلة. ذكر من قال ذلة:

ثنـي حجاج، عن ابهن جهريي، عهن عبهد هللا بهن ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: 17067  

كمـير، عن مـجااد، قال: النافلة للنبـّي صلى هللا عليه وسل   اصة من أجل أنه قد ُغفر لهه مها تقهدّم 

من ذنبه وما تأّ ر، فما عمل من عمل سوى الـمكتوبة، فههو نافلهة مهن أجهل أنهه ت يعمهل ذلهة فهـي 

اس يعملهوا مهها سهوى الههـمكتوبة لهأنوبه  فههـي كفههـارتها، كفهـارة الههأنوب، فههي نوافههل وميهاهة، والنهه

 فلـيست للناس نوافل.

وأولـى القولـين بهـالصواب فهـي ذلهة، القهول الهأي ذكرنها عهن ابهن عبهـاس، وذلهة أا رسهول هللا   

صلى هللا عليه وسل  كاا هللا تعالـى قد  صه بـما فرض علهـيه مهن قهـيام اللـيهـل، هوا سهائر أمتهه. 

عن مـجااد فـي ذلهة، فقهول ت معنهى لهه،  ا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  فـيهـما فأما ما ذكر 

ذُِكر عنه أكمر ما كاا استبفـارا لأنوبه بعد نزول قول هللا عّز وجّل علـيه ِلـيَْبِفَر لََة ّللّاُ ما تَقَدَّم ِمْن 
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ه مهن الـحديبهـية، وأنهزل علهـيه إذَا ذَْنبَِة َوما تَأّ َر وذلة أا اأه السورة أنزلهت علهـيه بعهد ُمْنَصهِرفَ 

جاَء نَْصُر ّللّاِ َوالفَتْـُح عام قب . وقـيـل له فـيها فََسبّْح بَِحْمهِد َربّهَة َواْسهتَْبِفْرهُ إنّههُ كهاَا تَّوابهـا فكهاا 

يُعدّ له صلى هللا عليه وسل  فـي الـمـجلس الواحد استبفهـار متهة مهّرة، ومعلهوم أا هللا لهـ  يهأمره أا 

 ر إت لـما يبفر له بـاستبفـاره ذلة، فبـين إذا وجه فساه ما قاله مـجااد.يستبف

ـ حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبـي، عن ا عمش، عن شمر، عن عطية، عن شهر، عهن 17068  

 أبـي أُمامة، قال: إنـما كانت النافلة للنبـّي صلى هللا عليه وسل   اصة.

ل: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة نافِلَةً لََة قهال: ـ حدثنا ابن عبد ا علـى، قا17069  

 تطّوعا وفضيـلة لة.

وقوله: َعَسى أْا يَْبعَمََة َربَّة َمقاما َمـْحموها وعسى من هللا واجبة، وإنهـما وجهه قهول أاهل العلهـ :   

فهـيه مهن الهـجزاء  عسى من هللا واجبة، لعلـ  الـم منـين أا هللا ت يدع أا يفعهل بعبهـاهه مها أطمعهه 

علـى أعماله  والعوض علـى طاعته  إياه لـيس من صفته البرور، وت شّة أنه قد أطمهع مهن قهال 

ذلة له فـي نفعه، إذا او تعااده ولزمه، فإا لزم الـمقول لهه ذلهة وتعااهده ثه  لهـ  ينفعهه، وت سهبب 

تعااهده إيهاه ولزومهه، فإنهه  يحول بـينه وبـين نفعه إياه مع ا طمهاع الهأي تقهدم منهه لصهاحبه علهـى

لصاحبه غاّر بـما كهاا مهن إ الفهه إيهاه فـيهـما كهاا أطمعهه فهـيه بقولهه الهأي قهال لهه. وإذ كهاا ذلهة 

كههألة، وكههاا غيههر جههائز أا يكههوا جههّل ثنههاؤه مههن صههفته البههرور لعبههـاهه صههّح ووجههب أا كههّل مهها 

أو نهى أمرا  به، أو نهاا   أطمعه  فـيه من طمع علـى طاعته، أو علـى فعل من ا فعال، أو أمر

عنه، فإنه مو، له  به، وإنه  منه كالعدة التهـي ت يخهـلف الوفهـاء بهها، قهالوا: عسهى ولعهّل مهن هللا 

 واجبة.

وتأويـل الكالم: أق  الصالة الـمفروضة يا مـحمد فهـي اهأه ا وقهاَ التهـي أمرتهة بإقامتهها فهـيها،   

ّل ربهة يبعمهة يهوم القهـيامة مقامها تقهوم فهـيه مهـحموها ومن اللـيـل فتهجد فرضا فرضته علهـية، لعه

 تـحمده، وتببغ فـيه.

ث  ا تلف أال التأويـل فـي معنى ذلة الـمقام الـمـحموه، فقهال أكمهر أاهل العلهـ : ذلهة اهو الهـمقام   

الأي او يقومه صلى هللا عليه وسل  يوم القـيامة للشفـاعة للناس لـيريحه  ربه  مهن عظيهـ  مها اه  

 ه من شدّة ذلة الـيوم. ذكر من قال ذلة:فـي

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفـياا، عن أبهـي إسهحاق، 17070  

عن صلة بن ُمفَر، عن ُحأيفهة، قهال: يجمهع النهاس فهـي صهعيد واحهد، فهـيسمعه  الهداعي، وينفهأا  

لبهـية »  نفهس إت بإذنهه، ينهاهَى: يها مهـحمد، فهـيقول: البصر، ُحفـاة عراة كما ُ ـلقوا، قهـياما ت تكلّهـ

وسهعدية والهـخير فهـي يهدية، والشههّر لهـيس إلهـية، والهـمهدّي مهن َاههدَيت، عبهد  بهـين يهدية، وبههة 

فهأا الهـمقام « وإلـية، ت ملـجأ وت منـجا منة إت إلـية، تبـار  وتعالـيت، سبحانة رّب اأا البـيت

 عالـى.الـمـحموه الأي ذكره هللا ت

حدثنا مـحمد بن الـممنى، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبهـي إسهحاق، عهن    

صلة بن ُمفهر، عهن ُحأيفهة، قهال: يُْجمهع النهاس فهـي صهعيد واحهد. فهال تََكلّهـ  نفهس، فهأّول مها يهدعو 

، ثه  «لبـية» ، فـيقول: مـحمد النبـّي صلى هللا عليه وسل ، فـيقوم مـحمد النبـّي صلى هللا عليه وسل

 ذكر ممله.

ـ حدثنا سلـيـماا بن عمرو بن  الد الرقـي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن 17071  

كريههب، عههن أبههـيه عههن ابههن عبههـاس، قولههه: َعَسههى أْا يَْبعَمَههَة َربّههَة َمقامهها َمههـْحموها قههال: الههـمقام 

 الـمـحموه: مقام الشفـاعة.

بشار، قال: حدثنا عبد الهرحمن، قهال: حهدثنا سفهـياا، عهن سلهـمة بهن كهيهـل، ـ حدثنا ابن 17072  

قال: حدثنا أبو الزعراء، عن عبد هللا فـي قصة ذكراا، قهال: ثه  يه مر بهـالصراط فهـيضرب علهـى 

جسر جهنـ ، فـيـمّر الناس بقدر أعماله  يـمّر أّوله  كالبرق، وكمّر الريح، وكمّر الطير، وكأسهرع 

كألة حتـى يـمّر الرجل سعيا، ث  مشيا، حتـى يجيء آ را  يتلبّغ علـى بطنهه، فهـيقول: البهائ ، ث  

رّب لههـما أبطههأَ بههـي، فههـيقول: إنههـي لههـ  أبطههأ بههة، إنههـما أبطههأ بههة عملههة، قههال: ثهه  يههأذا هللا فههـي 

ـيهـل الشفـاعة، فـيكوا أّول شافع يوم القـيامة جبرئيـل علـيه السهالم، رو  القُهدس، ثه  إبراايهـ   ـل
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الرحمن، ث  موسى، أو عيسهى، قهال أبهو الزعهراء: ت أهري أيهمها قهال قهال: ثه  يقهوم نبهـيك  علهـيه 

الصالة والسالم رابعا، فال يشفع أحد بعده فـيـما يشهفع فهـيه، واهو الهـمقام الـمهـحموه الهأي ذكهر هللا 

 َعَسى أْا يَْبعَمََة َربَّة َمقاما َمـْحموها.

بشار، قال: حدثنا ابن أبـي عدّي، عن عو،، عن الـحسن فـي قول هللا ـ حدثنا مـحمد بن 17073  

تعالـى َوِمَن اللّـْيـِل فَتََهّجْد بِِه نافِلَةً لََة َعَسى أْا يَْبعَمَة َربَّة َمقاما َمهـْحُموها قهال: الهـمقام الـمهـحموه: 

 مقام الشفـاعة يوم القـيامة.

أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى: وحدثنـي الهـحاري، ـ حدثنا مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا 17074  

قال: حدثنا الهـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد، فهـي قهول هللا 

 تعالـى: َمقاما َمـْحُموها قال: شفـاعة مـحمد يوم القـيامة.

 مـجااد، ممله. حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن   

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قهال: حهدثنا أبهو معاويهة، عهن عاصه  ا حهول، عهن 17075  

 أبـي عمماا، عن سلـيـماا، قال: او الشفـاعة، يشفعه هللا فـي أمته، فهو الـمقام الـمـحموه.

َعَسهى أْا يَْبعَمَهَة َربّهَة  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قولهه:17076  

َمقاما َمـْحُموها، وقد ذُكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل  ُ يّر بـين أا يكوا نبـيا عبدا، أو ملكا 

نبـيا، فأومأ إلـيه جبرئيـل علـيه السالم: أا تََواَضْع، فـا تار نبـّي هللا أا يكوا عبهدا نبهـيا، فهأُْعِطي 

: إنه أّول من تنشّق عنه ا رض، وأّول شافع. وكاا أال العلـ  يََرْوا أنهه الهـمقام به نبـّي هللا ثنتـين

 الـمـحموه الأي قال هللا تبـار  وتعالـى َعَسى أْا يَْبعَمََة َربَّة َمقاما َمـْحُموها شفـاعة يوم القـيامة.

هة َمقامها َمهـْحُموها حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمهر، عهن قتها   

 قال: اي الشفـاعة، يشفّعه هللا فـي أمته.

حههدثنا الههـحسن بههن يحيههى، قههال: أ برنهها عبههد الههرماق، قههال: أ برنهها َمْعمههر والمههورّي، عههن أبههـي    

إسههحاق، عههن صههلة بههن ُمفَههر، قههال: سههمعت ُحأيفههة يقههول فههـي قولههه: َعَسههى أْا يَْبعَمَههَة َربّههَة َمقامهها 

مع هللا الناس فـي صعيد واحد حي  يُسمعه  الداعي، فَـْينَفُأُا  البصُر ُحفـاة ُعراة، َمـْحُموها قال: يج

كما ُ ـِلقوا سكوتا ت تكلّـ  نفس إت بإذنهه، قهال: فهـيناهَى مهـحمد، فهـيقول: لَبّهـية وَسهْعدية، والهـخيُر 

وإلهـية، ت ْملهـَجأَ وت فـي يدية، والشّر لـيس إلـية، والـمهدّي من َادَْيت، وعبدُ  بـين يدية، ولهة 

منـَجى منة إت إلـية، تبـاركت وتعالـيت، سبحانة رّب البـيت، قال: فهألة الهـمقاُم الـمهـحموهُ الهأي 

 ذكر هللا َعَسى أْا ْيبَعَمََة َربَّة َمقاَما َمـْحُموها.

ن حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن أبهـي إسهحاق، عه   

صههلة بههن ُمفَههر، قههال ُحأيفههة: يجمههع هللا النههاس فههـي صههعيد واحههد، حيهه  يَْنفُههأُا  البصههر، ويُْسههمعه  

لبههـية »الهداعي، ُحفههـاة ُعههراة كمها ُ ههـلقوا أّول مههّرة، ثهه  يقهوم النبههـّي صههلى هللا عليهه وسههل  فههـيقول: 

 ، ث  ذكر نـحوه، إت أنه قال: او الـمقام الـمـحموه.«وسعدية

بل ذلة الـمقام الـمـحموه الأي وعهد هللا نبهـيه صهلى هللا عليهه وسهل  أا يبعمهه إيهاه،  وقال آ روا:  

 او أا يقاعده معه علـى عرشه. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا عبـاه بن يعقوب ا سدي، قال: حدثنا ابن فضيهـل، عهن لهـي ، عهن مهـجااد، فهـي 17077  

 وها قال: يُْجلسه معه علـى عرشه.قوله: َعَسى أْا يَْبعَمََة َربَّة َمقاما َمـْحمُ 

وأولـى القولـين فـي ذلة بـالصواب ما صّح به الـخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل . وذلة   

 ما:

ـ حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن هاوه بن يزيد، عن أبـيه، عهن أبهـي اريهرة، 17078  

أْا يَْبعَمَهَة َربّهَة َمقامها َمهـْحموها ُسهتل عنهها، قهال:  قال: قال رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  َعَسهى

 «.ِاَي الّشفـاَعةُ »

ـ حدثنا علـّي بن حرب، قال: حدثنا َمّكّي بن إبراايـ ، قال: حدثنا هاوه بن يزيهد ا َْوِهّي، 17079  

َربّهَة َمقامها  عن أبـيه، عن أبـي اريرة، عن النبـّي صلى هللا عليه وسل  فـي قوله: َعَسى أْا يَْبعَمَهةَ 

 «.او الـمقام الأي أشفع فـيه  متـي»َمـْحُموها قال: 
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ـ حدثنا أبو ُعتبة الـِحْمِصّي أحمد بن الفََرج، قال: حدثنا بقهـية بهن الولهـيد، عهن الّزبهـيدّي، 17080  

عن الزارّي، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالة، عن كعهب بهن مالهة، أا النبهـّي صهلى هللا عليهه 

يُحَشُر النّاُس يَْوَم الِقـياَمِة، فَأُكوُا أنا وأُّمتِـي علـى تََل، فَـيَْكُسونِـي َربّـي ُحلّةً َ ْضراَء، »ل: وسل  قا

 «.ثُّ  يُْ ذََا ِلـي، فأقُوُل ما شاَء ّللّاُ أْا أقُوَل، فَأَِلَة الـَمقاُم الـَمـْحُموهُ 

حهدثنا شهعيب بهن اللهـي ، قهال: ثنهـي  ـ حدثنـي مـحمد بهن عبهد هللا بهن عبهد الهـحك ، قهال:17081  

اللـي ، عن عبـيد هللا بن أبـي جعفر، أنه قال: سمعت حمزة بن عبد هللا بن عمر يقول: سمعت عبد 

إّا الّشْمَس لَتَْدنُو حتـى يَْبلَُ  العََرُق نِْصَف »هللا بن عمر يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

َكأِلَة اْستَباثُوا بآهََم َعلَـْيِه الّسالُم، فَـيَقُوُل: لَْسُت َصاِحَب ذلَة، ثُهّ  بِهـُموَسى َعلَهـْيِه ا ُذُِا، فَبَـْينَـما ُاْ  

ـيَْوَمتٍِأ الّسالُم، فَـيَقُوُل َكألَة ثُّ  بِـُمهـَحّمٍد فَهـيَْشفَُع بهـيَن الـَخهـْلِق فَـيَهـْمِشي حتهـى يَأُْ هأَ بَِحْلقَهِة الهـَجنِّة، فَه

 «. َمقاما َمـْحُموهايَْبعَمُهُ ّللّاُ 

ـ حدثنـي أبو ميد عمر بن َشبّة، قال: حدثنا موسهى بهن إسماعيهـل، قهال: حهدثنا سهعيد بهن 17082  

ميد، عن علـّي بن الـحك ، قال: ثنـي عمماا، عن إبراايـ ، عن ا سوه وعلقمة، عن ابن مسهعوه، 

فقهال رجهل: يها رسهول « قاَم الـَمهـْحُموهَ إنّهـي  َقُهوُم الهـمَ »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

ذَاَ  إذَا ِجهيَء بُِكهْ  ُحفهـاةً »هللا، وما ذلهة الهـمقام الـمهـحموه؟ قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل : 

، فَـيَـْلبَُسُهما، ُعَراةً ُغْرتً فَـيَُكوُا أّوَل َمْن يُْكَسى إْبراِايـُ  َعلَـْيِه الّسالُم، فَـيُْ تَـى بِريَطتْـيِن بَـْيَضاَوْينِ 

ثُههّ  يَْقعُههدُ ُمْسههتَْقبَِل العَههْرِح، ثُههّ  أَوتههـى بِكْسوتَههـي فأْلبَُسههها، فَههأقُوُم َعههْن يَههـِمينِِه َمقامهها ت يَقُوُمهههُ َغيههِري 

 «.يَْببُِطنِـي فِـيِه ا ّولُوَا واتَِ ُروَا، ثُّ  يُْفتَـُح نَْهر  ِمَن الَكْوثَِر إلـى الـَحْوِض 

نا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن الزاهرّي، ـ حدث17083  

إذَا كهاَا يَهْوَم الِقهـياَمِة َمهدّ ّللّاُ ا ْرُض »عن علـّي بن الـحسين، أا النبـّي صلى هللا عليه وسهل  قهال: 

قهال النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل :  ،«َمدّ ا ِهيـِ  حتهـى ت يَُكهوَا ِلبَِشهٍر ِمهَن النّهاِس إتّ َمْوِضهُع قَدََمْيههِ 

فَأُكوُا أّوَل َمْن يُْدَعى َوَجْبَرئِيـُل َعهْن يَهـِميِن الهّرْحَمِن، وّللّاِ مها رآهُ قَْبلَهها، فَهأقُوُل: أّي رّب إّا َاهأَا »

 «.َو الـَمقاُم الـَمـْحُموهُ أْ بََرنِـي أنَّة أْرَسْلتَهُ إلـّي، فَـيَقُوُل ّللّاُ َعّز َوَجّل: َصدََق، ثُّ  أْشفَُع، قال: فَهُ 

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن الزارّي، عهن علهـّي    

، فهأكر نهـحوه، وماه «إذَا كهاَا يَهْوُم الِقهـياَمةِ »بن الـحسين، قهال: قهال النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل : 

 «.اهَُ  َعبَدُوَ  فـي أْطراِ، ا ْرِض، َوُاَو الـَمقاُم الـَمـْحُموهُ ثُّ  أْشفَُع فَأقُوُل: يا رّب ِعبـ»فـيه: 

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا إبراايهـ  بهن طهمهاا، عهن آهم، عهن 17084  

علـّي، قال: سمعت ابن عمر يقول: إا الناس يحشروا يوم القـيامة، فـيجيء مع كّل نبـّي أمته، ثه  

هللا صلى هللا عليه وسهل  فهـي آ هر ا مهـ  اهو وأمتهه، فـيرقهـى اهو وأمتهه علهـى َكهوم  يجيء رسول

فوق الناس، فـيقول: يا فالا اشفع، ويا فالا اشفع، ويا فالا اشهفع، فمها مال يرهّاها بعضهه  علهـى 

 بع  يرجع ذلة إلـيه، واو الـمقام الـمـحموه الأي وعده هللا إياه.

حدثنا َحْيوة وربـيع، قات: حهدثنا مهـحمد بهن حهرب، عهن الزبهـيدّي،  حدثنا مـحمد بن عو،، قال:   

عن الزاري عن عبد الهرحمن بهن كعهب بهن مالهة، عهن كعهب بهن مالهة، أا رسهول هللا صهلى هللا 

ّل يُْحَشُر النّاُس يَْوَم الِقـياَمِة فَأُكوُا أنا وأّمتِـي علـى تَّل، فَـيَْكُسونِـي َربّـي َعّز َوَجه»عليه وسل  قال: 

 «.ُحلّةً َ ْضَراَء، ثُّ  يُْ ذَُا لـَي فأقُوُل ما شاَء ّللّاُ أْا أقُوَل، فألَة الـَمقاُم الـَمـْحُموهُ 

 واأا وإا كاا او الصحيح من   

القول فـي تأويـل قوله َعَسى أْا يَْبعَمََة َربَّة َمقاما َمـْحُموها لـما ذكرنها مهن الروايهة عهن رسهول هللا 

  وأصهحابه والتهابعين، فهإا مها قالهه مهـجااد مهن أا هللا يُقعهد مهـحمدا صهلى هللا صلى هللا عليه وسل

عليه وسل  علـى عرشه، قول غير مدفوع صحته، ت من جهة  بهر وت نظهر، وذلهة  نهه ت  بهر 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، وت عن أحد من أصحابه، وت عن التابعين بإحالهة ذلهة. فأمها 

فهإا جميهع مهن ينتهـحل اإلسهالم إنهـما ا تلفهوا فهـي معنهى ذلهة علهـى أوجهه ثالثهة: من جهة النظر، 

فقالهت فرقهة مههنه : هللا عهّز وجهّل بههـائن مهن  ههـلقه كهاا قبهل  ههـلقه ا شهياء، ثه   ههـلق ا شهياء فلههـ  

يـماّسها، واو كما لـ  يهزل، غيهر أا ا شهياء التهـي  هـلقها، إذ لهـ  يكهن اهو لهها مهـماسا، وجهب أا 

ها مبـاينا، إذ ت فعال لحشياء إت واو مهـماّس لحجسهام أو مبهـاين لهها. قهالوا: فهإذا كهاا ذلهة يكوا ل
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كألة، وكاا هللا عّز وجّل فـاعل ا شياء، ولـ  يجز فـي قوله : إنهه يوصهف بأنهه مهـماّس لحشهياء، 

ل  علهـى وجب بزعمه  أنه لها مبـاين، فعلـى مأاب ا تء سواء أقعهد مهـحمدا صهلى هللا عليهه وسه

عرشه، أو علـى ا رض إذ كاا من قهوله  إا بهـينونته مهن عرشهه، وبهـينونته مهن أرضهه بهـمعنى 

 واحد فـي أنه بـائن منهما كلـيهما، غير مـماّس لواحد منهما.

وقالت فرقة أ رى: كاا هللا تعالـى ذكره قبل  ـلقه ا شياء، ت شهيء يهـماسه، وت شهيء يبهـاينه،   

أقامها بقدرته، واهو كمها لهـ  يهزل قبهل ا شهياء  هـلقه ت شهيء يهـماسه وت شهيء ث   ـلق ا شياء ف

يبـاينه، فعلـى قول اه تء أيضها سهواء أقعهد مهـحمدا صهلى هللا عليهه وسهل  علهـى عرشهه، أو علهـى 

أرضه، إذ كاا سواء علـى قوله  عرشهه وأرضهه فهـي أنهه ت مهـماس وت مبهـاين لههأا، كمها أنهه ت 

 ن لهأه.مـماس وت مبـاي

وقالت فرقة أ رى: كاا هللا عّز ذكره قبل  هـلقه ا شهياء ت شهيء يهـماسه، وت شهيء يبهـاينه، ثه    

أحدي ا شياء و ـلقها، فخـلق لنفسه عرشا استوى علـيه جالسا، وصار له مـماسا، كما أنه قد كاا 

اء فرمق اأا وحهرم قبل  ـلقه ا شياء ت شيء يرمقه رمقا، وت شيء يحرمه ذلة، ث   ـلق ا شي

اههأا، وأعطههى اههأا، ومنههع اههأا، قههالوا: فكههألة كههاا قبههل  ههـلقه ا شههياء يههـماسه وت يبههـاينه، و ههـلق 

ا شياء فماس العرح بجلوسه علـيه هوا سائر  ـلقه، فهو مـماس ما شاء مهن  هـلقه، ومبهـاين مها 

ه علـى منبر من نهور، شاء منه، فعلـى مأاب ا تء أيضا سواء أقعد مـحمدا علـى عرشه، أو أقعد

إذ كاا من قوله : إا جلوس الرّب علـى عرشه، لـيس بجلوس يشبل جميع العرح، وت فـي إقعاه 

مـحمد صلى هللا عليه وسل  موجبـا له صفة الربوبـية، وت مخرجهه مهن صهفة العبوهيهة لربهه، كمها 

ير موجبة له صفة الربوبـية، أا مبـاينة مـحمد صلى هللا عليه وسل  ما كاا مبـاينا له من ا شياء غ

وت مخرجته من صفة العبوهية لربه من أجل أنه موصو، بأنهه لهه مبهـاين، كمها أا هللا عهّز وجهّل 

موصو، علـى قول قائل اأه الـمقالة بأنه مبـاين لها، او مبـاين له. قالوا: فهإذا كهاا معنهى مبهـاين 

مهن صهفة العبهوهة والهد ول فهـي معنهى ومبـاين ت يوجب لـمـحمد صهلى هللا عليهه وسهل  الهـخروج 

الربوبـية، فكألة ت يوجهب لهه ذلهة قعهوهه علهـى عهرح الهرحمن، فقهد تبهـين إذا بهـما قُلنها أنهه غيهر 

مـحال فـي قول أحد مـمن ينتـحل اإلسالم ما قاله مـجااد مهن أا هللا تبهـار  وتعالهـى يُْقِعهد مهـحمدا 

 علـى عرشه.

 عاها هللا مـحمدا علـى عرشه، وإنـما ننكر إقعاهه.فإا قال قائل: فإنا ت ننكر إق  

ـ حدثنـي عبـاس بن عبد العظيـ ، قال: حدثنا يحيى بن كمـير، عن الـَجريرّي، عن سهيف 17085  

الّسدُوسّي، عن عبد هللا بن سالم، قال: إا مـحمدا صلى هللا عليهه وسهل  يهوم القهـيامة علهـى كرسهّي 

الـى، وإنـما ينكر إقعاهه إياه معهه. قـيهـل: أفجهائز عنهد  أا يقعهده الرّب بـين يدي الرّب تبـار  وتع

علهـيه ت معههه. فهإا أجههام ذلههة صهار إلههـى اإلقهرار بأنههه إمهها معهه، أو إلههـى أنهه يقعههده، وهللا للعههرح 

مبـاين، أو ت مـماّس وت مبـاين، وبأّي ذلة قال كاا منه ه وتً فـي بع  ما كهاا ينكهره وإا قهال 

كاا منه  روجا من قول جميع الفرق التـي حكينا قوله ، وذلهة فهراق لقهول جميهع ذلة غير جائز 

من ينتـحل اإلسالم، إذ كاا ت قول فـي ذلة إت ا قهوال المالثهة التهـي حكينااها، وغيهر مهـحال فهـي 

 قول منها ما قال مـجااد فـي ذلة.

 80اآلية : 
نِي ُمْدَ َل ِصْدٍق َوأَْ ِرْجنِهي ُمْخهَرَج ِصهْدٍق َواْجعَهل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقُل ّرّب أَْهِ لْ 

 لّي ِمن لّدُْنَة ُسْلَطاناً نِّصيراً {.

 يقول تعالـى ذكره لنبـيه: وقل يا مـحمد يا رّب أه ـلنـي مد ـل صدق.   

وا تلههف أاههل التأويههـل فههـي معنههى ُمْد ههـل الصههدق الههأي أمههره هللا نبههـيه صههلى هللا عليههه وسههل  أا   

يرغب إلـيه فـي أا يد ـله إياه، وفـي مخهرج الصهدق الهأي أمهره أا يرغهب إلهـيه فهـي أا يخرجهه 

إياه، فقال بعضه : َعنَى بـُمْد ـل الّصدق: ُمْد هـل رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  الهـمدينة، حهين 

كر مهن ااجر إلـيها، وُمْخرج الصدق: ُمْخرجه من مكهة، حهين  هرج منهها مههاجرا إلهـى الهـمدينة.ذ

 قال ذلة:
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ـ حدثنا ابن وكيع وابن حميد، قات: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبـي َظْبـياا، عن أبهـيه، 17086  

عن ابن عبـاس قال: كاا النبـّي صلى هللا عليهه وسهل  بهـمكة، ثه  أمهر بهـالهجرة، فهأنزل هللا تبهـار  

ْجنِهـي ُمْخهَرَج ِصهْدٍق َواْجعَهْل لهـي ِمهْن لَهدُْنَة وتعالـى اسهمه َوقُهْل َرّب أْهِ ـْلنِهـي ُمْدَ هـَل ِصهْدٍق وأْ رِ 

 ُسْلطانا نَِصيرا.

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد هللا بههن بزيههع، قههال: حههدثنا بشههر بههن الههـمفضل، عههن عههو، عههن 17087  

الـحسن، فـي قول هللا: أْهِ ـْلنِـي ُمْدَ ـَل ِصْدٍق وأْ ِرْجنِـي ُمْخَرَج ِصهْدٍق قهال: كفهـار أاهل مكهة لهـما 

تـمروا برسول هللا صلى هللا عليه وسل  لـيقتلوه، أو يطرهوه، أو يُوثِقوه، وأراه هللا قتال أال مكة، ائ

 فأمره أا يخرج إلـى الـمدينة، فهو الأي قال هللا أْهِ ـْلنِـي ُمْدَ ـَل ِصْدِق.

ُمْدَ هـَل ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن َمْعمر، عن قتهاهة 17088  

 ِصْدٍق قال: الـمدينة َوُمْخَرَج ِصْدٍق قال: مكة.

حههدثنا بشههر، قههال: حههدثنا يزيههد، قههال: حههدثنا سههعيد، عههن قتههاهة َوقُههْل َرّب أْهِ ـْلنِههـي ُمْدَ ههـَل ِصههْدٍق    

 وأْ ِرْجنِـي ُمْخَرَج ِصْدٍق أ رجه هللا من مكة إلـى الهجرة بـالـمدينة.

أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله: َوقُْل َرّب أْهِ ـْلنِـي ـ حدثنـي يونس، قال: 17089  

ُمْدَ ـَل ِصْدٍق وأْ ِرْجنِـي ُمْخَرَج ِصْدٍق قال: الـمدينة حين ااجر إلـيها، ومخرج صهدق: مكهة حهين 

  رج منها مخرج صدق، قال ذلة حين  رج مهاجرا.

ِصهْدق، وأ رجنهـي بعهد الـمهـماَ مهن قبهري وقال آ روا: بل معنى ذلة: وقل رّب أمتنـي إماتة   

 يوم القـيامة ُمْخَرج صدق. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17090  

ـموَ، عههن ابههن عبههـاس َوقُههْل َرّب أْهِ ـْلنِههـي ُمْدَ ههـَل ِصههْدٍق... اتَيههة، قههال: يعنههـي بههـاإله ال: الهه

 واإل راج: الـحياة بعد الـمـماَ.

وقههال آ ههروا: بههل َعنَههى بههألة: أه ـلنههـي فههـي أمههر  الههأي أرسلتنههـي مههن النبههّوة ُمْدَ ههـل صههدق،   

 وأ رجنـي منه ُمْخَرج صدق. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17091  

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبـي نهـجيح، عهن مهـجااد أْهِ ـْلنِهـي ُمْدَ هـَل ِصهْدٍق قال: 

 قال: فـيـما أرسلتنـي به من أمر  وأْ ِرْجنِـي ُمْخَرَج ِصْدٍق قال كألة أيضا.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، بنـحوه.   

ال آ روا: بل معنى ذلة: أه ـلنـي مد ـل صدق: الـجنة، وأ رجنـي مخرج صدق: من مكهة وق  

 إلـى الـمدينة. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتهاهة، قهال: 17092  

 ْدٍق من مكة إلـى الـمدينة.قال الـحسن: أْهِ ـْلنِـي ُمْدَ ـَل ِصْدٍق الـجنة وُمْخَرَج ِص 

 وقال آ روا: بل معنى ذلة: أه ـلنـي فـي اإلسالم ُمْد ـل صدق. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا سهل بن موسى الرامي، قال: حدثنا ابن نـمير، عن إسماعيـل بن أبـي  الد، عن 17093  

لنههـي فههـي اإلسههالم مد ههـل صههدق أبههـي صالههـح فههـي قولههه: َرّب أْهِ ـْلنِههـي ُمْدَ ههـَل ِصههْدٍق قههال: أه ـ

 وأْ ِرْجنِـي منه ُمْخَرَج ِصْدٍق.

 وقال آ روا: بل معنى ذلة: أه ـلنـي مكة آمنا، وأ رجنـي منها آمنا. ذكر من قال ذلة:  

ـهه ُحههدثت عههن الههـحسين، قههال: سههمعت أبههـا معههاذ يقههول: حههدثنا عبههـيد بههن سلـيههـماا، قههال: 17094  

أْهِ ـْلنِـي ُمْدَ ـَل ِصْدٍق وأْ ِرْجنِـي ُمْخهَرَج ِصهْدٍق يعنهـي مكهة،  سمعت الضحا  قال فـي قوله: َربّ 

 ه ـل فـيها آمنا، و رج منها آمنا.

وأشبه اهأه ا قهوال بهـالصواب فهـي تأويهـل ذلهة، قهول مهن قهال: معنهى ذلهة: وأه ـلنهـي الهـمدينة   

 ُمْد ـل صدق، وأ رجنـي من مكة ُمْخرج صدق.

تأويهـل اتَيهة،  ا ذلهة عقهـيب قولهه: َوإْا كهاهُوا لَهـيَْستَِفّزونََة ِمهن ا ْرِض وإنـما قلنا ذلة أولـى ب  

ِلـيُْخِرُجوَ  ِمْنها وإذا ت يَـْلبَمُوَا ِ الَفََة إتّ قَِلـيالً. وقد هللنا فـيـما مضى، علـى أنهه عنهى بهألة أاهل 

اما  رسهول هللا صهلى هللا مكة فإذ كاا ذلة عقـيب  بر هللا عما كاا الـمشركوا أراهوا من اسهتفز
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عليه وسل ، لـيخرجوه عن مكة، كاا بـيّنا، إذ كاا هللا قد أ رجه منها، أا قوله: َوقُْل َرّب أْهِ ـْلنِـي 

ُمْدَ ـَل ِصْدٍق وأْ ِرْجنِـي ُمْخَرَج ِصْدٍق أمر منه له بـالرغبة إلهـيه فهـي أا يخرجهه مهن البلهدة التهـي 

 صدق، وأا يد ـله البلدة التـي نقله هللا إلـيها مد ـل صدق. ا  الـمشركوا بإ راجه منها مخرج

وقوله: َواْجعَْل ِلـي ِمْن لَدُْنَة ُسْلطانا نَِصيرا ا تلف أال التأويـل فـي تأويهـل ذلهة، فقهال بعضهه :   

معنى ذلة: واجعل لـي ملكا ناصرا ينصرنـي علـى من ناوأنـي، وِعهّزا أقـيهـ  بهه هينهة، وأهفهع بهه 

 راهه بسوء. ذكر من قال ذلة:عنه من أ

ـه حهدثنا مهـحمد بهن عبهد هللا بهن بزيهع، قههال: حهدثنا بشهر بهن الهـمفضل، عهن عهو،، عههن 17095  

الـحسن، فـي قول هللا عّز وجّل: َواْجعَْل ِلـي ِمْن لَدُْنَة ُسْلطانا نَِصيرا يُوِعده لَـيَْنِزَعّن ُملهة فهـارس، 

 وُملة الروم، ولـيجعلنه له. وعّز فـارس، ولـيجعلنه له، وعّز الّروم،

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة، فهـي قولهه: َواْجعَهْل ِلهـي ِمهْن 17096  

لَدُْنَة ُسْلطانا نَِصيرا وإا نبـّي هللا علـ  أا ت طاقةَ له بهأا ا مر إت بسلطاا، فسأل سهلطانا نصهيرا 

، ولفهرائ  هللا، وإلقامهة هيهن هللا، وإا السهلطاا رحمهة مهن هللا لكتاب هللا عهّز وجهّل، ولهـحدوه هللا

 جعلها بـين أظهر عبـاهه، لوت ذلة  غار بعضه  علـى بع ، فأكل شديدا  ضعيفه .

 وقال آ روا: بل ُعنِـي بألة حجة بـينة. ذكر من قال ذلة:  

سى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عي17097  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عهن مهـجااد فهـي قهول هللا عهّز 

 وجّل ُسْلطانا نَِصيرا قال: حجة بـينة.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـالصواب قول من قال: ذلة أمر من هللا تعالـى نبـيه بـالرغبة إلـيه فهـي وأولـى ا قوال فـي ذلة ب  

أا ي تـيه سلطانا نصيرا له علـى من بباه وكهاهه، وحهاول منعهه مهن إقامتهه فهرائ  هللا فهـي نفسهه 

 وعبـاهه.

وإنـما قلت ذلة أولـى بهـالصواب،  ا ذلهة عقهـيب  بهر هللا عمها كهاا الهـمشركوا امهوا بهه مهن   

مهن مكهة، فأعلهـمه عهّز وجهّل أنهه  لهو فعلهوا ذلهة عوجلهوا بهـالعأاب عهن قريهب، ثه  أمهره إ راجهه 

بـالرغبة إلـيه فـي إ راجه من بـين أظهرا  إ راج صهدق يحاولهه علهـيه ، ويد هـله بلهدة غيراها، 

بـمد ـل صدق يحاوله علـيه  و الها فـي ه ولها إلـيها، وأا يجعل له سهلطانا نصهيرا علهـى أاهل 

التـي أ رجه أالها منها، وعلـى كّل من كاا له  شبـيها، وإذا أوتهـي ذلهة، فقهد أوتهـي ت شهّة البلدة 

 حجة بـينة.

 وأما قوله: نَِصيرا فإا ابن ميد كاا يقول فـيه، نـحو قولنا الأي قلنا فـيه.  

ي ِمهْن ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابهن ميهد، فهـي قولهه: َواْجعَهَل ِلهـ17098  

لَههدُْنَة ُسههْلطانا نَِصههيرا قههال: ينصرنههـي، وقههد قههال هللا لههـموسى َسنَُشههدّ َعُضههدََ  بأِ يههَة َونههـْجعَُل لَُكمهها 

 ُسْلطانا فاَل يَِصلُوَا إلَـيُكما بآياتنا اأا مقدّم وم ّ ر، إنـما او سلطاا بآياتنا فال يصلوا إلـيكما.

 82و  81اآلية : 
ى:    }َوقُْل َجآَء اْلَحّق َوَمَاَق اْلبَاِطُل إِّا اْلبَاِطَل َكهاَا َمُاوقهاً *  َونُنَهّزُل القول فـي تأويـل قوله تعالـ

 ِمَن اْلقُْرآِا َما ُاَو ِشفَآء  َوَرْحَمة  لّْلُمْ ِمنِيَن َوتَ يَِزيدُ الّظاِلِميَن إَتّ َ َساراً {.

اهوا أا يسههتفّزونة مههن ا رض يقهول تعالههـى ذكههره: وقههل يها مههـحمد لههه تء الههـمشركين الهأين كهه   

 لـيخرجو  منها: جاَء الـَحّق َوَمَاَق البـاِطُل.

وا تلههف أاههل التأويههـل فههـي معنههى الههـحّق الههأي أمههر هللا نبههـيه صههلى هللا عليههه وسههل  أا يُْعلههـ    

الـمشركين أنه قد جاء، والبهـاطل الهأي أمهره أا يعلهـمه  أنهه قهد َمَاهق، فقهال بعضهه : الهـحّق: اهو 

 آا فـي اأا الـموضع، والبـاطل: او الشيطاا. ذكر من قال ذلة:القر

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َوقُهْل جهاَء الهـَحّق قهال: 17099  

 الـحّق: القرآا َوَمَاَق البـاِطُل إّا البـاِطَل كاَا َمُاوقا.

مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة َوقُْل جهاَء الهـَحّق  حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى، قال: حدثنا   

 قال: القرآا: َوَمَاَق البـاِطُل قال: الة البـاطل واو الشيطاا.
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 وقال آ روا: بل ُعنِـي بـالـحّق جهاه الـمشركين وبـالبـاطل الشر . ذكر من قال ذلة:  

عن ابهن جهريي، قولهه: َوقُهْل جهاَء ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، 17100  

 الـَحّق قال: هنا القتال َوَمَاَق البـاِطُل قال: الشر  وما ا  فـيه.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا المورّي، عهن ابهن أبهـي 17101  

هللا عليهه وسهل  نـجيح، عن مـجااد، عن أبـي معمر، عن ابن مسعوه، قال: ه ـل رسول هللا صلى 

مكة، وحول البـيت ثالُي متة وستوا صنـما، فجعل يطعنها ويقول: جاَء الـَحّق َوَمَاَق البهـاِطُل إّا 

 البـاِطَل كاَا َمُاوقا.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب أا يقال: أمر هللا تبـار  وتعالـى نبـيه علـيه الصهالة والسهالم   

قهد جهاء، واهو كهّل مها كهاا هلل فهـيه رضها وطاعهة، وأا البهـاطل قهد أا يخبر الهـمشركين أا الهـحّق 

ماق: يقول: وذاب كّل ما كاا ت رضا هلل فـيه وت طاعة مـما اهو لهه معصهية وللشهيطاا طاعهة، 

وذلههة أا الههـحّق اههو كههّل مهها  ههالف طاعههة إبلههـيس، وأا البههـاطل: اههو كههّل مهها وافههق طاعتههه، ولههـ  

بع  طاعاته، وت ذااب بع  معاصيه، بل عّ  الهـخبر عهن يخصص هللا عّز ذكره بـالـخبر عن 

مـجيء جميع الـحّق، وذااب جميع البـاطل، وبألة جاء القرآا والتنزيـل، وعلـى ذلة قاتل رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسل  أال الشر  بـاهلل، أعنـي علـى إقامة جميع الـحّق، وإبطال جميع البـاطل.

َاههَق البههـاِطُل فههإا معنههاه: ذاههب البههـاطل، مههن قههوله : َمَاقههت نفسههه: إذا وأمهها قولههه عههّز وجههّل: َومَ   

 رجت وأماقتها أنا ومن قوله : أماق السه : إذا جاوم البرض فـاستـمّر علـى جهته، يقال منهه: 

ماق البـاطل، يزَاق ُماوقا، وأماقه هللا: أي أذابه. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويهـل. 

 ل ذلة:ذكر من قا

ـ حدثنا علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس إّا 17102  

 البـاِطَل كاَا َمُاوقا يقول: ذاابـا.

وقوله عّز وجّل: ونُنَّزُل ِمَن القُرآِا ما ُاَو ِشفهـاء  َوَرْحَمهة  لْلـُمْ ِمنِهـيَن يقهول تعالهـى ذكهره: وننهّزل   

د مهن القهرآا مها اهو شفهـاء يستشفهـى بهه مهن الهـجهل مهن الضهاللة، ويبصهر بهه مهن علـية يا مـحم

العمى للـم منـين ورحمة له  هوا الكافرين به،  ا الـم منـين يعملوا بـما فهـيه مهن فهرائ  هللا، 

ويحلوا حاللهه، ويحّرمهوا حرامهه فـيد هـله  بهألة الهـجنة، ويُنهـجيه  مهن عأابهه، فههو لهه  رحمهة 

، أنع  بها علـيه  َوت يَِزيدُ الّظاِلـِميَن إتّ َ سارا يقول: وت يزيد اأا الأي ننزل علـية ونعمة من هللا

من القرآا الكافرين به إت  سارا: يقول: إاالكا،  نه  كلـما نزل فهـيه أمهر مهن هللا بشهيء أو نههى 

  ذلة  سهارا إلهـى مها عن شيء كفروا به، فلـ  يأتـمروا  مره، ولـ  ينتهوا عما نهاا  عنه، فزاها

 كانوا فـيه قبل ذلة من الـخسار، ورجسا إلـى رجسه  قبُل، كما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َونُنّهّزُل ِمهَن القُهرآِا مها 17103  

َوت يَِزيهدُ الّظاِلهـِميَن بهه إتّ ُاَو ِشفـاء  َوَرْحَمة  لْلـُمْ ِمنِـيَن إذا سمعه الـم من انتفع به وحفظه ووعهاه 

 َ سارا أنه ت ينتفع به وت يحفظه وت يعيه، وإا هللا جعل اأا القرآا شفـاء ورحمة للـم منـين.

 83اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِذَآ أَْنعَْمنَا َعلَهى اإلْنَسهاِا أَْعهَرَض َونَهأَى بَِجانِبِهِه َوإِذَا َمّسههُ الّشهرّ 

 َكاَا يَتُوساً {.

يقول تبـار  وتعالـى: وإذا أنعمنا علـى اإلنساا، فنـّجيناه من رب ما اهو فهـيه فهـي البحهر، واهو    

ما قد أشر، فـيه علـيه من الهال  بعصو، الريح علـيه إلـى البّر، وغير ذلة من نعمنها، أعهرض 

شهدّة التهـي كهاا فهـيها َونهأَي بِجانِبِهِه عن ذكرنا، وقد كاا بنا مستبيما هوا كّل أحد سوانا فـي حهال ال

 يقول: وبعد منا بجانبه، يعنـي بنفسه، َكأَْا لَـْ  يَْدُعنَا إِلَـَي ُضَر َمّسهُ قبل ذلة، كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17104  

 عا عن مـجااد، فـي قوله: َونأَي بِجانِبِِه قال: تبـاعد منا.قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء، جمي

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

والقراءة علـى تصيـير الهمزة فـي نَأَى قبل ا لف، واي اللبة الفصيحة، وبها نقرأ. وكاا بعه    

فـيصير الهمزة بعد ا لف، وذلة وإا كاا لبة جائزة قد جاءَ عن « ناءوَ »أال الـمدينة يقرأ ذلة 
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العرب بتقديـمه  فـي نظائر ذلة الهمز فـي موضع او فـيه م  ّر، وتأ يراموه فـي موضهع، اهو 

 مقدّم، كما قال الشاعر:

 أعالم  يِقَلُّل َراَء ُرْؤيافَْهَو يَْهِأي بِـما رأى فِـي الـَمناِم  

ار واههي أبههآر، فقههدموا الهمههزة، فلههـيس ذلههة اههو اللبههة الههـُجوهَي، بههل ا  ههرى اههي وكمهها قههال آبههـ  

 الفصيحة.

وقوله عّز وجل: َوإذَا َمّسهُ الّشّر كاَا يَتُوسا يقول: وإذا مسه الشّر والشهدّة كهاا قنوطها مهن الفهرج   

 والّرْو .

 وبنـحو الأي قلنا فـي الـيتوس، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ـهه حههدثنا علههـّي بههن هاوه، قههال: حههدثنا عبههد هللا، قههال: ثنههـي معاويههة، عههن علههـّي، عههن ابههن 17105  

 عبـاس، قوله: َوإذَا َمّسهُ الّشُر كاَا يَتُوسا يقول: قَنُوطا.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة َوإذَا َمّسههُ الّشهّر كهاَا يَتُوسها 17106  

 ه الشّر أَيِس وقَنِغ.يقول: إذا مس

 84اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُْل ُكّل يَْعَمُل َعلََى َشاِكلَتِِه فََربُّكْ  أَْعلَُ  بَِمْن ُاَو أَْادََى َسبِيالً {.

يقول عّز وجّل لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : قل يا مـحمد للناس: كلك  يعمل علـى شهاكلته:    

حيته وطريقته فََربُّكْ  أْعلَـُ  بِـَمْن او منك  أْاهدَى َسبِهـيالً يقهول: ربكه  أعلهـ  بهـمن اهو مهنك  علـى نا

 أادى طريقا إلـى الـحّق من غيره. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

، عن ابن عبهـاس، قولهه: ـ حدثنا علـّي، قال: حدثنا عبد هللا، قال: ثنـي معاوية، عن علـيّ 17107  

 ُكّل يَْعَمُل َعلـى شاِكلَتِِه يقول: علـى ناحيته.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17108  

قهال: حهدثنا الهـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد، قولهه: َعلهـى 

 ل: علـى ناحيته.شاِكلَتِِه قا

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد قُهْل ُكهّل يَْعَمهُل    

 علـى شاِكلَتِِه قال: علـى طبـيعته علـى ِحدَته.

ـهه حههدثنا بشههر، قههال: حههدثنا يزيههد، قههال: حههدثنا سههعيد، عههن قتههاهة قُههْل ُكههل يَْعَمههُل َعلههـى 17109  

 قول: علـى ناحيته وعلـى ما ينوي.شاِكلَتِِهي

 وقال آ روا: الشاكلة: الدّين. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قهال ابهن ميهد، فهـي قولهه: ُكهّل يَْعَمهُل علهـى 17110  

 شاِكلَتِِه قال: علـى هينه، الشاكلة: الدين.

 

 85اآلية : 
}َويَْسأَلُونََة َعهِن الهّرو ِ قُهِل الهّروُ  ِمهْن أَْمهِر َربّهي َوَمهآ أُوتِيهتُ  ّمهن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

 اْلِعْلِ  إِتّ قَِليالً {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : ويسألة الكفـار بـاهلل مهن أاهل الكتهاب عهن    

تـ  وجميع الناس مهن العلهـ  إت قلهـيالً. الرو  ما اي؟ قل له : الرو  من أمر ربـي، وما أوتـيتـ  أن

وذُِكر أا الأين سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  عن الرو ، فنزلهت اهأه اتَيهة بهـمسألته  إيهاه 

 عنها، كانوا قوما من الـيهوه. ذكر الرواية بألة:

علقمة، عهن ـ حدثنا أبو اشام، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ا عمش، عن إبراايـ ، عن 17111  

عبد هللا، قال: كنت مع النبـّي صلى هللا عليه وسل  فـي حري بـالـمدينة، ومعه َعِسيب يتوكأ علـيه، 

فمر بقوم من الـيهوه، فقال بعضه : اسألوه عن الرو ، وقال بعضه : ت تسألوه، فقام متوكتا علـى 

َعِن الّرو ِ قُِل الُروُ  ِمْن أْمِر َربّهـي  عسيبه، فقمت  ـلفه، فظننت أنه يوَحى إلـيه، فقال: َويَْستَلُونَةَ 

 َوما أُوتِـيتُـْ  ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً فقال بعضه  لبع : ألـ  نقل لك  ت تسألوه.
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حدثنا يحيى بن إبراايـ  الـمسعوهّي، قال: حدثنا أبـي، عن أبهـيه، عهن جهدّه، عهن ا عمهش، عهن    

قهال: بهـينا أنها أمشهي مهع رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  فهـي إبراايـ ، عن علقمة، عن عبد هللا، 

َحّرة بـالـمدينة، إذ مررنا علـى يههوه، فقهال بعضهه : َسهلُوه عهن الهرو ، فقهالوا: مها أربكه  إلهـى أا 

تسمعوا ما تكراوا، فقهاموا إلهـيه، فسهألوه، فقهام فعرفهت أنهه يهوَحى إلهـيه، فقمهت مكانهـي، ثه  قهرأ: 

الّرو ِ قُِل الّروُ  ِمْن أْمِر َربّـي َوما أُوتِـيُتـْ  ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً فقالوا: ألـ  ننهك  أا  َويَْستَلُونََة َعنِ 

 تسألوه.

ـ حدثنا مـحمد بن الـممنى، قال: حدثنا ابن عبد ا علـى، قهال: حهدثنا هاوه، عهن عكرمهة، 17112  

عهن الهرو ، فهأنزل هللا تعالهـى: َويَْسهتَلُونََة قال: سأل أال الكتاب رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  

ََ مهن  َعِن الّرو ِ قُِل الّروُ  ِمْن أْمِر َربّـي َوما أُوتِـيُتُـْ  ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً فقالوا: أتزع  أنها لهـ  نه 

ََ الـِحْكَمةَ فَقَْد أُ  ِوتَـَي َ ْيرا َكمِـيرا. قال: العلـ  إت قلـيال، وقد أوتـينا التوراة، واي الـحكمة، َوَمْن يُْ 

 َُ َْ َكِلـما  فنزلت: َولَْو أّا ما فِـي ا ْرِض من َشَجَرةٍ أْقالم  والبَْحُر يَـُمدّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أْبُحٍر ما نَِفدَ

 ل.ّللّاِ قال: ما أوتـيتـ  علـى علـ ، فنـجاك  هللا به من النار، فهو كمـير طيب، واو فـي علـ  هللا قلـيـ

حدثنـي إسماعيـل بن أبـي الهـمتوكل، قهال: حهدثنا ا شهجعّي أبهو عاصه  الهـِحْمصّي، قهال: حهدثنا    

إسحاق بن عيسى أبو يعقوب، قال: حدثنا القاس  بن معن، عن ا عمش، عن إبراايـ ، عن علقمة، 

تاه يههوهّي، قهال: عن عبد هللا، قال: إنـي لـمع النبـّي صلى هللا عليه وسل  فـي حري بـالـمدينة، إذ أ

يا أبـا القاس ، ما الرو ؟ فسكت النبـّي صلى هللا عليه وسل ، وأنزل هللا عهّز وجهّل: َويَْسهتَلُونََة َعهِن 

 الّرو ِ قُِل الّروُ  ِمْن أْمِر ربّـي.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: َويَْستَلُونََة َعهِن الهّرو ِ 17113  

لقـيت الـيهوه نبـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل ، فتبَّشهوه وسهألوه وقهالوا: إا كهاا نبهـيا علهـ ، فسيعلهـ  

ذلة، فسألوه عن الرو ، وعن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنهـين فهأنزل هللا فهـي كتابهه ذلهة كلهه 

 ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً يعنـي الـيهوه. َويَْستَلُونََة َعن الّرو ِ قُِل الّروُ  ِمْن أْمِر َربّـي َوما أُوتِـيُتـ ْ 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17114  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مهـجااد، قولهه: َويَْسهتَلُونََة 

 ه.َعِن الّرو ِ قال: يهوه تسأل عن

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد َويَْستَلُونََة َعِن    

 الّرو ِ قال: يهوه تسأله.

ـ حدثنا مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عهن 17115  

و ِ... اتَيههة: وذلهة أا الههـيهوه قههالوا للنبهـّي صههلى هللا عليههه ابهن عبههـاس، قولهه: َويَْسههتَلُونََة َعههِن الهرّ 

وسل : أ برنا ما الرو ، وكيف تعأّب الهرو  التهـي فهـي الهـجسد وإنهـما الهرو  مهن هللا عهّز وجهّل، 

ولـ  يكن نزل علـيه فهـيه شهيء، فلهـ  يُِحهر إلهـيه  شهيتا، فأتهاه َجبرئيهـل علهـيه السهالم، فقهال لهه: قُهِل 

أْمِر َربّـي َوما أُوتِـيُتـْ  ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلهـيالً فهأ برا  النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل  بهألة، الّروُ  ِمْن 

، «جاءنِـي بِِه ِجْبِريـُل ِمْن ِعْنهِد ّللّاِ »قالوا له: من جاء  بهأا؟ فقال له  النبـّي صلى هللا عليه وسل : 

 تبـار  اسمه: قُْل َمْن كهاَا َعهدُّوا ِلـْجبِريهـَل فإنّههُ نَّزلَههُ فقالوا: وهللا ما قاله لة إت عدّو لنا، فأنزل هللا

 َعلـى قَْلبَِة... اتَية.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مبيرة، عن إبراايـ ، عن عبد هللا، قال: كنت أمشي مع    

بهـا القاسه  مها الهّرو ؟ النبـّي صلى هللا عليه وسل  ذاَ يوم، فمررنا بأناس من الهـيهوه، فقهالوا: يها أ

فأُْسِكت، فرأيت أنه يهوَحى إلهـيه، قهال: فتنهـحيت عنهه إلهـى ُسبهـاطة، فنزلهت علهـيه: َويَْسهتَلُونََة َعهِن 

 الّرو ِ... اتَية، فقالت الـيهوه: اكأا نـجده عندنا.

وا تلههف أاههل التأويههـل فههـي الههرو  الههأي ذُِكههر فههـي اههأا الههـموضع مهها اههي؟ فقههال بعضههه : اههي   

 ئيـل علـيه السالم. ذكر من قال ذلة:جبر

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عبههد ا علههـى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن ثههور، عههن معمههر، عههن قتههاهة 17116  

 َويَْستَلُونََة َعِن الّرو ِ قال: او جبرائيـل، قال قتاهة: وكاا ابن عبـاس يكتـمه.

 وقال آ روا: اي َملة من الـمالئكة. ذكر من قال ذلة:  
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حدثنـي علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس،  ـ17117  

 قوله: َويَْستَلُونََة َعِن الرو ِ قال: الرو : َملة.

ـ حدثنـي علـّي، قال: حهدثنا عبهد هللا بهن صالهـح، قهال: ثنهـي أبهو مهرواا يزيهد بهن سهمرة 17118  

طالب، أنه قال فهـي قولهه: َويَْسهتَلُونََة َعهِن الهّرو ِ  صاحب قـيسارية، عمن حدثه عن علـّي بن أبـي

قال: او ملَة من الـمالئكة له سبعوا ألف وجه، لكل وجه منها سبعوا ألف لساا، لكل لساا منهها 

سبعوا ألف لبة يسبح هللا عّز وجّل بتلة اللباَ كلهها، يخهـلق هللا مهن كهّل تسبهـيحة ملَكها يطيهر مهع 

 امة.الـمالئكة إلـى يوم القـي

 وقد بـيّنا معنى الّرو  فـي غير اأا الـموضع من كتابنا، بـما أغنى عن إعاهته.  

وأما قوله: مْن أْمِر َربّـي فإنه يعنـي: أنه من ا مر الأي يعلـمه هللا عّز وجّل هونك ، فال تعلـمونه   

 ويعلـ  ما او.

فهإا أاهل التأويهـل ا تلفهوا فهـي الـمعنهـّي بقولهه َومهها  وأمها قولهه: َومها أُوتِـيتُهـْ  ِمهَن الِعْلهـِ  إتّ قَِلهـيالً   

أُوتِـيتُـْ  مَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً فقال بعضه : عنى بألة: الأين سهألوا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  

عن الرو  وجميع الناس غيرا ، ولكهن لهـما ضهّ  غيهر الهـمخاطب إلهـى الهـمخاطب،  هرج الكهالم 

ا العههرب كههألة تفعههل إذا اجتههـمع فههـي الكههالم مخبههر عنههه غائههب ومخاطههب، علههـى الههـمخاطبة،  

 أ رجو الكالم  طابـا للـجمع. ذكر من قال ذلة:

ـهه حدثنههـي ابههن حميههد، قههال: حههدثنا سلههـمة، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن إسههحاق، عههن بعهه  17119  

إتّ قَِلـيالً فلـما ااجر رسول  أصحابه، عن عطاء بن يسار، قال: نزلت بـمكة َوما أُوتِـيتُـْ  ِمَن الِعْلـ ِ 

هللا صلى هللا عليه وسل  إلـى الـمدينة أتاه أحبـار يهوه، فقالوا: يها مهـحمد ألهـ  يبلبنها أنهة تقهول َومها 

، قهالوا: فإنهة تتلهو أنها أوتهـينا «ُكهالّ قَهْد َعنَهـْيتُ »أُوتِـيتُـْ  ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً أفعنـيتنا أم قومة؟ قال: 

، »راة وفـيها تبـياا كّل شيء، فقال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل : التو ِاهَي فهـي ِعْلهـِ  ّللّاِ قَِلـيهـل 

، فَأْنَزل هللا َولَْو أّا ما فِـي ا ْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أْقالم ... إلـى قوله «َوقَْد آتاُكْ  ما إْا َعِمْلتُـْ  بِِه اْنتَفَْعتُـ ْ 

.  إّا ّللّاَ َسميع  بَِصير 

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عهن ابهن جهريي، قولهه عهّز وجهّل 17120  

 َوما أُوتِـيتُـْ  ِمَن الِعْلـِ  إتّ قَِلـيالً قال: يا مـحمد والناس أجمعوا.

وقال آ روا: بل عنى بألة الأين سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  عن الهرو   اصهة هوا   

 ذكر من قال ذلة:غيرا . 

ـ حدثنا بشر، قال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة َومها أُوتِـيتُهـْ  ِمهَن الِعْلهـِ  إتّ 17121  

 قَِلـيالً يعنـي: الـيهوه.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب أا يقال:  رج الكالم  طابهـا لهـمن  وطهب بهه، والهـمراه بهه   

أحد سوى هللا، وإا كمر فـي علـ  هللا قلـيـل. وإنـما معنهى الكهالم: ومها  جميع الـخـلق،  ا علـ  كلّ 

 أوتـيتـ  أيها الناس من العلـ  إتّ قلـيالً من كمـير مـما يعلـ  هللا.

 

 86اآلية : 
لََة بِِه َعلَْينَا َوِكيالً  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَتِن ِشتْنَا لَنَْأَابَّن بِالِّأي أَْوَحْينَا إِلَْيَة ثُّ  تَ تَِجدُ 

.} 

يقول ذكره: ولتن شتنا لنأابّن بـالأي آتـينا  من العلـ  الأي أوحينا إلـية من اأا القهرآا لنهأابّن    

به، فال تعلـمه، ث  ت تـجد لنفسة بـما نفعل بة من ذلة وكيالً، يعنـي: قـيّـما يقوم لة، فـيـمنعنا مهن 

، فـيحول بـيننا وبـين ما نريد بة، قال: وكاا عبد هللا بن مسهعوه فعل ذلة بة، وت ناصرا ينصر 

 يتأّول معنى ذااب هللا عّز وجّل به رفعه من صدور قارئيه. ذكر الرواية بألة:

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياح، عن عبد العزيز بن رفـيع، عن بُْندار، 17122  

ر أنههه يُسههرى علههـى القههرآا: كيههف وقههد أثبتنههاه فههـي صههدورنا عههن معقههل، قههال: قلههت لعبههد هللا، وذكهه

ومصاحفنا؟ قال: يُسرى علـيه لـيالً، فال يبقـى منه فـي مصحف وت فـي صدر رجل، ثه  قهرأ عبهد 

 هللا: َولَتِْن ِشتْنا لَنَْأَابّن بـالِّأي أْوَحْينا إلَـْيَة.
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اق بن يحيى، عن الـمسيب بن رافع، حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: حدثنا ابن إسح   

عن عبد هللا بن مسعوه، قال: تطرق الناَس ريح حمهراء مهن نهـحو الشهام، فهال يبقهـى فهـي مصهحف 

رجههل وت قلبههه آيههة. قههال رجههل: يهها أبههـا عبههد الههرحمن، إنههـي قههد جمعههت القههرآا، قههال: ت يبقههـى فههـي 

 «.بّن بـالِّأي أْوَحْينا إلَـْيةَ صدر  منه شيء. ث  قرأ ابن مسعوه: َولَتِْن ِشتْنا لَنَْأاَ 

 87اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِتّ َرْحَمةً ّمن ّربَّة إِّا فَْضلَهُ َكاَا َعلَْيَة َكبِيراً {.

يقول عّز وجّل: ولتْن ِشتْنا لنأابّن يا مـحمد بـالِّأي أْوحْينَا إلـْيَة ولكنه ت يشهاء ذلهة، رحمهة مهن    

الً منه علهـية إّا فْضهلهُ كهاَا علهـيَة كبهـيرا بـاصطفهـائه إيها  لرسهالته، وإنزالهه علهـية ربة وتفض

 كتابه، وسائر نعمه علـية التـي ت تـحصى.

 

 88اآلية : 
ِا تَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُل لّتِِن اْجتََمعَِت اإِلْنُس َواْلِجّن َعلََى أَا يَأْتُواْ بِِممِْل َاـَأَا اْلقُهْرآ

 يَأْتُوَا بِِممِْلِه َولَْو َكاَا بَْعُضُهْ  ِلبَْعٍ  َظِهيراً {.

يقول جل ثناؤه: قل يا مـحمد للأين قالوا لة: أنها نأتهـي بهـممل اهأا القهرآا: لهتن اجتهـمعت اإلنهس    

ا والـجّن علـى أا يأتوا بـممله، ت يأتوا أبدا بـممله، ولو كاا بعضه  لبع  عونا وظهرا. وذُِكر أ

اأه اتَية نزلت علـى رسول هللا صلى هللا عليه وسل  بسهبب قهوم مهن الهـيهوه جهاهلوه فهـي القهرآا، 

وسألوه أا يأتـيه  بآية غيره شاادة له علـى نبّوته،  ا ممل اأا القرآا به  قدرة علـى أا يأتوا به. 

 ذكر الرواية بألة:

ال: حدثنا مـحمد بن إسحاق، قال: حهدثنا ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يونس بن بكير، ق17123  

مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى ميد بن ثابت، قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة، عن ابن عبـاس، 

قال: أتـى رسول هللا صلى هللا عليه وسل  مـحموه بن سيحاا وعمر بن أصاا وبحري بن عمهرو، 

نا يا مـحمد بهأا الأي جتنها بهه حهّق مهن عنهد وعزيز بن أبـي عزيز، وسالم بن ِمْشك ، فقالوا: أ بر

هللا عّز وجّل، فإنا ت نراه متناسقا كما تناسهق التهوراة، فقهال لهه  رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل : 

ُس والـِجّن َعلـى أما َوّللّاِ أنُّكْ  لَتَْعِرفُوَا أنّهُ ِمْن ِعْندَ ّللّاِ تَـِجدُونَهُ َمْكتُوبـا ِعْندَُكْ ، َولَِو اْجتَـَمعَِت اإلنْ »

فقال عند ذلة، وا  جميعا: فِْنـحاص، وعبهد هللا بهن ُصهوِريا، وِكنانهة « أْا يَأْتُوا بِـِممِْلِه ما جاُءوا بِهِ 

بن أبـي الـُحقـيق، وأَِشيع، وكعب بن أسد، وسموَءل بن ميد، وجبل بن عمرو: يا مـحمد ما يعلّـمة 

أما َوّللّاِ إنُّكْ  لَتَْعلَهـُموَا أنّههُ ِمهْن ِعْنهدَ ّللّاِ »عليه وسل :  اأا إنس وت جاا؟ فقال رسول هللا صلى هللا

، فقالوا: يا مهـحمد، إا هللا يصهنع لرسهوله إذا بعمهه «تَـِجدُونَهُ َمْكتُوبـا ِعْندَكْ  فِـي التّْوَراةِ واإلنـِجيـلِ 

 جتنها  بهـممل مها يأتهـي ما شاء، ويقدر منه علـى ما أراه، فأنزل علهـينا كتابهـا نقهرؤه ونعرفهه، وإتّ 

به، فأنزل هللا عّز وجّل فـيه  وفـيـما قالوا: قُْل لَهتِِن اْجتَهـَمعَِت اإلْنهُس والهـِجّن َعلهـى أْا يَهأْتُوا بِهـِممِْل 

 َاأَا القُرآِا ت يَأْتُوَا بِـِممِْلِه َولَْو كاَا بَْعُضُهْ  ِلبَْعٍ  َظِهيرا.

لههـحسين، قههال: ثنههـي حجههاج، عههن ابههن جههريي، قولههه لَههتِِن ـهه حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا ا17124  

اْجتَـَمعَِت اإلْنُس والـِجّن... إلـى قوله َولَْو كهاَا بَْعُضهُهْ  ِلهبَْعٍ  َظِهيهرا قهال: معينها، قهال: يقهول: لهو 

برمَ الهـجّن وأعهانه  اإلنهس، فتظهااروا لهـ  يهأتوا بهـممل اهأا القهرآا. وقولهه عهّز وجهّل ت يَهأْتُوَا 

« لهتن»،  ا العرب إذا أجابت لتن بال رفعوا مها بعهداا،  ا «لتن»لِه رفع، واو جواب لقوله بِـِممْ 

كالـيـمين وجواب الـيـمين بال مرفوع، وربـما جزم  ا التـي يجاب بها ميدَ علـيه تم، كمها قهال 

 ا عشى:

 القَْوِم نَْنتَِفُل لَتِْن ُمنِـيَت بِنا َعْن ِغّب َمْعَركٍة        ت تُْلفنا َعْن ِهماِء  

 

 89اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد َصّرْفنَا ِللنّاِس فِي َاـَأَا اْلقُْرآِا ِمن ُكّل َممٍَل فَأَبََى أَْكمَهُر النّهاِس 

 إِتّ ُكفُوراً {.
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ـيه ، وتهأكيرا يقول ذكره: ولقد بـيّنا للناس فـي اأا القرآا من كّل ممهل، احتهـجاجا بهألة كلهه عله   

له ، وتنبـيها علـى الـحّق لـيتبعوه ويعملوا به فَأبى أْكمَُر النّهاِس إتّ ُكفُهورا يقهول: فهأبى أكمهر النهاس 

 إتّ جحوها للـحّق، وإنكارا لـحجي هللا وأهلته.

 

 90اآلية : 
 ا ِمَن ا ْرِض يَْنبُوعاً {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقَالُواْ لَن نّْ ِمَن لََة َحتَّى تَْفُجَر لَنَ

يقول ذكره: وقال يا مـحمد، الـمشركوا بهـاهلل مهن قومهة لهة: لهن نصهدّقة، حتهـى تفّجهر لنها مهن    

 أرضنا اأه عينا تنبع لنا بـالـماء.

 وقوله يَْنبُوعا يفعول من قول القائل: نبع الـماء: إذا ظهر وفـار، يْنبُع ويَْنبَع، واو ما نبع. كما:  

ـ حدثنا بشر، قال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، قولهه حتهـى تَْفُجهَر لَنها ِمهَن 17125  

 ا ْرِض يَْنبُوعا: أي حتـى تْفُجر لنا من ا رض عيونا: أي ببلدنا اأا.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبهد الهرماق، قهال: أ برنها معمهر، عهن قتهاهة، قولهه حتهـى    

 ا ِمَن ا ْرِض يَْنبُوعا قال: عيونا.تَْفُجَر لَن

 حدثنا مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن قتاهة، ممله.   

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحاري، 17126  

 اد يَْنبُوعا قال: عيونا.قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجا

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله تَْفُجَر فروي عن إبراايـ  النـخعّي أنه قرأ حتـى تَْفُجَر لَنها  فهـيفة   

بههـالتشديد، وكههألة كانههت قههراء الكوفـيههـين يقرءونههها، فكههأنه   وقولهه فَتُفَّجههَر ا نَهههاَر ِ الَلَههها تَْفِجيههرا

ذابههوا بتـخفههـيفه  ا ولههـى إلههـى معنههى: حتههـى تفجههر لنهها مههن ا رض مههاء مههّرة واحههدة. وبتشههديدا  

المانـية إلـى أنها تفجر فـي أماكن شتـى، مهّرة بعهد أ هرى، إذا كهاا ذلهة تفجهر أنههار ت نههر واحهد 

لتشديد فـي المانـية علـى ما ذكرَ من قراءة الكوفـيـين أعجب إلـّي لهـما والتـخفـيف فـي ا ولـى وا

 ذكرَ من افتراق معنـيـيهما، وإا لـ  تكن ا ولـى مدفوعة صحتها.

 91اآلية : 
ِجيهراً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَْو تَُكوَا لََة َجنّة  ّمن نِّخيٍل َوِعنٍَب فَتُفَّجَر ا ْنَههاَر ِ اللََهها تَفْ 

.} 

يقول ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليهه وسهل : وقهال لهة يها مهـحمد مشهركو قومهة: لهن نصهدّقة    

حتـى تستنبغ لنا عينا من أرضهنا، تَهدفّق بـالهـماء أو تفهور، أو يكهوا لهة بسهتاا، واهو الهـجنة، مهن 

هها، يعنهـي:  هالل نـخيـل وعنب، فتفّجر ا نهار  اللها تفجيهرا بأرضهنا اهأه التهـي نهـحن بهها  الل

 النـخيـل والكروم ويعنـي بقوله: ِ اللها تَفِجيرا بـينها فـي أصولها تفجيرا بسبب أبنـيتها.

 

 92اآلية : 
ِة القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَْو تُْسِقَغ الّسَمآَء َكَما َمَعْمَت َعلَْينَها ِكَسهفاً أَْو تَهأْتَِي بِهالِّلِ َواْلَمآلئَِكه

 قَبِيالً {.

ا تلفههت القههّراء فههـي قههراءة قولههه: ِكَسفههـا فقرأتههه عاّمههة قههّراء الكوفههة والبصههرة بسههكوا السههين،    

بـمعنى: أو تسقغ السماء كما معمت علـينا ِكسفـا، وذلة أا الِكْسف فـي كالم العرب: جمع ِكْسهفة، 

فُحكهي عهن العهرب  واو جمع الكمـير من العده للـجنس، كما تـجمع الّسْدرة بِسْدر، والتـمرة بتـمر،

سماعا: أعطنـي ِكْسفة من اأا الموب: أي قطعة منه، يقال منه: جاءنا بمريد ِكْسف: أي قطهع  بهز. 

بسكوا السين أا يكوا مهراها بهه الهـمصدر مهن كسهف. فأمها « ِكْسفـا»وقد يحتـمل إذا قرىء كألة 

َسهفة واحهدة، وثهالي ِكَسهف، الِكَسُف بفتـح السين، فإنهه جمهع مها بهـين الهمالي إلهـى العشهر، يقهال: كِ 

وكههألة إلههـى العشههر. وقههرأ ذلههة عامههة قههّراء أاههل الههـمدينة وبعهه  الكوفـيههـين ِكَسفههـا بفتههـح السههين 
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بههـمعنى: جمههع الِكْسههفة الواحههدة مههن الههمالي إلههـى العشههر، يعنههـي بههألة قَِطعهها: مهها بههـين الههمالي إلههـى 

 العشر.

مهن قهرأه بسهكوا السهين،  ا الهأين سهألوا  وأولـى القراءتهـين فهـي ذلهة بهـالصواب عنهدي قهراءة  

رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ذلة، لـ  يقصدوا فهـي مسهألته  إيهاه ذلهة أا يكهوا بحهدّ معلهوم مهن 

القطع، إنـما سألوا أا يُسقغ علـيه  من السماء قَِطعا، وبألة جاء التأويـل أيضا عهن أاهل التأويهـل. 

 ذكر من قال ذلة:

د بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثنـي مـحم17127  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مهـجااد، قولهه ِكْسفهـا قهال: 

 السماء جميعا.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـ قال ابن جريي: قال عبد هللا بن كمـير، عن مـجااد، قوله كَما َمَعْمَت َعلَـْينا ِكَسفـا قهال: 17128  

مّرة واحدة، والتـي فـي الروم ويَْجعَلُهُ ِكَسفـا قال: قطعها، قهال ابهن جهريي: كسفهـا لقهول هللا: إْا نََشهأْ 

 ِمَن الّسماِء.نَـْخِسْف بِِهُ  ا ْرَض أْو نُْسِقْغ َعلَـْيِهْ  ِكَسفـا 

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة أْو تُْسِقَغ الّسهماَء كَمها َمَعْمهَت 17129  

 َعلَـْينا ِكَسفـا قال: أي قطعا.

ـ حدثنا علـّي، قال: حدثنا عبهد هللا بهن صالهـح، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن 17130  

 ول: قطعا.عبـاس، قوله: ِكَسفـا يق

حدثنا مـحمد بهن عبهد ا علهـى، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن ثهور، عهن معمهر، عهن قتهاهة ِكَسفهـا قهال:    

 قطعا.

حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، عهن ابهن    

 يعنـي قَِطعا. عبـاس، قوله أْو تُْسِقَغ الّسماَء كَما َمَعْمَت َعلَـْينا ِكَسفـا

القول فـي تأويـل قوله: أْو تَأْتِـَي بـالِّلِ َوالـَمالئَِكِة قَبِـيالً:  يقهول تعالهـى ذكهره عهن قـيهـل الهـمشركين 

 لنبـّي هللا صلى هللا عليه وسل : أو يأتـي بـاهلل يا مـحمد والـمالئكة قبـيالً.

ع، فقال بعضه : معنهاه: حتهـى يأتهـي هللا وا تلف أال التأويـل فـي معنى القبـيـل فـي اأا الـموض  

 والـمالئكة كّل قبـيـلة منا قبـيـلة قبـيـلة، فـيعاينونه . ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17131  

، عن مهـجااد، قولهه: َوالهـَمالئَِكِة قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح

 قَبِـيالً قال: علـى حدتنا، كّل قبـيـلة.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، قوله أْو تَأْتِـي    

 بـالِّلِ َوالـَمالئَِكِة قَبِـيالً قال: قبـائل علـى حدتها كّل قبـيـلة.

عنى ذلة: أْو تأتـي بـاهلل والـمالئكة عيانا نقابله  مقابلة، فنعاينه  معاينة. ذكر من وقال آ روا: م  

 قال ذلة:

ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة أْو تَأْتهـَي بهـالِّلِ َوالهـَمالئَِكِة 17132  

 قَبِـيالً نعاينه  معاينة.

حسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي أْو تَأْتهـَي بهـالِّلِ ـ حدثنا القاس ، قهال: حهدثنا الهـ17133  

 َوالـَمالئَِكِة قَبِـيالً فنعاينه .

ووّجهه بع  أال العربـية إلـى أنه بـمعنى الكفـيـل من قوله : او قَبـيـُل فهالا بهـما لفهالا علهـيه   

 ومعيـمه.

نهه بهـمعنى الهـمعاينة، مهن قهوله : وأشبه ا قوال فـي ذلة بـالصواب، القول الأي قالهه قتهاهة مهن أ  

 قابلت فالنا مقابلة، وفالا قبـيـل فالا، بـمعنى قبـالته، كما قال الشاعر:

 نَُصاِلـُحُكْ  حتـى تَبُوُءوا بِـِممِْلهاكَصْرَ ِة ُحْبلَـى يَّسَرتْها قَبِـيـلُها  
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: إذا وصهفوا بتقهدير يعنـي قابِلَتها. وكاا بع  أاهل العلهـ  بكهالم العهرب مهن أاهل البصهرة يقهول  

فعيـل من قوله  قابلت ونـحواا، جعلوا لف  صهفة اتثنهـين والهـجميع مهن الهـم ن  والهـمأكر علهـى 

 لف  واحد، نـحو قوله : اأه قبـيـلـي، واما قبـيـلـي، وا  قبـيـلـي، وان قبـيـلـي.

 93اآلية : 
ن ُمْ هُرٍ، أَْو تَْرقَهَى فِهي الّسهَمآِء َولَهن نّهْ ِمَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَْو يَُكهوَا لَهَة بَْيهت  ّمه

 ِلُرقِيَّة َحتّى تُنَّزَل َعلَْينَا ِكتَاباً نّْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَا َربّي َاْل ُكنُت إَتّ بََشراً ّرُسوتً {.

يقول تعالـى ذكره مخبرا عن الـمشركين الهأين ذكرنها أمهرا  فهـي اهأه اتَيهاَ: أو يكهوا لهة يها    

 مـحمد بـيت من ذاب واو الز ر،. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17134  

 عن ابن عبـاس أْو يَُكوَا لََة بَـْيت  ِمْن ُمْ ُرٍ، يقول: بـيت من ذاب.

عيسى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا 17135  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد، قوله ِمهْن ُمْ هُرٍ، 

 قال: من ذاب.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ا سعيد، عن قتاهة أْو يَُكوَا لََة بَـْيت  ِمْن ُمْ ُرٍ، ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثن17136  

 والز ر، انا: الأاب.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنها معمهر، عهن قتهاهة، فهـي قولهه أْو    

 يَُكوَا لََة بَـْيت  ِمْن ُمْ ُرٍ، قال: من ذاب.

عبهد الهرماق، قهال: أ برنها المهورّي، عهن رجهل،  ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنها17137  

أْو »عن الـحك  قال: قال مـجااد: كنا ت ندري مها الز هر، حتهـى رأينهاه فهـي قهراءة ابهن مسهعوه: 

 «.يَُكوَا لََة بَـْيت  ِمْن ذََابٍ 

حههدثنا مههـحمد بههن الههـممنى، قههال: حههدثنا مههـحمد بههن جعفههر، قههال: حههدثنا شههعبة، عههن الههـحك ، عههن    

 «.بَـْيت  ِمْن ذََابٍ »قال: لـ  أهر ما الز ر،، حتـى سمعنا فـي قراءة عبد هللا بن مسعوه: مـجااد، 

وقوله أْو تَْرقهـى فِهـي الّسهماِء يعنهـي: أو تصهعد فهـي هرج إلهـى السهماء وإنهـما قـيهـل فهـي السهماء،   

فهـي « فهـي»ء، فأه هـلت وإنـما يرقـى إلـيها ت فـيها،  ا القوم قالوا: أو ترقـى فـي سلـ  إلـى السما

الكالم لـيدّل علـى معنى الكالم، يقال: َرقِـيت فـي السلـ ، فأنا أرقَـى َرقهـيا وِرقِهـيا وُرقهـيا، كمها قهال 

 الشاعر:

 أنَت الِّأي َكلّفتَنِـي َرْقـَي الدّْرجعَلـى الكالِل والـَمِشيِب والعَْرجِ  

نصدّقة من أجل ُرقِـية إلـى السماء حتـى تُنَّزَل َعلَـْينا ِكتابـا وقوله: َولَْن نُْ ِمَن ِلُرقِـيَّة يقول: ولن   

 منشورا نَْقَرُؤهُ فـيه أمرنا بـاتبـاعة واإليـماا بة، كما:

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحاري، 17138  

ن أبـي نـجيح، عن مـجااد، قوله ِكتابـا نَْقهَرُؤهُ قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن اب

 قال: من رّب العالـمين إلـى فالا، عند كّل رجل صحيفة تصبح عند رأسه يقرؤاا.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، عهن مهـجااد بنهـحوه، إتّ    

 أيضا: تصبح عند رأسه موضوعة يقرؤاا.أنه قال: كتابـا نقرؤه من رّب العالـمين، وقال 

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله حتـى تُنَّزَل َعلَـْينا ِكتابـا 17139  

 نَْقَرُؤهُ: أي كتابـا  اصا ن مر فـيه بـاتبـاعة.

ه وسههل : قههل يهها مههـحمد وقولههه: قُههْل ُسههْبحاَا َربّههـي يقههول تعالههـى ذكههره لنبههـيه مههـحمد صههلى هللا عليهه  

له تء الـمشركين من قومة، القائلـين لة اأه ا قهوال، تنزيهها هلل عمها يصهفونه بهه، وتعظيهـما لهه 

مههن أا ي تههـى بههه ومالئكتههه، أو يكههوا لههـي سبـيههـل إلههـى شههيء مههـما تسألونههـيه: َاههْل ُكْنههُت إتّ بََشههرا 

فكيف أقدر أا أفعهل مها سألتـمونهـي مهن اهأه  َرُسوتً يقول: ال أنا إتّ عبد من عبـيده من بنـي آهم،

ا مور، وإنـما يقدر علـيها  القـي و القك ، وإنـما أنا رسول أبلبكه  مها أرسهلت بهه إلهـيك ، والهأي 

 سألتـمونـي أا أفعله بـيد هللا الأي أنا وأنتـ  عبـيد له، ت يقدر علـى ذلة غيره.
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ل هللا صلى هللا عليه وسل  فـيـما ذكر كاا من مإل مهن واأا الكالم الأي أ بر هللا أنه كلّـ  به رسو  

قريش اجتـمعوا لـمناظرة رسول هللا صلى هللا عليه وسل  وُمهـحاّجته، فكلّهـموه بهـما أ بهر هللا عهنه  

 فـي اأه اتَياَ.

 ذكر تسمية الأين ناظروا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  بألة منه 

 والسبب الأي من أجله ناظروه به

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا مـحمد بن إسهحاق، قهال: ثنهـي 17140  

شيب من أال مصر، قدم منأ بضع وأربعين سنة، عن عكرمهة، عهن ابهن عبهـاس، أا عتبهة وشهيبة 

ابنههـي ربههـيعة وأبههـا سفههـياا بههن حههرب ورجههالً مههن بنههـي عبههد الههدار وأبههـا البختههري أ هها بنههـي أسههد، 

بن الـمطلب، وممعة بن ا سوه، والولـيد بن الـمبيرة، وأبـا جهل بن اشام، وعبد هللا بهن  وا سوه

أبـي أمية، وأميّة بن  ـلف، والعاص بن وائل، ونُبَـيها وُمنَبها ابنـي الـحجاج الّسهميـين اجتهـمعوا، 

لـى مـحمد أو من اجتـمع منه ، بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضه  لبع : ابعموا إ

فكلّـموه و اصموه حتـى تُْعِأروا فـيه، فبعموا إلـيه: إا أشرا، قومة قد اجتـمعوا إلـية لـيكلـمو ، 

فجاءا  رسول هللا صلى هللا عليه وسل  سريعا، واو يظّن أنه بدا له  فـي أمره بَدَاء، وكاا علهـيه  

الوا: يها مهـحمد إنها قهد بعمنها إلهـية حريصا، يحّب رشدا  ويعّز علـيه َعنَته ، حتـى جلس إلـيه ، فقه

لنُْعِأر فـية، وإنا وهللا مها نعلهـ  رجهالً مهن العهرب أه هـل علهـى قومهه مها أه هـلت علهـى قومهة لقهد 

شتـمت اتَبـاء، وِعْبت الدين، وسفّهت ا حالم، وشتـمت اتَلهة، وفّرقهت الهـجماعة، فمها بقهـي أمهر 

، فإا كنت إنهـما جتهت بههأا الهـحدي  تطلهب مهاتً، جمعنها لهة قبـيح إتّ وقد جتته فـيـما بـيننا وبـينة

من أموالنا حتـى تكوا أكمرنا ماتً، وإا كنت إنـما تطلب الشهر، فهـينا سهّوهنا  علهـينا، وإا كنهت 

تريد به ُملكها ملكنها  علهـينا، وإا كهاا اهأا الهأي يأتهـية بهـما يأتهـية بهه َرئِيها تهراه قهد غلهب علهـية 

من الـجّن: الرئّي فربهـما كهاا ذلهة، بهألنا أموالنها فهـي طلهب الطهّب لهة حتهـى  وكانوا يسموا التابع

ما بِـي ما تَقُولُوَا، ما ِجتتُُكْ  بِهـَما »نبرئة منه، أو نُعِأَر فـية فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

ـْيُكْ ، َولَِكههّن ّللّاَ بَعَمَنِههـي إلَههـْيُكْ  َرُسههوتً، ِجتْههتُُكْ  بِههِه أطلُههُب أْمههَوالَُكْ ، َوت الّشههَرَ، فِههـيُكْ  َوت الههـُمْلَة َعلَهه

إْا وأْنَزَل َعلـّي ِكتابـا، وأَمَرنِـي أْا أُكوَا لَُكْ  بَِشيرا َونَِأيرا، فَبَلّْبتُُكْ  ِرسالَةَ َربّـي، َونََصْحُت لَُكْ ، فه

تَِ هَرةِ، وإْا تَهُرهّوهُ َعلهـّي أْصهبِْر  َْمهِر ّللّاِ حتهـى تَْقبَلُوا ِمنّـي ما ِجتْتُُكْ  بِِه فَُهَو َحّظُكْ  فِـي الدّْنهـيا وا

أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل ، فقهالوا: يها مهـحمد، فهإا كنهت « يَْحُكَ  ّللّاُ بَـْينـيِ َوبَـْينَُك ْ 

، غير قابل منا ما عرضنا علـية، فقد علـمت أنه لـيس أحهد مهن النهاس أضهيق بهالها، وت أقهّل مهاتً 

وت أشدّ عيشا منا، فسل ربة الأي بعمة بـما بعمة به، فلـيسيّْر عنها اهأه الـجبهـال التهـي قهد ضهيقت 

علـينا، ويبسغ لنا بالهنا، ولـيفّجر لنا فـيها أنههارا كأنههار الشهام والعهراق، ولهـيبع  لنها مهن مضهى 

صهدوقا، فنسهأله  عمها  من آبـائنا، ولـيكن فـيـمن يبع  لنا مهنه  قَُصهّي بهن كهالب، فإنهه كهاا شهيخا

تقول، حّق او أم بـاطل؟ فإا صنعت ما سألنا ، وصدقو  صدقنا ، وعرفنا به منزلتة عنهد هللا، 

مها بِههأَا بُِعمْهُت، »وأنه بعمة بـالـحّق رسوتً، كما تقول. فقال له  رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهل : 

فَقَْد بَلّْبتُُكْ  ما أُْرِسْلُت بِِه إلـيك ، فإْا تَْقبَلُوهُ فَُهَو َحّظُكْ  فِـي الدّْنـيا  إنّـَما ِجتْتُُكْ  ِمَن ّللّاِ بِـَما بَعَمَنِـي بِِه،

قالوا: فهإا لهـ  تفعهل لنها « واتَِ َرةِ، وإْا تَُرهّوهُ َعلـّي أْصبِْر  ْمِر ّللّاِ حتـى يَْحُكَ  ّللّاُ بَـْينِـي َوبَـْينَُك ْ 

لكا يصدّقة بـما تقول، ويراجعنا عنة، واسأله فلهـيجعل لهة اأا، فخأ لنفسة، فسل ربة أا يبع  م

جنانا وكنوما وقصورا مهن ذاهب وفضهة، ويبنهـية بهها عمها نهرا  تبتبهي، فإنهة تقهوم بهـا سواق، 

وتلتـمس الـمعاح كما نلتـمسه، حتـى نعر، فضل منزلتهة مهن ربهة إا كنهت رسهوتً كمها تهزع ، 

ما أنا بِفـاِعٍل، ما أنا بـالِّأي يَسهأُل َربّههُ اهأَا، َومها بُِعمْهُت »فقال له  رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

ْنـيا واتَِ َرةِ، إلَـْيُكْ  بِهأَا، َولَِكّن ّللّاَ بَعَمَنِـي بَِشيرا َونَِأيرا، فإْا تَْقبَلُوا ما ِجتْتُُكْ  بِِه فَُهَو َحّظُكْ  فِـي الدّ 

قالوا: فأسقغ السماء علـينا ِكَسفـا، «  حتـى يَْحُكَ  ّللّاُ بَـْينِـي وبَـْينَُك ْ َوإْا تَُرهّوهُ َعلـّي أْصبِْر  َْمِر ّللّاِ 

كما معمت أا ربة إا شهاء فعهل، فإنها ت نه من لهة إتّ أا تفعهل، فقهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه 

ا سنهـجلس معهة، ، فقالوا: يا مهـحمد، فمها علهـ  ربهة أنه«ذلَة إلـى هللا إْا شاَء فَعََل بُِكْ  ذلةَ »وسل : 

ونسألة عما سألنا  عنه، ونطلب منة ما نطلب، فـيتقدّم إلـية، ويعلـمة ما تراجعنها بهه، ويخبهر  

مهها اههو صههانع فههـي ذلههة بنهها إذ لههـ  نقبههل منههة مهها جتتنهها بههه، فقههد بلبنهها أنههه إنههـما يعلّههـمة اههأا رجههل 
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نا إلهـية يها مهـحمد، أمها وهللا ت بـالـيـمامة يقال له الرحمن، وإنا وهللا ما ن من بـالرحمن أبدا، أعهأر

نتركة وما بلبت منا حتـى نهلكهة أو تهلكنها، وقهال قهائله : نهـحن نعبهد الهـمالئكة، واهّن بنهاَ هللا، 

وقال قائله : لن ن من لة حتـى تأتـينا بـاهلل والـمالئكة قبـيالً. فلـما قالوا ذلة، قام رسهول هللا صهلى 

هللا بن أبـي أميّة بن الـُمبيرة بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم، هللا عليه وسل  عنه ، وقام معه عبد 

واو ابن عمته او لعاتكة بنت عبد الـمطلب، فقال له: يا مـحمد عهرض علهـية قومهة مها عرضهوا 

فلـ  تقبله منه ، ث  سألو   نفسه  أمورا، لهـيعرفوا منزلتهة مهن هللا فَلهـ  تفعهل ذلهة، ثه  سهألو  أا 

مهن العهأاب، فهوهللا ت أومهن لهة أبهدا، حتهـى تتهـخأ إلهـى السهماء سلهـما ترقهـى  تعجل ما تـخّوفه  به

فـيه، وأنا أنظر حتـى تأتـيها، وتأتـي معة بنسخة منشورة معهة أربعهة مهن الهـمالئكة يشههدوا لهة 

أنة كما تقول، وايـ  هللا لو فعلهت ذلهة لظننهُت أتّ أصهدّقة، ثه  انصهر، عهن رسهول هللا صهلى هللا 

وانصر، رسول هللا صلى هللا عليه وسل  إلـى أاله حزينا أسيفهـا لهـما فهـاته مهـما كهاا  عليه وسل ،

يطمع فـيه من قومه حين هعوه، وِلـَما رأى من مبـاعدته  إياه فلـما قهام عهنه  رسهول هللا صهلى هللا 

ـ  عليه وسل ، قال أبو جهل: يا معشر قريش، إا مـحمدا قد أبى إت ما تروا مهن عيهب هيننها، وشته

آبـائنا، وتسفـيه أحالمنا، وسّب آلهتنا، وإنـي أعااد هللا  جلسّن له غدا بحجر قدر مها أطيهق َحْملهه، 

 فإذا سجد فـي صالته فضخت رأسه به.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، قال: حهدثنا ابهن إسهحاق، قهال: ثنهـي مهـحمد بهن أبهـي مهـحمد    

أو عكرمة مولـى ابن عبـاس، عن ابهن عبهـاس، بنهـحوه،  مولـى ميد بن ثابت، عن سعيد بن جبـير

إتّ أنه قال: وأبـا سفـياا بن حرب، والنضر بن الـحري أبناء بنهـي عبهد الهدار، وأبهـا البختهرّي بهن 

 اشام.

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراايـ ، قال: حدثنا اشيـ ، عن أبـي بشر، عن سعيد، قال: قلت لهه 17141  

ْ ِمَن لََة حتـى تَْفُجَر لَنا ِمَن ا ْرِض يَْنبُوعا قهال: قلهت لهه: نزلهت فهـي عبهد هللا فـي قوله تعالـى لَْن نُ 

 بن أبـي أمية، قال: قد معموا ذلة.

 94اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوَما َمنََع النّاَس أَا يُْ ِمنُهَواْ إِْذ َجهآَءُاُ  اْلُههدََى إِتّ أَا قَهالَُواْ أَبَعَهَ  ّللّاُ 

 بََشراً ّرُسوتً {.

يقول تعالـى ذكره: وما منع يا مـحمد مشركي قومة اإليـماا بـاهلل، وبـما جتته  به من الـحّق إْذ    

جاَءُاُ  الُهدَى يقهول: إذ جهاءا  البهـياا مهن عنهد هللا بحقهـيقة مها تهدعوا  وصهحة مها جتهته  بهه، إتّ 

وتً فههأا ا ولههـى فههـي موضههع نصههب بوقههوع منههع علههـيها، قههوله  جهههالً مههنه  أبَعَههَ  ّللّاُ بََشههرا َرُسهه

 والمانـية فـي موضع رفع،  ا الفعل لها.

 

 95اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }قُل لَْو َكاَا فِي ا ْرِض َمآلئَِكة  يَْمُشوَا ُمْطَمتِنّيَن لَنَّزْلنَا َعلَهْيِه  ّمهَن 

 الّسَمآِء َملَكاً ّرُسوتً {.

ل تعالـى ذكره لنبـيه: قل يا مـحمد له تء الأين أبوا اإليـماا بهة وتصهديقة فـيهـما جتهته  بهه يقو   

مههن عنههدي، اسههتنكارا  ا يبعهه  هللا رسههوتً مههن البشههر: لههو كههاا أيههها النههاس فههـي ا رض مالئكههة 

  أممهاله  مهن يـمشوا مطمتنـين، لَنَّزْلنَا علـيه  مهن السهماء ملَكها رسهوتً،  ا الهـمالئكة إنهـما تهراا

الـمالئكة، ومن  ّصه هللا من بنـي آهم برؤيتها، فأما غيرا  فال يقدروا علـى رؤيتها فكيف يبع  

إلـيه  من الـمالئكة الرسل، وا  ت يقدروا علـى رؤيته  وا  بهيتاته  التـي  ـلقه  هللا بها، وإنـما 

يهـمشوا مطمتنهـين، ثه  أرسهلنا يرسل إلـى البشر الرسول منه ، كمها لهو كهاا فهـي ا رض مالئكهة 

 إلـيه  رسوتً أرسلناه منه  ملَكا ممله .

 

 96اآلية : 
 {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }قُْل َكفََى بِالِّلِ َشِهيداً بَْينِي َوبَْينَُكْ  إِنّهُ َكاَا بِِعبَاِهِه َ بِيراً بَِصيراً 
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ن لهة: أبَعَهَ  ّللّاُ بََشهرا َرُسهوت َكفَهـى بهـالِّلِ َشهِهيدا يقول تعالـى ذكره لنبهـيه: قهل يها مهـحمد للقائلهـي   

بَـْينِـي َوبَـْينُِكْ  فإنه نع  الكافـي والـحاك  إنّهُ كاَا بِِعبـاِهِه َ بِـيرا يقول: إا هللا بعبـاهه ذو  برة وعلـ  

ا  وسياسههته  بههأمورا  وأفعههاله ، والـمههـحّق مههنه  والههـُمبطل، والههـمْهدّي والضههاّل بَِصههيرا بتدبههـير

وتصريفه  فـيـما شاء، وكيف شاء وأحّب، ت يخفـى علـيه شيء من أمورا ، واو مـجاٍم جميعَه  

 بـما قدّم عند وروها  علـيه.

 

 97اآلية : 
ن هُونِهِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى  }َوَمن يَْهِد ّللّاُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمن يُْضِلْل فَلَن تَِجهدَ لَُههْ  أَْوِليَهآَء ِمه

 ْ  َسِعيراً {.َونَْحُشُرُاْ  يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلََى ُوُجوِاِهْ  ُعْمياً َوبُْكماً َوُصّماً ّمأَْواُاْ  َجَهنُّ  ُكلَّما َ بَْت ِمْهنَااُ 

يقول تعالـى ذكره: ومن يهد هللا يا مـحمد لإليـماا به، ولتصديقة وتصديق ما جتت به مهن عنهد    

ة، فهو الـمهتد الرشيد الـمصيب الـحّق، ت من اداه غيره، فإا الهدايهة بهـيده. ومهن ربة، فوفّقه لأل

يضلل يقول: ومن يضلله هللا عن الـحّق، فـيخأله عن إصابته، ولـ  يوفّقهه لإليهـماا بهـاهلل وتصهديق 

نقاذ رسوله، فلن تـجد لهه  يها مهـحمد أولهـياء ينصهرونه  مهن هوا هللا، إذا أراه هللا عقهوبته  واتسهت

منه . ونَـْحُشُرُاْ  يَْوَم الِقـياَمِة َعلـى ُوُجوِاِهْ  يقول: ونـجمعه  بـموقـف القـيامة من بعد تفّرقه  فـي 

 القبور عند قـيام الساعة علـى وجواه  ُعْميا َوبُْكما واو جمع أبك ، ويعنـي بـالبُْك : الـُخْرس، كما:

بد الهرماق، قهال: أ برنها معمهر، عهن قتهاهة، فهـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: حدثنا ع17142  

 قوله: َوبُْكما قال: الـخرس َوُصّما واو جمع أصّ .

فههإا قههال قائههل: وكيههف وصههف هللا اهه تء بههأنه  يحشههروا عميهها وبكمهها وصههما، وقههد قههال ورأى   

ْ  ِمهْن مكهاٍا بَعيهٍد َسهِمعُوا الـُمـْجِرموا النّاَر فََظنّوا أنُّهْ  ُمَواقِعُواا فأ بر أنه  يروا، وقال: إذَا رأتُْهه

لََها تَبَيّظها وَمفِهـيرا وإذَا أُْلقُهوا ِمْنهها َمكانها َضهيّقا ُمقَّرنِهـيَن هََعهْوا ُانالهَة ثُبُهورا فهأ بر أنهه  يسهمعوا 

وينطقوا؟ قـيـل: جائز أا يكوا ما وصفه  هللا به مهن العَمهي والهبك  والصمهـ  يكهوا صهفته  فهـي 

قـيامة، ث  يجعل له  أسماع وأبصار ومنطق فـي أحوال أُ ر غير حال حال حشرا  إلـى موقـف ال

 الـحشر، ويجوم أا يكوا ذلة، كما روي عن ابن عبـاس فـي الـخبر الأي:

ـ حدثنـيه علـّي بن هاوه، قال: حدثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عن علهـّي، عهن ابهن 17143  

اَمِة َعلـى ُوُجوِاِهْ  عْميا َوْبْكما وُصّما ث  قال: ورأى الـُمـْجِرُموَا عبـاس، قوله ونَـْحُشُرُاْ  يَْوَم الِقـي

النّاَر فََظنّوا وقال: َسِمعُوا لََها تَبَيّظا َوَمفِهـيرا وقهال هََعهْوا ُانالهَة ثُبُهورا. أمها قولهه: ُعْميها فهال يهروا 

يتا يسّرا . وقولهه: َمهأَْواُاْ  شيتا يسّرا . وقوله: بُْكما ت ينطقوا بحجة. وقوله: ُصّما ت يسمعوا ش

 َجَهنّـُ  يقول جّل ثناؤه: ومصيرا  إلـى جهنـ ، وفـيها مساكنه ، وا  َوقُوهاا، كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17144  

 هاا.عن ابن عبـاس، قوله: َمأْءَواُاْ  َجَهنّـُ  يعنـي إنه  وقو

وقولههه: ُكلّههـما َ بَههْت ِمْهنههاُاْ  َسههِعيرا يعنههـي بقولههه  بههت: تنههت وسههكنت، كمهها قههال عههدّي بههن ميههد   

 العبـاهي فـي وصف مزنة:

 َوْسُطهُ كاْلـيََراعِ أْو ُسُرجِ الـِمـْجدَِلِحينا يَْخبُو وِحينا يُنِـيُر  

 تنـير أ رى، ومنه قول القطامي:يعنـي بقوله: يخبو السرج: أنها تلـين وتضعف أحيانا، وتقوى و  

 فَـيَْخبو ساَعةً ويَُهّب ساعا

وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال التأويـل علـى ا هتال، مهنه  فهـي العبهـارة عهن تأويهـله. ذكهر   

 من قال ذلة:

ـ حدثنـي علهـّي بهن هاوه، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن 17145  

 فـي قوله: ُكلّـما َ بَْت قال: سكنت. عبـاس،

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17146  

عن ابن عبـاس، ُكلّـما َ بَْت ِمْهناُاْ  َسِعيرا يقول: كلهـما أحهرقته  تسهعر بهه  حطبهـا، فهإذا أحهرقته  

 ، فألة ُ بُّواا، فإذا بدّلوا  ـلقا جديدا عاوهته .فلـ  تبق منه  شيتا صارَ جمرا تتوّاي
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ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17147  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن مـجااد حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: 

 جااد ممله.ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـ

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: قال ابن عبـاس ُكلّهـما    

َ بَْت قال:  بّواا أنها تََسعّر به  حطبـا، فإذا أحرقته ، فلـ  يبق منه  شيء صهارَ جمهرا تتهواي، 

 فإذا بُدّلوا  ـلقا جديدا عاوهته .

دثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة قولهه: ُكلّهـما َ بَهْت ِمْهنهاُاْ  ـ حدثنا بشر، قال: حه17148  

 َسِعيرا يقول: كلـما احترقت جلوها  بُدّلوا جلوها غيراا، لـيأوقوا العأاب.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قهال: أ برنها عبهد الهرماق، قهال: أ برنها معمهر، عهن قتهاهة، فهـي قولهه:    

 ِعيرا قال: كلـما تا منها شيء.ُكلّـما َ بَْت ِمْهناُاْ  سَ 

ـ ُحدثت عن مرواا، عن جويبر، عن الضحا  ُكلّـما َ بَْت قال: سهكنت. وقولهه: ِمْهنهاُاْ  17149  

َسعيرا يقول: مهنا ا تء الكفـار سعيرا، وذلهة إسهعار النهار علهـيه  والتهابهها فهـيه  وتأججهها بعهد 

  بّواا، فـي أجسامه .

 98اآلية : 
يـل قوله تعالـى:   }ذَِلَة َجَزآُؤُا  بِأَنُّهْ  َكفَُرواْ بِآيَاتِنَا َوقَالُواْ أَإِذَا ُكنّا ِعَظاماً َوُرفَاتاً أَإِنّا القول فـي تأو

 لََمْبعُوثُوَا َ ْلقاً َجِديداً {.

يقول تعالـى ذكره: اأا الأي وصفنا من فعلنا يوم القـيامة به تء الـمشركين، ما ذكرَ أا نفعل    

ن حشرا  علـى وجواه  عميا وبكما وصما، وإصالئنا إياا  النار علـى ما بـيّنا مهن حهالته  به  م

فههـيها ثههوابَه  بكفههرا  فههـي الدنههـيا بآياتنهها، يعنههـي بأهلتههه وحججههه، واهه  رسههله الههأين هعههوا  إلههـى 

بـالهـميعاه، عبـاهته، وإفراها  إياه بـا لواة هوا ا وثاا وا صهنام، وبقهوله  إذا أُمهروا بـاإليهـماا 

وبمواب هللا وعقابه فـي اتَ رة أئِأَا ُكنّا ِعظاما بـالـية َوُرفـاتا قد صرنا ترابـا أئِنّها لَهـَمْبعُوثُوَا َ هـْلقا 

َجِديدا يقولوا: نُبع  بعد ذلة  هـلقا جديهدا كمها ابتهدأناه أّول مهّرة فهـي الدنهـيا اسهتنكارا مهنه  لهألة، 

 .واستعظاما وتعجبـا من أا يكوا ذلة

 99اآلية : 
َِ َوا ْرَض قَهاِهر  َعلَهَى أَا  القول فـي تأويـل قوله تعالهـى:   }أََولَهْ  يَهَرْواْ أَّا ّللّاَ الّهِأي َ لَهَق الّسهَماَوا

 يَْخلَُق ِممْلَُهْ  َوَجعََل لَُهْ  أََجالً تّ َرْيَب فِيِه فَأَبََى الّظاِلُموَا إَتّ ُكفُوراً {.

ـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : أو لـ  ينظر ا تء القائلوا من الـمشركين يقول تعالـى ذكره لنب   

أئِهأَا ُكنّها ِعظامها َوُرفهـاتا أئِنّهها لَهـَمْبعُوثُوَا َ هـْلقا َجِديهدا بعيههوا قلهوبه ، فـيعلهـموا أا هللا الهأي  ههـلق 

ـى أا يخهـلق السمواَ وا رض، فـابتدعها من غير شيء، وأقامهها بقُدرتهه، قهاهر بتلهة القُهدرة عله

ممله  أشكاله ، وأممهاله  مهن الـخهـلق بعهد فنهائه ، وقبهل ذلهة، وأا مهن قهدر علهـى ذلهة فهال يهـمتنع 

علـيه إعاهته   ـلقا جديدا، بعد أا يصهيروا عظامها وُرفهـاتا. وقولهه َوَجعَهَل لَُههْ  أَجهالً ت َرْيهَب فِهـيِه 

الكه ، ووقتا لعأابه  ت ريب فهـيه. يقهول: يقول تعالـى ذكره: وجعل هللا له تء الـمشركين أجالً له

ت شههة فههـيه أنههه آتههـيه  ذلههة ا جههل. فَههأَبَى الّظاِلههـُموَا إتّ ُكفُههورا يقههول: فههأبى الكههافروا إت جحههوها 

 بحقـيقة وعيده الأي أوعدا  وتكأيبـا به.

 

 100اآلية : 
آئَِن َرْحَمِة َربّي إِذاً  ْمَسْكتُْ  َ ْشيَةَ اإِلْنفَهاِق القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُل لّْو أَْنتُْ  تَْمِلُكوَا َ زَ 

 َوَكاَا اإلْنَساُا قَتُوراً {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه: قل يا مـحمد لهه تء الهـمشركين: لهو أنتهـ  أيهها النهاس تهـملكوا  هزائن    

َسْكتُهـْ  َ ْشهيَةَ اإلْنفهـاِق أمال  ربـي من ا موال، وعنى بـالرحمة فـي اهأا الهـموضع: الهـمال إذًا  َمْ 

 يقول: إذا لبَِخـْلتُـْ  بِِه، فَلـ  تـجوهوا بها علـى غيرك ،  شية من اإلنفـاق واإلقتار، كما:
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ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قهال: قهال ابهن 17150  

 ل: الفقر.عبـاس: إذًا  َْمَسْكتُـْ  َ ْشيَةَ اإلْنفـاِق قا

ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة َ ْشهيَةَ اإلْنفهـاِق أي  شهية 17151  

 الفـاقة.

 حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتاهة، ممله.   

 كا، كما:وقوله: وكاَا اإلْنساُا قَتُورا يقول: وكاا اإلنساا بخيالً مـمس  

ـ حدثنـي علـّي، قال: حدثنا عبد هللا، قال: ثنـي معاوية، عن علـّي، عن ابن عبـاس، فهـي 17152  

 قوله: وكاَا اإلْنساُا قَتُورا يقول: بخيالً.

حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: قال ابن عبـاس، فهـي    

 تُورا قال: بخيالً.قوله: وكاَا اإلْنساُا قَ 

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة وكهاَا اإلْنسهاُا قَتُهورا قهال: 17153  

 بخيالً مـمكسا.

وفـي القتور فـي كالم العرب لباَ أربع، يقال: قَتَر فالا يَْقتُُر ويَْقتِر، وقتّر يُقَتّر، وأقتر يُْقتِر، مها   

 قال أبو هُواه:

فَْقدُ َمْن قد ُرِمْيتُهُ اإلْعدَاُم   ُعدّ اإلْقتاَر ُعْدما َولَِكن ت أ  ْْ 

 

 101اآلية : 
ٍَ فَاْسأَْل بَنِهي إِْسهَرائِيَل إِْذ َجهآَءُا ْ  ٍَ بَيّنَا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد آتَْينَا ُموَسَى تِْسَع آيَا

 َى َمْسُحوراً {.فَقَاَل لَهُ فِْرَعوُا إِنّي  ُظنَّة يَُموسَ 

يقول تعالـى ذكره: ولقد آتـينا موسى بن عمراا تسهع آيهاَ بهـيّناَ تُبهـين لهـمن رآاها أنهها حجهي    

 لـموسى شاادة علـى صدقه وحقـيقة نبّوته.

 وقد ا تلف أال التأويـل فـيهّن وما اّن. فقال بعضه  فـي ذلة ما:  

ي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبهـي عهن أبهـيه، ـ حدثنـي به مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـ17154  

ٍَ قههال: التسههع اتَيههاَ البههـيناَ: يههده،  ٍَ بَههـيّنا عههن ابههن عبههـاس، قولههه: َولَقَههْد آتَههـْينا ُموَسههى تِْسههَع آيهها

 وعصاه، ولسانه، والبحر، والطوفـاا، والـجراه، والقمل، والضفـاهع، والدم آياَ مفصالَ.

ل: سمعت أبـا معاذ يقول: أ برنا عبـيد، قهال: سهمعت الضهحا  ـ ُحدثت عن الـحسين، قا17155  

ٍَ إلقاء العصها مّرتهـين عنهد فرعهوا، ونهزع يهده،  ٍَ بَـيّنا يقول فـي قوله: َولَقَْد آتَـْينا ُموَسى تِْسَع آيا

والعقدة التـي كانت بلسانه، و مس آياَ فـي ا عرا،: الطوفـاا، والـجراه، والقمل، والضفـاهع، 

 والدم.

وقال آ روا: نـحوا من اأا القول، غير أنهه  جعلهوا آيتهـين مهنهّن: إحهدااما الطمسهة، وا  هرى   

 الـحجر. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلـمة، عن ابن إسحاق، عن برياة بن سفـياا، عهن مهـحمد 17156  

ٍَ بن كعب القرظي، قال: سألنـي عمر بن عبد العزيز، عن قوله: َولَقَ  ٍَ بَـيّنا ْد آتَـْينا ُموَسى تِْسَع آيا

فقلههت لههه: اههي الطوفههـاا والههـجراه، والقمههل، والضفههـاهع، والههدم، والبحههر، وعصههاه، والطمسههة، 

والـحجر، فقال: وما الطمسة؟ فقلت: هعا موسى وأّمهن اهاروا، فقهال: قهد أجيبهت هعوتكمها، وقهال 

عزيز بخريطة كانت لعبد العزيهز بهن مهرواا عمر: كيف يكوا الفقه إت اكأا. فدعا عمر بن عبد ال

أصيبت بـمصر، فإذا فـيها الـجومة والبـيضة والعدسة ما تنكهر، مسهخت حجهارة كانهت مهن أمهوال 

 فرعوا أصيبت بـمصر.

وقال آ روا: نـحوا من ذلة إت أنه  جعلوا اثنتـين منهّن: إحدااما السنـين، وا  رى النقص من   

 الممراَ. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الـحسين بهن واقهد، عهن يزيهد 17157  

ٍَ قهات: الطوفهـاا، والهـجراه، والقمهل،  النـحوي، عن عكرمهة ومطهر الهوّراق، فهـي قولهه: تِْسهَع آيها

 والضفـاهع، والدم، والعصا، والـيد، والسنوا، ونقص من الممراَ.
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ٍَ ـ حدثنـي يعقوب17158   ، قهال: حهدثنا اشيهـ ، عهن مبيهرة، عهن الشعبهـي، فهـي قولهه: تِْسهع آيها

ٍَ قههال: الطوفههـاا، والههـجراه، والقمههل، والضفههـاهع، والههدم، والسنههـين، ونقههص مههن الممههراَ،  بَههـيّنا

 وعصاه، ويده.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: ُسهتل عطهاء 17159  

ًَ مها اهي؟ قهال: الطوفهـاا، والهـجراه، بن أ ٍَ بَهـيّنا بـي ربـا  عن قوله: َولَقَْد آتَـْينا ُموَسهى تِْسهَع آيها

 والقمل، والضفـاهع، والدم، وعصى موسى، ويده.

ـهه قههال: ابههن جههريي: وقههال مههـجااد ممههل قههول عطههاء، وماه: أَ ههْأنا آَل فِْرَعههْوَا بـالّسنِههـيَن 17160  

َِ قههال: امهها التاسههعتاا، ويقولههوا: التاسههعتاا: السنههـين، وذاههاب عجمههة لسههاا َونَْقههٍص ِمههَن المَّمههرَ  ا

 موسى.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمهر، عهن قتهاهة، عهن 17161  

ٍَ واي متتابعاَ، واي فـي سورة ا عرا، َولَقَهْد أَ هْأنا ٍَ بَـيّنا آَل  ابن عبـاس، فـي قوله: تِْسَع آيا

َِ قال: السنـين فـي أاهل البهواهي، ونقهص مهن الممهراَ  اهل  فِْرَعْوَا بـالّسنِـيَن َونِْقٍص ِمَن المَّمَرا

القُرى، فهاتاا آيتاا، والطوافـاا، والـجراه، والقمل، والضفـاهع، والهدم، اهأه  مهس، ويهد موسهى 

 فإذا اي ثعبـاا مبـين.إذ أ رجها بـيضاء للناظرين من غير سوء: البرص، وعصاه إذ ألقااا، 

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة، عهن ابهن عبهـاس، قولهه: َولَقَهْد آتَهـْينا    

ٍَ قهال: يهد موسهى، وعصهاه، والطوفهـاا، والهـجراه، والقمهل، والضفهـاهع،  ٍَ بَهـيّنا ُموَسى تِْسَع آيها

 والدم والسنـين، ونقص من الممراَ.

ـحوا من ذلة إت أنه  جعلهوا السنهـين، والهنقص مهن الممهراَ آيهة واحهدة، وجعلهوا وقال آ روا ن  

 التاسعة: تلقـف العصا ما يأفكوا. ذكر من قال ذلة:

ـهه حههدثنا الههـحسن بههن يحيههى، قههال: أ برنهها عبههد الههرماق، قههال: أ برنهها معمههر، قههال: قههال 17162  

، َولَقَهْد أْ ه ٍَ ٍَ بَـيّنا َِ قهال: الـحسن، فـي قوله: تِْسَع آيا ْأنا آَل فِْرَعهْوَا بـالّسنِهـيَن َونَْقهٍص ِمهَن المَّمهَرا

اأه آية واحدة، والطوفـاا، والـجراه، والقمل، والضفهـاهع، والهدم، ويهد موسهى، وعصهاه إذ ألقااها 

 فإذا اي ثعبـاا مبـين، وإذ ألقااا فإذا اي تلقـف ما يأفكوا. وقال آ روا فـي ذلة ما:

ن الـممنى، قال: ثنـي مـحمد بن جعفهر، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن عمهرو ـ حدثنـي مـحمد ب17163  

بن مّرة، قال: سمعت عبد هللا بن سلـمة يحدّي عن صفواا بن عسال، قهال: قهال يههوهّي لصهاحبه: 

ٍَ قال: ت تقهل لهه  ٍَ بَـيّنا اذاب بنا إلـى النبـّي حتـى نسأله عن اأه اتَية. ولَقَْد آتَـْينا ُموَسى تِْسَع آيا

ت »نبـّي، فإنه إا سمعة صارَ له أربعة أعهين، قهال: فسهأت، فقهال النبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل : 

تُْشههرُكوا بههـاهلل َشههْيتا، َوت تَْسههرقُوا، َوت تَْزنُههوا، َوت تَْقتُلُههوا الههنّْفَس التههـي َحههّرَم ّللّاُ إتّ بـالههـَحّق، َوت 

ْمُشوا بَبهريٍء إلهـى ذي ُسهْلطاٍا ِلهـيَْقتُلَهُ، َوت تَْقهِأفُوا ُمهـْحَصنَةً، أو تَْسَحُروا، َوت تَأُْكلُوا الّربهـا، َوت تَهـ

فقهباّل « وأْنتُـْ  يا يَُهوهُ َعلَـْيُكْ   اّصةً ت تَْعدُوا فـي الّسْبت»شعبة الشاّ  « قال: ت تَفّروا ِمَن الّزْحف

قهات: إا هاوه هعها أا ت يهزال « ؟فما يـمنعكما أا تسلـما»يده ورجله، وقات: نشهد أنة نبـّي، قال: 

 من ذّريته نبـّي، وإنا نـخشى أا تقتلنا يهوه.

حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف وأبو هاوه وعبهد الهرحمن بهن مههدي، عهن سهعيد،    

عن عمرو، قال: سمعت عبهد هللا بهن سلهـمة يحهدّي عهن صهفواا بهن عسهال الهـمراهي، عهن النبهـّي 

وقال ابن مهدي: « ت تَـْمُشوا إلـى ذي ُسْلطااٍ »وسل  بنـحوه، إت أا ابن مهدّي قال: صلى هللا عليه 

 «.ببريء»أراه قال: 

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد هللا بن إهريس وأبو أسامة بنـحوه، عن شعبة بن الـحجاج، عن    

وهي لصهاحبه: اذاهب عمرو بن مّرة، عن عبد هللا بن سلـمة، عن صفواا بن عسال، قهال: قهال يهه

بنا إلـى اأا النبـّي، فقال صاحبه: ت تقل نبـّي، إنه لو سمعة كاا له أربع أعين، قال: فأتـيا رسهول 

اهّن: َوت تُْشهِرُكوا بهـالِّلِ َشهْيتا، َوت »هللا صلى هللا عليه وسل ، يسأتنه عن تسع آياَ بـيناَ، فقهال: 

ا الههنّْفَس التههـي َحههّرَم ّللّاُ إتّ بـالههـَحّق، َوت تَههـْمُشوا بِبَههِريٍء إلههـى ِذي تَْسههِرقُوا، َوت تَْزنُههوا، َوت تَْقتُلُههو

ِف ُسههْلطاٍا ِلههـيَْقتُلَهُ، َوت تَْسههَحُروا، َوت تَههأُْكلُوا الّربههـا، َوت تَْقههِأفُوا الـُمههـْحَصنَةَ، َوت تََولّههْوا يَههْوَم الّزْحهه

قال: فقبّلوا يديه ورجلـيه، وقالوا: نشهد أنهة نبهـّي، « فـي الّسْبتِ َوَعلَـْيُكْ   اَصةً يَُهوهُ: أْا ت تَْعدُوا 
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قالوا: إا هاوه هعا أا ت يزال مهن ذّريتهه نبهـّي، وإنها نهـخا، إا « فََما يَـْمنَعُُكْ  أْا تَتّبِعُونِـي؟»قال: 

 اتبعنا  أا تقتلنا يهوه.

الهـحجاج، عهن عمهرو بهن مهّرة،  حدثنا مـجااد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا شعبة بن   

 عن عبد هللا بن سلـمة، عن صفواا بن عّسال، عن النبـّي صلى هللا عليه وسل  بنـحوه.

وأما قوله: فـاسأَْل بَنِـي إْسَرائيـَل إْذ جاَءُاْ  فإا عاّمة قّراء اإلسالم علـى قراءته علـى وجه ا مر   

  موسى وُروي عن الـحسن البصري فـي تأويهـله بـمعنى: فـاسأل يا مـحمد بنـي إسرائيـل إذ جاءا

 ما:

ـهه حدثنههـي بههه الههـحاري، قههال: حههدثنا القاسهه ، قههال: حههدثنا حجههاج، عههن اههاروا، عههن 17164  

 إسماعيـل، عن الـحسن فأسأَْل بَنِـي إْسَرائِيـَل قال: س الة إياا : نظر  فـي القرآا.

بـمعنى: فسأل موسى فرعهوا بنهـي إسرائيهـل « فََسأَلَ »وُروي عن ابن عبـاس أنه كاا يقرأ ذلة:   

 أا يرسله  معه علـى وجه الـخبر. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا القاس ، قال: حدثنا حجاج، عن ااروا، عن حنظلهة 17165  

« ُا ْ فَسهأََل بَنِهـي إْسَرائِيهـَل إْذ جهاءَ »الّسدوسّي، عهن شههر بهن حوشهب، عهن ابهن عبهـاس، أنهه قهرأ: 

 يعنـي أا موسى سأل فرعوَا بنـي إسرائيـل أا يرسله  معه.

والقهراءة التههـي ت أستهـجيز أا يُقههرأ ببيراها، اههي القهراءة التههـي علهـيها قههّراء ا مصهار، إلجمههاع   

 الـحجة من القّراء علـى تصويبها، ورغبته  عما  الفه .

وَسى َمْسُحورا يقول: فقال لـموسى فرعوُا: إنـي  ظنهة وقوله: فَقاَل لَهُ فِْرَعْوَا إنّـي  َُطنَّة يا مُ   

يا موسى تتعاطى علـ  السحر، فهأه العجائب التـي تفعلها مهن سهحر  وقهد يجهوم أا يكهوا مهراها 

به إنـي  ظنهة يها موسهى سهاحرا، فُوِضهع مفعهول موضهع فهـاعل، كمها قـيهـل: إنهة مشه وم علهـينا 

ل بعضههه  حجابههـا مسههتورا، بههـمعنى: حجابههـا سههاترا، وميههـموا، وإنههـما اههو شههائ  ويههامن. وقههد تههأوّ 

 والعرب قد تـخرج فـاعالً بلف  مفعول كمـيرا.

 102اآلية : 
َِ َوا ْرِض  القههول فههـي تأويههـل قولههه تعالههـى:   }قَههاَل لَقَههْد َعِلْمههَت َمههآ أَنههَزَل َاههـَُ آلِء إِتّ َرّب الّسههَماَوا

 بُوراً {.بََصآئَِر َوإِنّي  ُظنَّة يَِفْرَعوُا َممْ 

ا تلفت القّراء فـي قراءة قوله لَقَْد َعِلـْمَت فقرأ عامة قّراء ا مصار ذلة لَقَْد َعِلهـْمَت بفتهـح التهاء،    

علـى وجه الـخطاب من موسى لفرعوا. وُروي عن علـّي بن أبـي طالب رضهواا هللا علهـيه فهـي 

ـخبر مهن موسهى عهن نفسهه. ومهن قهرأ ذلهة بضّ  التاء، علهـى وجهه اله« لَقَْد َعِلـْمتُ »ذلة، أنه قرأ: 

علـى اأه القراءة، فإنه ينببي أا يكوا علـى مأابه تأويهـل قولهه إنّهـي  َُظنّهَة يها ُموَسهى َمْسهُحورا 

إنـي  ظنة قد ُسِحرَ، فترى أنة تتكلـ  بصواب ولـيس بصهواب. واهأا وجهه مهن التأويهـل. غيهر 

ا، وغير جائز عنهدنا  هال، الهـحجة فـيهـما جهاءَ بهه أا القراءة التـي علـيها قّراء ا مصار  الفه

 من القراءة مـجمعة علـيه.

وبعد، فإا هللا تعالـى ذكره قهد أ بهر عهن فرعهوا وقومهه أنهه  جحهدوا مها جهاءا  بهه موسهى مهن   

ْن غيهِر اتَياَ التسع، مع علـمه  بأنها من عند هللا بقوله وأهُِ ـْل يَدََ  فِـي َجْيبَِة تَهـْخُرْج بَهـْيَضاَء ِمه

ٍَ إلـى فِْرَعْوَا َوقَْوِمِه، إنُّهْ  كانُوا قَْوما فـاِسِقـيَن فَلَـّما جاَءتُْهْ  آياتُنا ُمْبِصَرةً  قهالُوا ُسوٍء فِـي تِْسعِ آيا

اهي َاأَا ِسهْحر  ُمبِهـين  َوَجَحهدُوا بِهها َواْستَهـْيقَنَتْها أْنفُُسهُهْ  ُظْلهـما َوُعلُهّوا فهأ بر جهّل ثنهاؤه أنهه  قهالوا: 

سحر، مع علـمه  واستـيقاا أنفسه  بأنها من عند هللا، فكألة قوله: لَقَهْد َعِلهـْمَت إنهـما اهو  بهر مهن 

موسى لفرعوا بأنه عالـ  بأنها آياَ مهن عنهد هللا. وقهد ذُكهر عهن ابهن عبهـاس أنهه احتهـّي فهـي ذلهة 

 بـممل الأي ذكرنا من الـحجة. قال:

ـحسين، قال: حدثنا اشيـ ، قال: أ برنا أبو بشر، عهن سهعيد ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا ال17166  

بن جبـير، عن ابن عبـاس، أنه كاا يقرأ: لَقَْد َعِلـْمَت يا فرعوا بهـالنصب مها أْنهَزَل َاهُ تِء إتّ َرّب 

َِ وا ْرِض، ثهه  تهال َوَجَحههدُوا بِهها واْستَههـْيقَنَتْها أْنفُُسهُهْ  ُظْلههـما وُعلُهّوا. فههإذا كهاا ذلههة كههألة،  الّسهَموا

فتأويـل الكالم: قال موسى لفرعوا: لقد علـمت يا فرعوا مها أنهزل اه تء اتَيهاَ التسهع البهـيناَ 

التـي أريتكها حجة لـي علـى حقـيقة ما أهعو  إلـيه، وشاادة لـي علـى صدق وصحة قولـي، إنـي 
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يه، وت علهـى أممالهه هلل رسول، ما بعمنـي إلـية إت رّب السهمواَ وا رض،  ا ذلهة ت يقهدر علهـ

أحد سواه. بصائر يعنـي بـالبصائر: اتَياَ، أنهّن بصائر لـمن استبصر بهّن، واهدى لهـمن ااتهدى 

بهّن، يعر، بهّن من رآاْن أا من جاء بهّن فمـحّق، وأنهّن مهن عنهد هللا ت مهن عنهد غيهره، إذ كهّن 

 وا رض واو جمع بصيرة. معجزاَ ت يقدر علـيهّن، وت علـى شيء منهّن سوى رّب السمواَ

وقوله: وإنّـي  َُظنَّة يا فِْرَعْوُا َممْبُورا يقول: إنـي  ظنة يا فرعوا ملعونا مـمنوعا من الهـخير.   

والعرب تقول: ما ثبر  عن اأا ا مر: أي ما منعهة منهه، ومها صهدّ  عنهه؟ وثبهره هللا فههو يُمْبهره 

 يراَ االة ومنه قول الشاعر:ويُمَبَره لبتاا، ورجل ممبور: مـحبوس عن الـخ

 إْذ أُجاِري الّشْيطاَا فـي َسنِن البَيَّومْن ماَل َمْيـلَهُ َممْبُوُرهُ  

 وبنـحو الأي قلنا فـي تأويـل ذلة، قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

مهر بهن ـ حدثنا عبد هللا بن عبد هللا الكالبـي، قال: حدثنا أبو  الهد ا حمهر، قهال: حهدثنا ع17167  

عبد هللا، عن الـمنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عبـاس، فهـي قولهه: إنّهـي  َُظنّهَة يها 

 فِْرَعْوُا َممْبُورا قال ملعونا.

حدثنا أبو كريب، قال: حهدثنا مهرواا بهن معاويهة، قهال: أ برنها عمهر بهن عبهد هللا المقـفهـي، عهن    

 ـاس، ممله.الـمنهال، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عب

حدثنـي علـّي، قال: حدثنا عبد هللا، قال: حدثنا معاوية، عن علـّي، عهن ابهن عبهـاس، قولهه: إنّهـي    

  َُظنَّة يا فِْرَعْوَا َممْبُورا يقول: ملعونا.

 وقال آ روا: بل معناه: إنـي  ظنة يا فرعوا مبلوبـا. ذكر من قال ذلة:  

ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: 17168  

 عن ابن عبـاس، قوله: إنّـي  َُظنَّة يا فِْرَعْوَا َممْبُورا يعنـي: مبلوبـا.

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  17169  

 مْبُورا يقول: مبلوبـا.يقول فـي قوله إنّـي  َُظنَّة يا فِْرَعْوَا مَ 

 وقال بعضه : معنى ذلة: إنى  ظنة يا فرعوا االكا. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 17170  

ي قهال: حههدثنا الههـحسن، قههال: حههدثنا ورقههاء، جميعهها عههن ابههن أبههـي نههـجيح، عههن مههـجااد: ممبههورا: أ

 االكا.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـ حدثنا بشهر، قهال: حهدثنا يزيهد، قهال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة وإنّهـي  َُظنّهَة يها فِْرَعهْوُا 17171  

 َممْبُورا: أي االكا.

 جاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي ح   

 حدثنا الـحسن، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتاهة، بنـحوه.   

 وقال آ روا: معناه: إنـي  ظنة مبدّتً مبيرا. ذكر من قال ذلة:  

ـي ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد هللا بن موسى، عن عيسى بن موسى، عن عطية إنّ 17172  

  َُظنَّة يا فِْرَعْوَا َممْبُورا قال: مبدّتً.

 وقال آ روا: معناه: مخبوتً ت عقل له. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميهد، فهـي قولهه: َوإنّهـي  َُظنّهَة يها 17173  

ينفعه؟ يعنـي: إذا لـ  يكن له عقل ينتفع به فـي  فِْرَعْوَا َممْبُورا قال: اإلنساا إذا لـ  يكن له عقل فما

هينه ومعاشه هعته العرب ممبورا. قال: أظنة لـيس لة عقل يها فرعهوا، قهال: بهـينا اهو يخافهه وت 

 ينطق لسانـي أا أقول اأا لفرعوا، فلـما شر  هللا صدره، اجترأ أا يقول له فوق ما أمره هللا.

 ب فـي ذلة قبل. وقد بـيّنا الأي او أولـى بـالصوا  

 104و  103اآلية : 
القول فهـي تأويهـل قولهه تعالهـى:    }فَهأََراهَ أَا يَْسهتَِفّزُا  ّمهَن ا ْرِض فَأَْغَرْقنَهاهُ َوَمهن ّمعَههُ َجِميعهاً *  

 ْ  لَِفيفاً {.َوقُْلنَا ِمن بَْعِدِه ِلبَنِي إِْسَرائِيَل اْسُكنُواْ ا ْرَض فَإِذَا َجآَء َوْعدُ اتَِ َرةِ ِجتْنَا بِكُ 
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يقول تعالـى ذكره: فأراه فرعوا أا يستفّز موسى وبنهـي إسرائيهـل مهن ا رض، فَأَْغَرْقنهاهُ فهـي    

البحر، َوَمن َمعَهُ من جنده َجِميعا، ونـّجينا موسى وبنـي إسرائيـل، وقلنا له  ِمْن بَْعِد اال  فرعوا 

َ ِرةِ جتْنا بُكْ  لَفـيفـا يقول: فإذا جاءَ السهاعة، واهي اْسُكنُوا ا ْرَض أرض الشام فإذَا جاَء َوْعدُ اتَ 

وعههد اتَ ههرة، جتنهها بكهه  لفـيفههـا: يقههول: حشههرناك  مههن قبههورك  إلههـى موقههـف القههـيامة لفـيفههـا: أي 

مختلطين قد التّف بعضك  علـى بع ، ت تتعارفوا، وت ينـحام أحد منك  إلـى قبـيـلته وحيّه، مهن 

ذا ضربت بعضها ببع ، فـا تلغ الـجميع، وكألة كّل شيء ُ ـلغ بشهيء قولة: لففت الـجيوح: إ

 فقد لُّف به.

 وقد ا تلف أال التأويـل فـي تأويـل ذلة، فقال بعضه  نـحو الأي قلنا فـيه. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفـياا، عن منصور، عهن 17174  

 ي َرِمين ِجتْنا بُِكْ  لَِفـيفـا قال: من كّل قوم.ابن أبـ

 وقال آ روا: بل معناه: جتنا بك  جميعا. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنهـي عمهي، قهال: ثنهـي أبهـي، عهن أبهـيه، 17175  

 عن ابن عبـاس، قوله: ِجتْنا بُِكْ  لَِفـيفـا قال: جميعا.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري، 17176  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد ِجتْنها بُِكهْ  لَِفـيفهـا 

 جميعا.

 ، ممله.حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة قولهه فهإذَا جهاَء َوْعهدُ اتَِ هَرةِ 17177  

 ِجتْنا بُِكْ  لَِفـيفـا: أي جميعا، أولك  وآ رك .

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتاهة، فـي قوله ِجتْنها    

 ِفـيفـا قال: جميعا.بُِكْ  لَ 

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  17178  

يقول فـي قوله ِجتْنا بُِكْ  لَِفـيفـا يعنـي جميعا. ووّحده اللفـيف، واو  بر عهن الهـجميع،  نهه بهـمعنى 

 الـمصدر كقول القائل: لفقته لفّـا ولفـيفـا.

 

 106و 510اآلية : 
*  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوبِاْلَحّق أَْنَزْلنَهاهُ َوبِهاْلَحّق نَهَزَل َوَمهآ أَْرَسهْلنَاَ  إِتّ ُمبَّشهراً َونَهِأيراً 

 َوقُْرآناً فََرْقنَاهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النّاِس َعلََى ُمْكٍ  َونَّزْلنَاهُ تَْنِزيالً {.

أنزلنهها اههأا القههرآا: يقههول: أنزلنههاه نههأمر فههـيه بههـالعدل واإلنصهها،  يقههول تعالههـى ذكههره: وبـالههـحقّ    

وا  ههالق الـجميههـلة، وا مههور الـمستههـحسنة الههـحميدة، وننهههى فههـيه عههن الظلههـ  وا مههور القبههـيحة، 

وا  ههالق الرهيههة، وا فعههال الأّميههـمة وبـالههـَحّق نَههَزَل يقههول: وبههألة نههزل مههن عنههد هللا علههـى نبههـيه 

 عليه وسل . وقوله: َوما أْرَسْلناَ  إتّ ُمبَّشرا َونَِأيرا يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد مـحمد صلى هللا

صلى هللا عليه وسل : وما أرسلنا  يا مـحمد إلـى من أرسلنا  إلـيه من عبـاهنا، إت مبشرا بـالـجنّة 

ونهينَها. َوقُرآنها فََرْقنهاهُ  من أطاعنا، فـانتهى إلـى أمرنا ونَْهينا، ومنهأرا لهـمن عصهانا و هالف أمرنها

لَتَْقههرأَهُ ا تلفههت القههّراء فههـي قههراءة ذلههة، فقرأتههه عامههة قههّراء ا مصههار فََرْقنههاهُ بتـخفههـيف الههراء مههن 

فرقناه، بهـمعنى: أحكمنهاه وفصهلناه وبهـيناه. وذُكهر عهن ابهن عبهـاس، أنهه كهاا يقهرؤه بتشهديد الهراء 

 ، آية بعد آية، وقصة بعد قصة.بـمعنى: نّزلناه شيتا بعد شيء« فَّرْقناهُ »

وأولـى القراءتـين بـالصواب عندنا، القراءة ا ولـى،  نها القراءة التـي علـيها الهـحجة مهـجمعة،   

وت يجوم  الفها فـيـما كانت علـيه مـجمعة من أمر الدين والقرآا. فإذا كاا ذلة أولـى القراءتـين 

ت مبشههرا ونههأيرا، وفصههلناه قرآنهها، وبههـيّناه وأحكمنههاه، بههـالصواب، فتأويههـل الكههالم: ومهها أرسههلنا  إ

لتقههرأه علههـى النههاس علههـى مكهه . وبنههـحو الههأي قلنهها فههـي ذلههة مههن التأويههـل، قههال جماعههة مههن أاههل 

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنـي علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، 17179  

 رآنا فََرْقناهُ يقول: فصلناه.قوله: َوقُ 

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن أبـي جعفر، عن أبـي الربهـيع 17180  

 عن أبـي العالـية، عن أبـّي بن كعب أنه قرأ: َوقُرآنا فََرْقناهُ مخففـا: يعنـي بـيناه.

عهن ابهن جهريي، قهال: قهال ابهن عبهـاس  حدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج،   

 َوقُرآنا فََرْقناهُ قال: فصلناه.

ـ حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا بدل بهن الـمهـحبر، قهال: حهدثنا عبهـاه، يعنهـي ابهن راشهد، 17181  

 عن هاوه، عن الـحسن أنه قرأ: َوقُرآنا فََرْقناهُ  فّفها: فرق هللا بـين الـحّق والبـاطل.

قرأوا القراءة ا  رى، فإنه  تأّولوا ما قد ذكرَ من التأويـل. ذكر من قهال مها حكيهت وأما الأين   

 من التأويـل عن قارىء ذلة كألة:

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن أبـي جعفر، عن الربـيع، عن 17182  

 ممقلة، يقول: أنزل آية آية.« ناهُ َوقُرآنا فَّرقْ »أبـي العالـية، قال: كاا ابن عبـاس يقرؤاا: 

ـ حدثنا ابن الـممنى، قال: حدثنا يزيد بهن اهاروا، قهال: أ برنها هاوه، عهن عكرمهة، عهن 17183  

ابن عبـاس، قال: قال: أنزل القرآا جملة واحدة إلـى السماء الدنهـيا فهـي لـيهـلة القهدر، ثه  أنهزل بعهد 

َوقُرآنها فَّرْقنهاهُ »ممٍَل إتّ ِجتْناَ  بـالهـَحّق وأْحَسهَن تَْفِسهيرا، ذلة فـي عشرين سنة، قال: َوت يَأْتُونََة بِـ

 «.ِلتَْقرأَهُ َعلـى النّاِس علـى ُمْكٍ  َونَّزْلناهُ تَْنِزيالً 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمهر، عهن قتهاهة، فهـي 17184  

لههـ  ينههزل جميعهها، وكههاا بههـين أّولههه وآ ههره نههـحو مههن « أهُ َعلههـى النّههاِس َوقُرآنهها فَّرْقنههاهُ ِلتَْقههر»قولههه: 

 عشرين سنة.

« َوقُرآنها فَّرْقنهاهُ »ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فهـي قولهه: 17185  

رآُا ُجْملَةً َواِحدَةً حتـى بل  قال: فّرقه: لـ  ينزله جميعه. وقرأ: َوقاَل الِّأيَن َكفَُروا لَْوت نُّزَل َعلَـْيِه القُ 

 وأْحَسَن تَْفِسيرا يَْنقُ  علـيه  ما يأتوا به.

وكاا بع  أال العربـية مهن أاهل الكوفهة يقهول: نصهب قولهه َوقُرآنها بهـمعنى: ورحمهة، ويتهأّول   

ه علهـى ذلة: َوما أرَسْلناَ  إتّ ُمبَّشَرا َونَِأيرا ورحمة، ويقول: جام ذلة،  ا القرآا رحمة، ونصهب

الوجه الأي قلناه أولـى، وذلة كما قال جّل ثناؤه: والقََمَر قَدّْرناهُ َمناِمَل وقولهه: ِلتَْقهَرأهُ َعلهـى النّهاِس 

َعلـى ُمْكٍ  يقول: لتقرأه علـى الناس علـى تَُ هة، فترتله وتبهـينه، وت تعجهل فهـي تالوتهه، فهال يفهه  

 أويـل. ذكر من قال ذلة:عنة. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة، قال أال الت

ـهه حههدثنا مههـحمد بههن بشههار، قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن، قههال: حههدثنا سفههـياا، عههن عبههـيد 17186  

الههـمُكتِب، قههال: قلههت لـمههـجااد: رجههل قههرأ البقههرة وآل عمههراا، وآ ههر قههرأ البقههرة، وركوعهمهها 

نهاه ِلتَْقهَرأَهُ َعلهـى النّهاِس وسجوهاما واحد، أيهمها أفضهل؟ قهال: الهأي قهرأ البقهرة، وقهرأ: َوقُرآنها فََرقْ 

 َعلـى ُمْكٍ .

ـ حدثنـي علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، 17187  

 قوله: ِلتَْقَرأهُ َعلـى النّاِس َعلـى ُمْكٍ  يقول: علـى تأيـيد.

ا عيسى وحدثنـي الـحاري، ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثن17188  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد، قوله: َعلـى ُمْكهٍ  

 قال: علـى ترتـيـل.

ـ حدثنا القاسه ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، قولهه: ِلتَْقهرأَهُ 17189  

 ترتـيـل. علـى النّاِس َعلـى مك  قال: فـي

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد فـي قوله: ِلتَْقهَرأَهُ َعلهـى النّهاِس 17190  

 َعلـى ُمْكٍ  قال: التفسير الأي قال هللا َورتِّل القُرآِا تَْرتـيالً: تفسيره.

ـيد، عن مـجااد، ـ حدثنا الـحسن، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا الموري، عن عب17191  

 قوله: ِلتَْقَرأَهُ َعلـى النّاِس َعلـى ُمْكٍ  علـى ت هة.
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وفـي الـُمك  للعرب لبهاَ: ُمْكه ، وَمْكه ، وِمْكه  وِمّكيمهـي مقصهور، وُمْكمانها، والقهراءة بضهّ    

 الـميـ .

 شيء، كما:وقوله: َونَّزلناهُ تَْنِزيالً يقول تعالـى ذكره: فرقنا تنزيـله، وأنزلناه شيتا بعد   

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن علـية، قال: حدثنا، عن أبـي رجهاء، قهال: تهال الهـحسن: 17192  

قال: كاا هللا تبهـار  وتعالهـى ينهزل « َوقُرآنا فَّرْقناهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلـى النّاِس َعلـى ُمْكٍ  َونَّزْلناهُ تَْنِزيالً »

سهيكوا ويحهدي فهـي النهاس، لقهد ذكهر لنها أنهه كهاا بهـين اأا القرآا بعضه قبل بع  لـما علـ  أنه 

« َوقُرآنا فَّرْقناهُ »أّوله وآ ره ثمانـي عشرة سنة، قال: فسألته يوما علـى سخطة، فقلت: يا أبـا سعيد 

فمقلها أبو رجاء، فقال الـحسن: لـيس فّرقناه، ولكن فَرقناه، فقهرأ الهـحسن مخففهة. قلهت: مهن يُحهدثة 

صحاب مـحمد؟ قهال: فمهن يحدّثنهـيه قهال: أنهزل علهـيه بهـمكة قبهل أا يههاجر إلهـى اأا يا أبـا سعيد أ

 الـمدينة ثمانـي سنـين، وبـالـمدينة عشر سنـين.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عهن قتهاهة، قولهه: َوقُرآنها فََرْقنهاهُ ِلتَْقهَرأهُ 17193  

هُ تَْنِزيالً لـ  ينزل فـي لـيـلة وت لـيـلتـين، وت شهر وت شههرين، وت َعلـى النّاِس َعلـى ُمْكٍ  َونَّزْلنا

 سنة وت سنتـين، ولكن كاا بـين أّوله وآ ره عشروا سنة، وما شاء هللا من ذلة.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، عهن الهـحسن، قهال: كهاا يقهول: أنهزل    

ا ثمانـي سنـين، وعشرا بعد ما ااجر. وكاا قتاهة يقول: عشرا بـمكة، وعشرا علـى نبـّي هللا القرآ

 بـالـمدينة.

 

 108و 107اآلية : 
يُتْلَهَى  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُْل آِمنُواْ بِِه أَْو تَ تُْ ِمنُهَواْ إِّا الّهِأيَن أُوتُهواْ اْلِعْلهَ  ِمهن قَْبِلهِه إِذَا

 ِلحْذقَاِا ُسّجداً *  َويَقُولُوَا ُسْبَحاَا َربّنَآ إِا َكاَا َوْعدُ َربّنَا لََمْفعُوتً {.َعلَْيِهْ  يَِخّروَا 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : قل يا مـحمد له تء القائلـين لهة لَهْن نُهْ ِمَن    

رآا الأي لو اجتـمعت اإلنس والـجّن علـى أا لََة حتـى تُفَُجَر لَنا ِمَن ا ْرِض يَْنبُوعا: آمنوا بهأا الق

يأتوا بـممله، لـ  يأتوا به ولو كاا بعضه  لبع  ظهيرا، أو ت ت منوا به، فإا إيـمانك  به لهن يزيهد 

فـي  زائن رحمة هللا وت تركك  اإليـماا به يُهنقص ذلهة. وإا تكفهروا بهه، فهإا الهأين أوتهوا العلهـ  

م منـي أال الكتابـين، إذا يتلـى علـيه  اأا القرآا يخهّروا تعظيهـما  بـاهلل وآياته من قبل نزوله من

 له وتكريـما، وعلـما منه  بأنه من عند هللا،  ذقانه  سجدا بـا رض.

وا تلف أال التأويـل فـي الأي ُعنِـي بقوله يَِخّروَا لحَْذقاِا فقال بعضه : ُعنِـي به: الوجوه. ذكر   

 من قال ذلة:

نـي علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، ـ حدث17194  

 قوله: يِخّروَا لحَْذقاِا ُسّجدا يقول: للوجوه.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حهدثنا سهعيد، عهن قتهاهة يَِخهّروَا لحَْذقهاِا ُسهّجدا قهال 17195  

 للوجوه.

 الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قتاهة، ممله. حدثنا الـحسن، قال: أ برنا عبد   

 وقال آ روا: بل ُعنِـَي بألة اللّـَحى. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا الـحسن، قهال: أ برنها عبهد الهرماق، قهال: أ برنها معمهر، قهال: قهال الهـحسن فهـي 17196  

 قوله: يَِخّروَا لحَْذقاِا قال: اللّـَحى.

اَا َوْعدُ َربّنا لَـَمْفعُوتً يقول جّل ثناؤه: ويقهول اه تء الهأين أوتهوا العلهـ  وقوله: ُسْبحاَا َربّنا إُا ك  

من قبل نزول اأا القرآا، إذ  ّروا لحذقاا سجوها عند سماعه  القرآا يُتْلـى علـيه : تنزيها لربنها 

حقها وتبرئه له مـما يضيف إلـيه الـمشركوا به، ما كاا وعهد ربنها مهن ثهواب وعقهاب، إت مفعهوتً 

يقـينا، إيـماا بـالقرآا وتصديق به. وا ذقاا فـي كهالم العهرب: جمهع ذَقَهن واهو مهـجمع اللّـحيهـين، 

وإذ كاا ذلة كألة، فـالأي قال الـحسن فـي ذلة أشبه بظاار التنزيـل. وبنـحو الأي قلنا فهـي ذلهة، 

ـَ  وفـي يُتْلَـى َعِلـْيه . ذكر من قال أال التأويـل علـى ا تال، منه  فـي الأين عنوا بقوله أُوتُوا الِعلْ 

 قال ذلة:
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ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، قال: قال مـجااد: 17197  

الِّأيَن أُوتُوا الِعْلـَ  ِمْن قَْبِلِه... إلـى قوله ُ ُشوعا قال: ا  ناس من أال الكتاب حين سهمعوا مها أنهزل 

 قالُوا ُسْبحاَا َربّنا إْا كاَا َوْعدُ َربّنا لَـَمْفعُوتً.هللا علـى مـحمد 

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله: قُهْل آِمنهوا بِهِه أْو ت 17198  

ـى َعلَهـيِهْ  مها أنهزل تُْ ِمنُوا إّا الِّأيَن أُوتُوا الِعْلـَ  ِمْن قَْبِلِه من قبل النبـّي صلى هللا عليه وسل  إذَا يُتْلَه

 إلـيه  من عند هللا يَِخّروَا لحَْذقاِا ُسّجدا َويَقُولُوَا ُسْبحاَا َربّنا إْا كاَا َوْعدُ َربّنا لَـَمْفعوتً.

وقال آ روا: ُعنِـي بقوله: الِّأيَن أُوتُوا الِعْلـَ  ِمْن قَْبِلِه )القرآا الأي أُنزل علـى، مـحمد صهلى هللا   

 ذكر من قال ذلة:عليه وسل . 

ـ حدثنا القاس ، قال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، عهن ابهن جهريي، فهـي قولهه: إذَا 17199  

 يُتْلَـى َعلَـْيِهْ  كتابه .

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد، فـي قوله إذا يُتْلَـى َعلَهـْيِهْ  مها 17200  

 .أنزل هللا إلـيه  من عند هللا

وإنـما قلنا: ُعنِـي بقوله: إذَا يُتْلَـى َعلَـْيِهْ  القرآا،  نه فـي سهياق ذكهر القهرآا لهـ  يجهر لبيهره مهن   

الكتب ذكر، فـيصر، الكالم إلـيه، ولألة جعلت الهاء التـي فهـي قولهه: ِمهْن قَْبِلهِه مهن ذكهر القهرآا، 

نهاهُ ومها بعهده فهـي سهياق الهـخبر عنهه، فهألة  ا الكالم بأكره جهرى قبلهه، وذلهة قولهه: َوقُرآنها فََرقْ 

 وجبت صحة ما قلنا إذا لـ  يأَ بخال، ما قلنا فـيه حجة يجب التسلـيـ  لها.

 

 109اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويَِخّروَا ِلحْذقَاِا يَْبُكوَا َويَِزيدُُاْ  ُ ُشوعاً {.

أوتهوا العلهـ  مهن م منهـي أاهل الكتابهـين مهن قبهل نهزول يقول تعالـى ذكره: ويخهّر اه تء الهأين    

الفرقاا، إذا يُتْلَـى علهـيه  القهرآا  ذقهانه  يبكهوا، ويزيهدا  مها فهـي القهرآا مهن الهـمواع  والعبهر 

ـه حهدثنا أحمهد بهن منهـيع، قهال: 17201 شوعا، يعنـي  ضوعا  مر هللا وطاعته، واسهتكانة لهه.  

ال: أ برنا ِمْسعر، عن عبد ا علـى التـيـمّي، أا من أوتـي من العلـ  حدثنا عبد هللا بن الـمبـار ، ق

ما لـ  يبكه لـخـلـيق أا ت يكوا أوتـي علـما ينفعه،  ا هللا نعت العلـماء فقال إّا الِّأيَن أُوتُوا الِعْلـَ  

 ِمْن قَْبِلِه إذَا يُتْلَـى َعلَـْيِهْ  يَِخّروَا لحَْذقاِا... اتَيتـين.

ثنا القاس ، قهال: حهدثنا الهـحسين، قهال: ثنهـي حجهاج، قهال: حهدثنا عبهد هللا بهن الـمبهـار ، عهن حد   

مسعر بن كدام، عن عبد ا علـى التـيـمي بنـحوه، إتّ أنه قال: إذَا يُتْلَـى َعلَـْيِهْ  يَِخهّروَا لحَْذقهاِا ثه  

 قال: ويَِخّروَا لحَْذقاِا يَْبُكوَا... اتَية.

ـي يهونس، قهال: أ برنها ابهن واهب، قهال: قهال ابهن ميهد ويَُخهّروَا لحَْذقهاِا يَْبُكهوَا ـ حدثنه17202  

َُ الهّرْحَمَن  َويَِزيدُُاْ  ُ ُشوعا. قال: اأا جواب وتفسير لالَية التـي فـي كهيعص إذَا تُتْلَـى َعلَـْيِهْ  آيها

 َ ّروا ُسّجدا َوبُِكيّا.

 

 110اآلية : 
}قُِل اْهُعواْ ّللّاَ أَِو اْهُعواْ الّرْحَمـََن أَيّاً ّما تَْدُعواْ فَلَهُ ا ْسَمآَء اْلُحْسنََى    القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 َوتَ تَْجَهْر بَِصالَتَِة َوتَ تَُخافِْت بَِها َواْبتَ ِ بَْيَن ذَِلَة َسبِيالً {.

الهرحمن: اْهُعهوا ّللّاَ أيهها يقول تعالـى ذكره لنبـيه: قل يا مـحمد لـمشركي قومة الـمنكرين هعاء    

القوم أِو اْهُعوا الّرْحَمَن أيّا ّما تَْدُعوا فَلَههُ ا ْسهماُء الهـُحْسنَى بهأّي أسهمائه جهّل جاللهه تهدعوا ربكه ، 

فإنههـما تههدعوا واحههدا، ولههه ا سههماء الههـُحسنى. وإنههـما قـيههـل ذلههة لههه صههلى هللا عليههه وسههل ،  ا 

صلى هللا عليه وسل  يدعو ربه: يا ربنا هللا، ويا ربنا الهرحمن،  الـمشركين فـيـما ذكر سمعوا النبـيّ 

فظنههوا أنههه يههدعو إلهههين، فههأنزل هللا علههـى نبههـيه علههـيه الصههالة والسههالم اههأه اتَيههة احتههـجاجا لنبههـيه 

 علـيه . ذكر الرواية بـما ذكرنا:
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ن عبهد هللا بهن واقهد، ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي مهـحمد بهن كمهـير، عه17203  

يها َرْحَمهُن »عن أبـي الـجوماء عن ابن عبـاس. قال: كاا النبـّي صلى هللا عليه وسل  ساجدا يدعو: 

، فقال الـمشركوا: اأا يزع  أنه يدعو واحدا، واو يدعو ممنى ممنى، فأنزل هللا تعالـى: «يا َرحيـ ُ 

 تَْدُعوا فَلَهُ ا ْسماُء الـُحْسنَى... اتَية. قُِل اْهُعوا ّللّاَ أِو اْهُعوا الّرْحَمَن أيّا ّما

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي عيسى، عن ا وماعي، عهن مكحهول، أا 17204  

، «يا َرْحَمُن يا َرحيهـ ُ »النبـّي صلى هللا عليه وسل  كاا يتهّجد بـمكة ذاَ لـيـلة، يقول فـي سجوهه: 

فلهـما أصهبح قهال  صهحابه: انظهروا مها قهال ابهن أبهـي كبشهة، يهدعو فسمعه رجل من الهـمشركين، 

اللـيـلة الرحمن الأي بـالـيـمامة، وكاا بـالـيـمامة رجل يقال له الهرحمن: فنزلهت: قُهِل اْهُعهوا ّللّاَ أِو 

 «.اْهُعوا الّرْحَمَن أيّا ّما تَْدُعوا فَلَهُ ا ْسماُء الـُحْسنَى

ا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، قوله: قُِل اْهُعوا ّللّاَ أِو اْهُعوا ـ حدثنا بشر، قال: حدثن17205  

 الّرْحَمن أيّا ّما تَْدُعوا فَلَهُ ا ْسماُء الـُحْسنَى.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاص ، قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الهـحري، 17206  

عهن ابهن أبهـي نهـجيح، عهن مهـجااد، قولهه: أيّها ّمها  قال: حدثنا الهـحسن، قهال: حهدثنا ورقهاء، جميعها

 تَْدُعوا بشيء من أسمائه.

ـ حدثنـي موسى بهن سههل، قهال: حهدثنا مهـحمد بهن بكهار البصهري، قهال: ثنهـي حمهاه بهن 17207  

عيسى، عن عبـيد بن الطفـيـل الـجهنـي، قال: حدثنا ابن جريي، عن عبد العزيز بن عمهر بهن عبهد 

ن َعّرا  بن مالة، عن أبـي اريرة، عن النبـّي صلى هللا عليه وسهل  قهال: العزيز، عن مكحول، ع

ِ تْسعَةً َوتْسعيَن اْسما ُكلُّهّن فـي القُرآِا، َمْن أْحَصااّن هََ ـَل الـَجنّةَ »  «.إّا لِِلّ

فـي قوله أيّا ّما تَْدُعوا وجهاا: أحداما أا تكوا صهلة، كمها قـيهـل: « ما»قال أبو جعفر: ولد ول   

ّما قَِلـيـٍل لَـيُْصبُِحّن نَاِهِميَن. واتَ هر أا تكهوا فهـي معنهى إا: كهررَ لهـما ا تلهف لفظاامها، كمها عَ 

 قـيـل: ما إا رأيت كاللـيـلة لـيـلة.

وقولههه: َوت تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة َوت تُههـخافِْت بِههها َواْبتَهه ِ بههـيَن ذلههَة َسبِههـيالً ا تلههف أاههل التأويههـل فههـي   

بعضه : عنى بألة: وت تهـجهر بهدعائة، وت تهـخافت بهه، ولكهن بهـين ذلهة. وقهالوا:  الصالة، فقال

 عنى بـالصالة فـي اأا الـموضع: الدعاء. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي يحيى بن عيسى الدامبانـي، قال: حهدثنا ابهن الـمبهـار ، عهن اشهام بهن عهروة، 17208  

 بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قالت: فـي الدعاء. عن أبـيه، عن عائشة، فـي قوله: َوت تَـْجَهرْ 

 حدثنا بشار، قال: حدثنا اشام بن عروة، عن أبـيه، عن عائشة، قالت: نزلت فـي الدعاء.   

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفـياا، عهن اشهام بهن عهروة، عهن أبهـيه،    

 عن عائشة ممله.

ن بههن عرفههة، قههال: حههدثنا عبههـاه بههن العههّوام، عههن أشههع  بههن سههوار، عههن ـهه حههدثنا الههـحس17209  

عكرمههة، عههن ابههن عبههـاس فههـي قههول هللا تعالههـى: َوت تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة َوت تُههـخافِْت بِههها قههال: كههانوا 

 يجهروا بـالدعاء، فلـما نزلت اأه اتَية أُمروا أا ت يجهروا، وت يخافتوا.

دثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا حماه، عن عمهرو بهن مالهة البكهري، عهن حدثنا ابن بشار، قال: ح   

 أبـي الـجوماء عن عائشة، قالت: نزلت فـي الدعاء.

ـ حدثنـي مطر بن مـحمد الضبـي، قال: حدثنا عبد هللا بن هاوه، قال: حهدثنا شهرية، عهن 17210  

 َة َوت تُـخافِْت بِها قال: الدعاء.مياه بن فـياض، عن أبـي عياض، فـي قوله: َوت تَـْجَهْر بَِصالتِ 

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفـياا، عن إبراايهـ  الَهجهري، عهن أبهـي    

 عياض َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قال: نزلت فـي الدعاء.

، عهن ميهاه بهن فهـياض، عهن أبهـي حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قهال: حهدثنا شهرية   

 عياض ممله.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفـياا عمن ذكره عن عطاء َوت 17211  

 تَـْجَهْر بَصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قال: نزلت فـي الدعاء.
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بة، عهن الهـحك ، عهن ـ حدثنا ابن الـممنى، قال: حهدثنا مهـحمد بهن جعفهر، قهال: حهدثنا شهع17212  

 مـجااد فـي اتَية: َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بها قال: فـي الدعاء.

حدثنا ابن بشار، قال: حهدثنا عبهد الهرحمن، قهال: حهدثنا شهعبة، عهن الهـحك ، عهن مهـجااد، قهال:    

 نزلت فـي الدعاء.

نا عيسهى وحدثنهـي الهـحري، قهال: حدثنـي مـحمد بن عمرو، قهال: حهدثنا أبهو عاصه ، قهال: حهدث   

حههدثنا الههـحسن، قههال: حههدثنا ورقههاء، جميعهها عههن ابههن أبههـي نههـجيح، عههن مههـجااد، قولههه َوت تَههـْجَهْر 

 بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها فـي الدعاء والـمسألة.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن لـي ، عن مـجااد، قال: نزلت فـي الدعاء والـمسألة.   

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: ثنـي سفـياا، قال: ثنـي قهـيس بهن مسلهـ ، عهن 17213  

 ء.سعيد بن جبـير فـي قوله َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قال: فـي الدعا

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبهو أحمهد الزبهـيري، قهال: حهدثنا سفهـياا، عهن ابهن عيهاح 17214  

العامري، عن عبد هللا بن شدّاه قال: كاا أعراب إذا سلـ  النبـّي صهلى هللا عليهه وسهل  قهالوا: اللههّ  

 تُـخافْت بها.ارمقنا إبالً وولدا، قال: فنزلت اأه اتَية: َوت تَـْجَهْر بَصالتَة َوت 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الهرماق، قهال: أ برنها معمهر، عهن اشهام بهن 17215  

 عروة، عن أبـيه، فـي قوله َوت تَـْجَهْر بَصالتَة َوت تُـخافِْت بِها قال: فـي الدعاء.

يه، عهن ابهن عبهـاس، حدثنـي ابن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـ   

 َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة... اتَية، قال: فـي الدعاء والـمسألة.

ـ حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي عيسى، عن ا وماعي، عهن مكحهول َوت 17216  

 تَـْجَهْر بَِصالتَة َوت تُـخافِْت بِها قال: ذلة فـي الدعاء.

ة. وا تلف قائلو اأه الـمقالة فـي الـمعنى الأي عنهى بهـالنهي عهن وقال آ روا: عنى بألة الصال  

 الـجهر به، فقال بعضه : الأي نهى عن الـجهر به منها القراءة. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا اشيـ ، قال: أ برنا أبهو بشهر، عهن سهعيد بهن جبهـير، عهن 17217  

سول هللا صلى هللا عليه وسل  متوار َوت تَهـْجَهْر بَِصهالتَِة َوت ابن عبـاس، قال: نزلت اأه اتَية ور

تُـخافِْت بِها قال: كاا إذا صلـى بأصهحابه رفهع صهوته بهـالقرآا، فهإذا سهمع ذلهة الهـمشركوا سهبّوا 

القرآا ومن أنزله، ومهن جهاء بهه، قهال: فقهال هللا لنبهـيه صهلى هللا عليهه وسهل  َوت تَهـْجَهْر بَِصهالتَِة 

 ع الـمشركوا َوت تُـخافِْت بِها عن أصحابة، فال تُْسِمعه  القرآا حتـى يأ أوا عنة.فـيسم

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عمماا بن سعيد، قال: حدثنا بشهر بهن عمهار، عهن أبهـي َرْوق، عهن    

سهول هللا الضحا ، عن ابن عبهـاس، فهـي قولهه: َوت تَهـْجَهْر بَِصهالتَِة َوت تُهـخافِْت بِهها قهال: كهاا ر

صههلى هللا عليههه وسههل ، إذا جهههر بههـالصالة بـالـمسلههـمين بههـالقرآا، شههّق ذلههة علههـى الههـمشركين إذا 

سمعوه، فـيُْ ذوا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  بـالشتـ  والعيهب بهه، وذلهة بهـمكة، فهأنزل هللا: يها 

عالنهها شههديدا يسههمعه الههـمشركوا مههـحمد ت تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة يقههول: ت تُعِلههْن بههـالقراءة بههـالقرآا إ

فـي ذونة، وت تـخافت بـالقراءة القرآا: يقول: ت تـخف  صوتَة حتـى ت تُْسِمع أذنـية َواْبتَ ِ بـيَن 

ذلَة َسبِـيالً يقول: اطلب بـين اإلعالا والـجهر وبـين التـخافت والـخف  طريقها، ت جههرا شهديدا، 

فلهـما اهاجر رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  إلهـى الهـمدينة  وت  فضا ت تُْسمع أذنـية، فألة القدر

 سقغ اأا كله، يفعل اتَا أّي ذلة شاء.

ـ ُحدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد، قهال: سهمعت الضهحا  17218  

هللا صهلى هللا عليهه وسهل  يقول فـي قوله َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها... اتَية، اأا ورسول 

بـمكة كاا إذا صلهـى بأصهحابه، فرفهع صهوته بهـالقراءة أسهمع الهـمشركين، فهآذوه، فهأمره هللا أو ت 

يرفع صوته، فـيسمع عدّوه، وت يخافت فال يُْسهِمع َمهن  هـلفه مهن الـمسلهـمين، فهأمره هللا أا يبتبهي 

 بـين ذلة سبـيالً.

، عن ا عمهش، عهن جعفهر بهن إيهاس، عهن سهعيد بهن جبهـير، حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جرير   

عن ابن عبـاس، قال: كاا النبـّي صلى هللا عليه وسل  يرفع صوته بهـالقرآا، فكهاا الهـمشركوا إذا 
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سمعوا صوته سبّوا القرآا، ومن جاء به فكاا النبـّي صلى هللا عليه وسل  يخفـي القرآا فما يسمعه 

 َهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها َواْبتَ ِ بـيَن ذلة َسبِـيالً.أصحابه، فأنزل هللا َوت تَـجْ 

حدثنا مـحمد بن علـّي بن الـحسن بن شقهـيق، قهال: سهمعت أبهـي، يقهول: أ برنها أبهو حمهزة عهن    

ا عمهش، عههن جعفههر بههن إيههاس، عههن سههعيد بهن جبههـير، عههن ابههن عبههـاس َوت تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة َوت 

ال: كهاا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  إذا رفهع صهوته وَسهمع الهـمشركوا، سهبّوا تُـخافِْت بِها قه

 القرآا، ومن جاء به، وإذا  ف  لـ  يسمع أصحابه، قال هللا: َواْبتَ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يونس: حدثنا مـحمد بن إسحاق، قال: ثنـي هاوه بن الهـُحَصين، مهن    

، عن ابن عبـاس، قال: كاا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  إذا جهر بـالقرآا واهو يصلهـي عكرمة

تفّرقههوا، وأَبَههوا أا يستههـمعوا منههه، فكههاا الرجههل إذا أراه أا يستههـمع مههن رسههول هللا صههلى هللا عليههه 

وسل  بع  ما يتلو، واو يصلـي، استرق السمع هونهه  فرقها مهنه ، فهإا رأى أنهه  قهد عرفهوا أنهه 

يستـمع، ذاب  شية أذاا ، فلـ  يستـمع، فهإا  فه  رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  صهوته، لهـ  

يستـمع الأين يستـمعوا من قراءته شيتا، فأنزل هللا علـيه: َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة فهـيتفّرقوا عنهة َوت 

لهه يرَعهِوي إلهـى بعه  مها تُـخافِْت بِها فال تُْسِمع من أراه أا يسمعها، مـمن يسترق ذلة هونه ، لع

 يسمع، فـينتفع به، َواْبتَ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: كهاا النبهـّي صهلى هللا 17219  

عليه وسل  يجههر بقهراءة القهرآا فهـي الهـمسجد الهـحرام، فقالهت قهريش: ت تهـجهر بهـالقراءة فته ذي 

 نهجو ربة، فأنزل هللا: َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها... اتَية.آلهتنا، ف

حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا اشيـ ، قال: أ برنا أبو بشر، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عبّهـاس،    

عليهه وسهل   فـي قوله َوت تَـْجَهْر بَِصهالتَِة َوت تُهـخافِْت بِهها قهال: نزلهت علهـى رسهول هللا صهلى هللا

واو مختف بـمكة، فكاا إذا صلـى بأصحابه رفع الصوَ بـالقرآا، فهإذا سهمعه الهـمشركوا سهبوا 

القههرآا ومههن أنزلههه، ومههن جههاء بههه، فقههال هللا لنبههـيه: َوت تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة: أي بقراءتههة، فههـيسمع 

 َواْبتَ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً. الـمشركوا، فـيسبّوا القرآا َوت تُـخافِْت بِها عن أصحابة، فال تسمعه 

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفـياا، عهن ا عمهش، عهن جعفهر بهن إيهاس،    

 عن سعيد بن جبـير، فـي قوله َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قال: فـي القراءة.

قال: حهدثنا سهعيد، عهن أبهـي بشهر، عهن سهعيد بهن حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر،    

جبـير، فـي اأه اتَية َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قال: كاا النبـّي صلى هللا عليه وسهل  إذا 

 رفع صوته أعجب ذلة أصحابه، وإذا سمع ذلة الـمشركوا سبّوه، فنزلت اأه اتَية.

ابن علـية، عن سلـمة، عن علقمة، عن مـحمد بهن سهيرين،  ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا17220  

قال: نبتت أا أبـا بكر كاا إذا صلـى فقرأ  ف  صوته، وأا عمر كهاا يرفهع صهوته قهال: فقـيهـل 

 بـي بكر: لـ  تصنع اأا؟ فقال: أناجي ربـي، وقد علـ  حاجتـي، قـيـل: أحسنت وقـيهـل لعمهر: لهـ  

وق  الوسناا، قـيـل: أحسنت فلهـما نزلهت َوت تَهـْجَهْر بَِصهالتَِة تصنع اأا؟ قال: أطره الشيطاا، وأ

 َوت تُـخافِْت بِها َواْبتَ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً قـيـل  بـي بكر: ارفع شيتا، وقـيـل لعمر: ا ف  شيتا.

ـ حدثنا ابن حميهد، قهال: حهدثنا يحيهى بهن واضهح، قهال: حهدثنا حسهاا بهن إبراايهـ ، عهن 17221  

الصائ ، عن عطاء، فـي قوله: َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِهها قهال: يقهول نهاس إنهها  إبراايـ 

 فـي الصالة، ويقول آ روا إنها فـي الدعاء.

ـه حههدثنا بشهر، قههال: حههدثنا يزيهد، قههال: حهدثنا سههعيد، عههن قتهاهة َوت تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة َوت 17222  

َن ذلَة َسبِـيالً وكهاا نبهـّي هللا واهو بهـمكة، إذا سهمع الهـمشركوا صهوته رمهوه تُـخافِْت بِها َواْبتَ ِ بـي

بكّل  ب ، فأمره هللا أا يبهّ  مهن صهوته، وأا يجعهل صهالته بهـينه وبهـين ربهه، وكهاا يقهال: مها 

 سمعته أذنة فلـيس بـمخافتة.

اهة، فهـي قولهه َوت حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، عن قته   

تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة َوت تُههـخافِْت بِههها قههال: كههاا النبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل  يرفههع صههوته بههـالصالة، 

 فـيُرَمى بـالـخب ، فقال: ت تْرفْع َصْوتَة فتُْ ذَى َوت تُـخافِْت بِها، َواْبتَ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً.
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 تـجهر بـالتشهد فـي صالتة، وت تـخافت بهها. ذكهر مهن قهال وقال آ روا: إنـما ُعنِـي بألة: وت  

 ذلة:

ـ حدثنـي أبو السائب، قال: حدثنا حفص بن ِغياي، عن اشام بن ُعروة، عهن أبهـيه، عهن 17223  

 عائشة، قالت: نزلت اأه اتَية فـي التشهد َوت تَـْجَهْر بَصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها.

، قال: حدثنا حفص، عن أشع ، عهن ابهن سهيرين مملهه. وماه فهـيه: ـ حدثنـي أبو السائب17224  

وكاا ا عرابـّي يجهر فـيقول: التـحياَ هلل، والصلواَ هلل، يرفع فـيها صهوته، فنزلهت َوت تَهـْجَهْر 

 بَِصالتَِة.

وقال آ روا: بل كاا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  يصلـي بـمكة ِجهارا، فأمر بإ فـائها. ذكهر   

 قال ذلة: من

ـ حدثنا ابن حميد، قهال: حهدثنا يحيهى بهن واضهح، قهال: حهدثنا الهـحسين، عهن يزيهد، عهن 17225  

عكرمة والـحسن البصري قات: قال فـي بنـي إسرائيـل َوت تَـْجهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِهها َواْبتَه ِ 

لههـى يجهههر بصههالته، فههآذى ذلههة بههـيَن ذلههَة َسبِههـيالً وكههاا رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  إذا ص

الـمشركين بـمكة، حتـى أ فـى صالته او وأصحابه، فلألة قهال َوت تَهـَجَهْر بَِصهالتَِة َوت تُهـخافِْت 

بِههها َواْبتَهه ِ بههـْيَن ذلههَة َسبِههـيالً وقههال فههـي ا عههرا،: َواْذُكههْر َربّههَة فِههـي نَْفِسههَة تََضههّرعا َوِ يفَههةً َوهُوَا 

 ِل بـالبُدُّو واتََصاِل َوت تَُكْن ِمَن البافِِلـيَن.الـَجْهِر ِمَن القَوْ 

وقال آ روا: معنى ذلهة: وت تهـجهر بصهالتة تهـحسنها مهن إتهـيانها فهـي العالنهـية، وت تهـخافت   

 بها: تسيتها فـي السريرة. ذكر من قال ذلة:

سن أنهه كهاا يقهول: ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة، عن الهـح17226  

وتَ تَههـْجَهْر بَِصههالتَِة َوت تُههـخافِْت بِههها: أي ت تههراء بههها َعالَنههـية، وت تههـخفها سههّرا َواْبتَهه ِ بههـيَن ذلههَة 

 َسبِـيالً.

حدثنا الـحسن، قال: أ برنا عبد الرماق، قال: أ برنا معمر، قال: كاا الـحسن يقهول فهـي قولهه:    

 ت تُـخافِْت بِها قال: ت تـحسن عالنـيتها، وتسيء سريرتها.َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة وَ 

حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا اشيـ ، عن عو،، عن الـحسن، فـي قوله: َوت تَـْجَهْر بَِصهالتَِة وتَ    

 تُـخافِْت بِها قال: ت تراء بها فـي العالنـية، وت تـخفها فـي السريرة.

ـي، قههال: حههدثنا ا شههجعي، عههن سفههـياا، عههن منصههور، عههن حدثنههـي علههـّي بههن الههـحسن ا مرقهه   

 الـحسن َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها قال: تـحسن عالنـيتها، وتسيء سريرتها.

ـ حدثنـي علـّي، قهال: حهدثنا عبهد هللا، قهال: ثنهـي معاويهة، عهن علهـّي، عهن ابهن عبهـاس، 17227  

وتَ تُهـخافِْت بِهها قههال: ت تصهّل مهراءاة النهاس وت تهدعها مخافهة. وقههال قولهه: َوت تَهـْجَهْر بَِصهالتَِة 

 آ روا فـي ذلة ما:

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: قال ابن ميد فـي قوله: َوت تَـْجَهْر بَِصالتَِة 17228  

الهأي سهّن لهه جبرائيهـل مهن الصهالة َوت تُـخافِْت بِها َواْبتِ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً قال: السبـيـل بـين ذلهة 

التـي علـيها الـمسلـموا. قال: وكاا أال الكتاب يُخافتوا، ث  يجهر أحدا  بـالـحر،، فـيصيح به، 

ويصيحوا ا  به وراءه، فنهى أا يصيح كما يصيح ا تء، وأا يُخافت كما يُخافت القوم، ث  كاا 

 الصالة.السبـيـل الأي بـين ذلة، الأي سّن له جبرائيـل من 

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصحة، ما ذكرنا عن ابهن عبهـاس فهـي الهـخبر الهأي رواه أبهو جعفهر،   

عن سعيد، عن ابن عبـاس،  ا ذلة أصّح ا سانـيد التـي ُرِوي عهن صحابهـّي فهـيه قهول  مخّرجها، 

َصهالتَِة َوت تُهـخافِْت بِهها وأشبه ا قوال بـما هّل علـيه ظاار التنزيـل، وذلة أا قولهه: َوت تَهـْجِهْر بِ 

عقهـيب قولهه قُهِل اْهِعهوا ّللّاَ أِو اْهُعههوا الهّرْحمَن أيّها ّمها تَهْدُعوا فَلَهههُ ا ْسهماُء الهـُحْسنَى وعقهـيب تقريههع 

الكفـار بكفرا  بـالقرآا، وذلة بعدا  منهه ومهن اإليهـماا. فهإذا كهاا ذلهة كهألة، فهـالأي اهو أولهـى 

ْر بَِصالتَِة َوت تُـخافِْت بِها أا يكوا من سبب ما اهو فهـي سهياقه مهن الكهالم، وأشبه بقوله َوتَ تَـْجهَ 

ما لـ  يأَ بـمعنى يوجب صرفه عنهه، أو يكهوا علهـى انصهرافه عنهه هلـيهـل يعلهـ  بهه اتنصهرا، 

 عما او فـي سياقه.
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وا فلهه ا سهماء فإذا كاا ذلة كألة، فتأويـل الكالم: قل اهعوا هللا، أو اهعهوا الهرحمن، أيها مها تهدع  

الـحسنى، وت تـجهر يا مهـحمد بقراءتهة فهـي صهالتة وهعائهة فهـيها ربهة ومسهألتة إيهاه، وذكهر  

فـيها، فـي ذية بجهر  بهألة الهـمشركوا، وت تهـخافت بهها فهال يسهمعها أصهحابة َواْبتَه ِ بهـيَن ذلهَة 

بة، وت يسهههمعه سبِهههـيالً ولكهههن التهههـمس بهههـين الهههـجهر والهههـمخافتة طريقههها إلهههـى أا تسهههمع أصهههحا

الـمشركوا فـي ذو . ولوت أا أقوال أال التأويـل مضت بهـما ذكهرَ عهنه  مهن التأويهـل، وأنها ت 

نستـجير  الفه  فـيـما جاء عنه ، لكاا وجها يحتـمله التأويـل أا يقال: وت تهـجهر بصهالتة التهـي 

، وت تـخافت بصهالتة التهـي أمرنا  بـالـمخافتة بها، واي صالة النهار  نها عجماء، ت يجهر بها

أمرنا  بـالـجهر بها، واي صالة اللـيـل، فإنها يجهر بها َواْبتَ ِ بـيَن ذلَة َسبِـيالً بأا تـجهر بـالتهـي 

أمرنا  بـالهـجهر بهها، وتهـخافت بـالتهـي أمرنها  بـالهـمخافتة بهها، ت تهـجهر بجميعهها، وت تهـخافت 

ة، ولكنا ت نرى ذلة صحيحا إلجماع الهـحجة مهن أاهل بكلها، فكاا ذلة وجها غير بعيد من الصح

 التأويـل علـى  الفه. فإا قال قائل: فأية قراءة اأه التـي بـين الـجهر والـمخافتة؟ قـيـل:

ـ حدثنـي مطر بن مـحمد، قال: حدثنا قتـيبة، وواب بهن جريهر، قهات: حهدثنا شهعبة، عهن 17229  

 ال: قال عبد هللا: لـ  يخافت من أسمع أذنـيه.ا شع  بن سلـيـ ، عن ا سوه بن االل، ق

حهدثنا ابهن بشهار، قهال: حههدثنا عبهد الهرحمن، قهال: حهدثنا شههعبة، عهن ا شهع ، عهن ا سهوه بههن    

 االل، عن عبد هللا، ممله.

 

 111اآلية : 

ِ الِّأي لَْ  يَتِّخْأ َولَداً َولَ  يَُكْن لّهُ َشِرية  فِي اْلُمْلِة َولَهْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقُِل اْلَحْمدُ لِِلّ

 يَُكْن لّهُ َوِلّي ّمَن الأّّل َوَكبّْرهُ تَْكبِيراً {.

ِ الّهِأي لَهـْ  يَتّهـخْأ     يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : َوقُهْل يها مهـحمد الهـَحْمدُ لِِلّ

ينببي أا يكوا له ولهد ولَهـْ  يَُكهْن لَههُ َشهِرية  فِهـي َولَدا فـيكوا مربوبـا تربـا،  ا رّب ا ربـاب ت 

الـُمْلِة فـيكوا عاجزا ذا حاجة إلـى معونة غيره ضعيفهـا، وت يكهوا إلهها مهن يكهوا مهـحتاجا إلهـى 

معين علـى ما حاول، ولـ  يكن منفرها بـالـُملة والسلطاا َولـْ  يَُكهْن لَههُ َوِلهـّي ِمهَن الهأُّل يقهول: ولهـ  

ـيف حالفه من الأّل الأي به،  ا من كاا ذا حاجة إلـى نصرة غيره، فألـيـل مههين، وت يكن له حل

يكوا من كاا ذلـيالً مهينا يحتاج إلـى ناصر إلها يطاع وّكبْرهُ تَْكبـيرا يقول: وعظ  ربة يا مهـحمد 

 بـما أمرنا  أا تعظمه به من قول وفعل، وأطعه فـيـما أمر  ونها .

 فـي قوله: َولـْ  يَُكْن لَهُ َوِلـّي ِمَن الأّّل قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة: وبنـحو الأي قلنا  

ـ حدثنا مـحمد بن عمرو،قال: حدثنا أبو عاص ، قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحاري، 17230  

َوِلهـّي  قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجااد ولَـْ  يَُكهْن لَههُ 

 ِمَن الأَّل قال: لـ  يحالف أحدا، وت يبتبي نصر أحد.

 حدثنا القاس ، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريي، عن مـجااد، ممله.   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتاهة: ذُكر لنا أا نبـّي هللا صلى هللا 17231  

ِ الِّأي لَـْ  يَتّـِخْأ َولَهدا َولَهـْ  يَُكهْن لَههُ َشهِرية  فِهـي الهـُمْلِة عليه وسل  كاا ي علّـ  أاله اأه اتَية الـَحْمدُ لِِلّ

 َولَـْ  يَُكْن لَهُ َوِلـّي ِمَن الأّّل وّكبْرهُ تَْكبِـيرا الصبير من أاله والكبـير.

ـجنـيد، عن جعفر، عن سهعيد، عهن ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، قال: حدثنا أبو ال17232  

ابن عبـاس، قال: إا التوراة كلها فـي  مس عشرة آية من بنـي إسرائيـل، ث  تال ت تَهـْجعَْل َمهَع ّللّاِ 

 إلها آَ َر.

ـ حدثنـي يونس، قال: أ برنا ابن واب، قال: أ برنـي أبو صخر، عن القَُرظي، أنه كاا 17233  

ِ الِّأي لَـْ  يَتّـِخْأ َولَدا... اتَية. قال: إا الـيهوه والنصارى قالوا: اتهـخأ  يقول فـي اأه اتَية: الـَحْمدُ  لِِلّ

هللا ولهههدا. وقالهههت العهههرب: لبهههـية، لبهههـية، ت شهههرية لهههة، إت شهههريكا اهههو لهههة. وقهههال الصهههابتوا 

ِ الّهِأي لَهـ ْ  يَتّهـِخْأ َولَهدا َولَهـْ  يَُكهْن لَههُ  والـمـجوس: لوت أولـياء هللا لأّل هللا، فأنزل هللا: َوقُهِل الهـَحْمدُ لِِلّ

 َشِرية  فِـي الـُمْلِة َولَـْ  يَُكْن لَهُ َوِلـّي ِمَن الأّّل وكبّْرهُ أنت يا مـحمد علـى ما يقولوا تَْكبِـيرا.

 آ ر تفسير سورة بنـي إسرائيـل، والـحمد هلل رّب العالـمين.
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 سورة   الكهف

  سورة الكهف مكية   وآياتها عشر ومائة

ِحيـمِ  ِ الرحَمن الره  بِسِم ّللاه
 

 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    

ِ الهِذي أَْنَزَل َعلََى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَل لههُ ِعَوَجا {.  }اْلَحْمُد لِِله
ا عنهه  قال أبو جعفر: يقول تعالـى ذكره: الـحمد هلل الأي  ّص برسالته مـحمدا وانتهـخبه لبالغهه   

 فـابتعمه إلـى  ـلقه نبـيا مرسالً  وأنزل علـيه كتابه قـيـما  ولـ  يجعل له ِعَوجا.

وُعنِـي بقوله عّز ذكره: قَـيّـما معتهدتً مستقـيهـما. وقـيهـل: ُعنِهـي بهه: أنهه قـيهـ  علهـى سهائر الكتهب   

 يصدّقها ويحفظها. ذكر من قال: عنـي به معتدتً مستقـيـما:

ـي علـّي بن هاوه  قال: حدثنا عبهد هللا بهن صالهـح  قهال: ثنهـي معاويهة  عهن علهـّي  ـ حدثن17234  

عن ابن عبـاس  فـي قوله: ولَـْ  يَْجعَْل لَهُ ِعَوجا قَـيّـما يقول: أنزل الكتهاب َعهدتً قـيهـما  ولهـ  يجعهل 

بعد قوله  ولـ  يجعهل له ِعَوجا  فأ بر ابن عبـاس بقوله اأا مع بـيانه معنى القـيـ  أا القـيـ  م  ر 

 له عوجا  ومعناه التقديـ  بـمعنى: أنزل الكتاب علـى عبده قَـيّـما.

 ـ ُحدثت عن مـحمد بن ميد  عن جويبر  عن الضحا   فـي قوله قَـيّـما قال: مستقـيـما.17235  

قَـيّهـما: أي ـ حدثنا ابن حميد  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن ابهن إسهحاق ولَهـْ  يَْجعَهْل لَههُ ِعْوجها 17236  

 معتدتً ت ا تال، فـيه.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي 17237  

 قوله: ولَـْ  يَْجعَْل لَهُ َعَوجا قَـيّـما قال: أنزل هللا الكتاب قـيـما  ولـ  يجعل له ِعَوجا.

ِ الّهِأي أْنهَزَل َعلهـى حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حد    ثنا سعيد  عن قتاهة  فهـي قولهه الهـَحْمدُ لِِلّ

 َعْبِدِه الِكتاَب ولَـْ  يَْجعَْل لَهُ َعَوجا قَـيّـما.

 «.َولَِكْن َجعَلَهُ قَـيّـما»قال: وفـي بع  القراءاَ:   

تلهة قولهه: والصواب من القول فـي ذلة عندنا ما قاله ابهن عبهـاس  ومهن قهال بقولهه فهـي ذلهة  لد  

ولَـْ  يَْجعَْل لَهُ ِعَوجا فأ بر جّل ثناؤه أنه أنزل الكتاب الأي أنزله إلـى مـحمد صهلى هللا عليهه وسهل  

قَـيّـما مستقـيـما ت ا هتال، فهـيه وت تفهـاوَ  بهل بعضهه يصهدق بعضها  وبعضهه يشههد لهبع   ت 

 ا العهرب كهألة تقهول فهـي كهّل  ِعَوج فـيه  وت ميـل عن الـحّق  وُكسهرَ العهين مهن قولهه َعِوجها

اعوجاج كاا فـي هين  أو فـيـما ت يَُرى شخصه قائما  فهـيُْدَر  ِعيانها منتصبهـا كالعهاج فهـي الهدين  

ولههألة ُكِسههرَ العههين فههـي اههأا الههـموضع  وكههألة الِعههَوج فههـي الطريههق   نههه لههـيس بههـالشخص 

قهـياما  فهإا عينهها تفتهـح كهالعَوج فهـي الـمنتصب. فأما ما كاا من ِعَوج فـي ا شخاص الهـمنتصبة 

القناة  والـخشبة  ونـحواا. وكاا ابن عبـاس يقول فـي معنى قوله ولَـَ  يَْجعَْل لَهُ ِعَوجا: ولـ  يجعل 

 له ملتبسا. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قهال: ثنهـي معاويهة  عهن علهـّي  عهن ابهن عبهـاس ولَهـَ  17238  

 ْجعَْل لَهُ ِعَوجا قَـيّـما ولـ  يجعل له ملتبسا.يَ 

وت  ال، أيضا بـين أال العربـية فـي أا معنى قوله قَـيّـما وإا كاا م  را  التقديـ  إلهـى جنهب   

الكتاب. وقـيـل: إنـما افتتـح جّل ثناؤه اأه السورة بأكر نفسه بـما او له أال  وبـالـخبر عن إنهزال 

بـارا منه للـمشركين من أال مكة  بأا مـحمدا رسوله صلى هللا عليهه وسهل   كتابه علـى رسوله إ 

وذلة أا الـمشركين كانوا سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  عن أشياء علـمهمواا الهـيهوه مهن 

قريظة والنضير  وأمروا  بـمسألتهموه عنها  وقالوا: إا أ بهرك  بهها فههو نبهـّي  وإا لهـ  يخبهرك  

نقّول  فوعدا  رسول هللا صلى هللا عليه وسل  للـجواب عنهها موعهدا  فأبطهأ الهوحي عنهه بها فهو م
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بع  اإلبطاء  وتأّ ر مـجيء جبرائيـل علـيه السالم عنه عهن ميعهاهه القهوم  فتهـحدّي الهـمشركوا 

بهأكره  بأنه أ ـلفه  موعدَه  وأنه متقّول  فأنزل هللا اأه السورة جوابـا عن مسائله   وافتتهـح أّولهها 

 وتكأيب الـمشركين فـي أحدوثته  التـي تـحدّثواا بـينه . ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا يونس بن بكير  عن مـحمد بن إسحاق  قال: ثنـي شيب من 17239  

أال مصر  قهدم منهأ بضهع وأربعهين سهنة  عهن عكرمهة  عهن ابهن عبهـاس فـيهـما يهروي أبهو جعفهر 

ت قريش النْضر بن الـحاري  وُعقبة بن أبـي معيغ إلـى أحبهـار يههوه بـالهـمدينة  الطبري قال: بعم

فقههالوا لههه : سههلوا  عههن مههـحمد  وِصههفُوا لههه  صههفته  وأ بههروا  بقولههه  فههإنه  أاههل الكتههاب ا ّول  

ن وعندا  علـ  ما لـيس عندنا من علـ  ا نبـياء. فخرجا حتـى قَِدما الـمدينة  فسألوا أحبـار يهوهَ عه

رسول هللا صلى هللا عليه وسهل   ووصهفوا لهه  أمهره وبعه  قولهه  وقهات: إنكه  أاهل التهوراة  وقهد 

جتناك  لتـخبرونا عن صاحبنا اأا  قال: فقالت له  أحبـار يهوه: سلوه عن ثالي نأمرك  بههّن  فهإا 

لوه عهن فتهـية أ برك  بهّن فههو نبهـّي مرسهل  وإا لهـ  يفعهل فهـالرجل متقهّول  فَهَرْوا فهـيه رأيكه : سه

ذابههوا فههـي الههدار ا ّول  مهها كههاا مههن أمههرا  فإنههه قههد كههاا لههه  حههدي  عجيههب. وسههلوه عههن رجههل 

َطّوا،  بل  مشارق ا رض ومباربها  ما كاا نب ه؟ وسلوه عن الرو  ما او؟ فإا أ برك  بهألة  

ا بهدا لكه . فأقبهل فإنه نبـّي فـاتّبعوه  وإا او لـ  يخبرك   فهو رجهّل متقهّول  فهـاصنعوا فهـي أمهره مه

النْضر وعقبة حتـى قَهِدما مكهة علهـى قهريش  فقهات: يها معشهر قهريش: قهد جتنهاك  بفصهل مها بهـينك  

وبـين مـحمد  قد أمرنا أحبـار يهوهَ أا نَسأله  عن أمور  فأ بروا  بهها  فجهاءوا رسهول هللا صهلى 

فقال له  رسول هللا صلى هللا عليه هللا عليه وسل   فقالوا: يا مـحمد أ برنا  فسألوه عما أمروا  به  

ولهـ  يسهتمن فهـانصرفوا عنهه  فمكه  رسهول هللا صهلى هللا «  أُْ بُِرُكْ  َغدا بِـَما سأْلتُهـْ  َعْنههُ »وسل : 

عليه وسل   مس عشرة لـيـلة  ت يَُحِدي هللا إلـيه فـي ذلة وحيا  وت يأتـيه جبرائيـل علهـيه السهالم  

وَعدَنا مـحمد غدا  والـيوم  مس عشرة قد أصهبحنا فهـيها ت يخبرنها  حتـى أرجف أال مكة وقالوا:

بشيء مـما سألناه عنهه. وحتهـى أحهزَا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  ُمْكهُ  الهوحي عنهه  وشهّق 

علـيه ما يتكلـ  به أال مكة. ث  جهاءه جبرائيهـل علهـيه السهالم  مهن هللا عهّز وجهّل  بسهورة أصهحاب 

ته إياه علـى حزنه علـيه  و بر ما سألوه عنه من أمر الِفتـية والرجل الطهّوا،  الكهف  فـيها معاتب

وقول هللا عّز وجّل َويَسألُونََة َعِن الّرو ِ قُِل الّروُ  ِمْن أْمِر َربّـي َوما أُوتِـيُتـْ  ِمهَن الِعْلهـِ  إتّ قَِلهـيالً 

ِ الّهِأي قال ابن إسحاق: فبلبنهـي أا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  ا فتتهـح السهورة فقهال الهـَحْمِد لِِلّ

أْنَزَل َعلـى َعْبِدِه الِكتاَب يعنـي مـحمدا إنة رسولـي فـي تـحقـيق ما سألوا عنه من نبّوته ولَـْ  يَْجعَْل 

 لَهُ ِعَوجا قَـيّـما: أي معتدتً  ت ا تال، فـيه.

 3و  2اآلية : 
يُْنهِأَر بَأْسهاً َشهِديداً ّمهن لّدُْنههُ َويُبَّشهَر اْلُمهْ ِمنِيَن الّهِأيَن يَْعَملُهوَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَيّماً لّ 

َِ أَّا لَُهْ  أَْجراً َحَسناً *  ّماِكمِيَن فِيِه أَبَداً {.  الّصاِلَحا

يقول تعالـى ذكره: أنزل علـى عبده القرآا معتهدتً مستقـيهـما ت عهوج فهـيه لهـينأرك  أيهها النهاس    

من هللا شديدا. وعنى بهـالبأس العهأاب العاجهل  والنكهال الهـحاضر والسهطوة. وقولهه: ِمهْن لَدُْنههُ بأسا 

 يعنـي: من عند هللا. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

َشهِديدا ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا يونس بن بكير  عن مـحمد بهن إسهحاق ِلهـيُْنِأَر بَأْسها 17240  

 عاجل عقوبة فـي الدنـيا وعأابـا فـي اتَ رة. ِمْن لَدْنِه: أي من عند ربة الأي بعمة رسوتً.

 حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق  بنـحوه.   

 ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: ِمْن لَدُْنهُ: أي من عنده.17241  

فإا قال قائل: فأين مفعول قوله ِلهـيُْنأَِر فهإا مفعولهه مهـحأو، اكتفهـى بدتلهة مها ظههر مهن الكهالم   

علههـيه مههن ذكههره  واههو مضههمر متصههل بههـينأر قبههل البههأس  كأنههه قـيههـل: لههـينأرك  بأسهها  كمهها قـيههـل: 

 يَُخّوُ، أْوِلـياَءهُ إنـما او: يخّوفك  أولـياءه.

ـيَن يقول: ويبشر الـمصدقـين هللا ورسوله الّهِأيَن يَْعَملُهوَا الّصاِلهـحاَ واهو وقوله: َويُبَّشَر الـُمْ ِمنِ   

العمل بـما أمر هللا بـالعمل به  واتنتهاء عما نهى هللا عنه أّا لَُهْ  أْجرا َحَسنا يقول: ثوابـا جزيالً له 

عمهال  وذلهة المهواب: من هللا علـى إيـمانه  بـاهلل ورسوله  وعمله  فهـي الدنهـيا الصالهـحاَ مهن ا 
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او الهـجنة التهـي وعهداا الهـمتقوا. وقولهه: ماِكمِهـيَن فِهـيِه أبَهدا  الهدين  ت ينتقلهوا عنهه  وت يُْنقَلهوا 

ونصب ماكمـين علـى الـحال من قوله: أّا لَُهْ  أْجرا َحَسنا فـي اأه الـحال فـي حال مكمه  فـي ذلة 

 التأويـل. ذكر من قال ذلة:ا جر. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال 

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا َسلَهـمة  عهن ابهن إسهحاق َويُبَّشهَر الـُمْ ِمنِهـيَن الّهِأيَن يَْعَملُهوَا 17242  

َِ أّا لَُهْ  أْجرا َحَسنا ماِكمِـيَن فِـيِه أبَدا: أي فـي هار  ـلد ت يـموتوا فـيها  الأين صهدقو   الّصاِلـحا

   وعملوا بـما أمرته . بـما جتت به عن هللا

 

 5و  4اآلية : 
بَهائِِهْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويُْنِأَر الِّأيَن قَالُواْ اتَّخأَ ّللّاُ َولَداً *  ّما لَُهْ  بِِه ِمْن ِعْلهٍ  َوتَ تَ 

َْ َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِاِهْ  إِا يَقُولُوَا إِتّ َكِأباً {.  َكبَُر

يقههول تعالههـى ذكههره: ويحههأر أيضهها مههـحمد القههوم الّههِأين قههالُوا اتّههـَخأَ ّللّاُ َولَههدا مههن مشههركي قومههه    

 وغيرا   بأَس هللا وعاجَل نقمته  وآجل عأابه  علـى قـيـله  ذلة  كما:

 َولَهدا ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلهـمة  عهن ابهن إسهحاق َويُْنهِأَر الّهِأيَن قهالُوا اتّهـَخأَ ّللّاُ 17243  

 يعنـي قريشا فـي قوله : إنـما نعبد الـمالئكة  واّن بناَ هللا.

وقوله: ما لَُهْ  بِِه ِمْن ِعْلـٍ  يقول: ما لقائلـي اأا القول  يعنـي قوله  اتّـَخأَ ّللّاُ َولَدا بِِه: يعنهـي بهـاهلل   

له تء القائلـين اهأا القهول بهـاهلل   من علـ   والهاء فـي قوله بِِه من ذكر هللا. وإنـما معنى الكالم: ما

إنهه ت يجههوم أا يكهوا لههه ولهد مههن علهـ   فلههـجهله  بهـاهلل وعظمتههه قهالوا ذلههة. وقولهه: وتَ تَبههـائِِهْ  

يقول: وت  سالفه  الأين مضوا قبله  علـى ممهل الهأي اه  علهـيه الهـيوم  كهاا لهه  بهـاهلل وبعظمتهه 

َْ َكِلـَمةً تَـ ْخُرُج ِمْن أْفَواِاِهْ  ا تلفهت القهّراء فهـي قهراءة ذلهة  فقرأتهه عامهة قهّراء علـ . وقوله: َكبَُر

َْ َكِلههـَمةً بنصههب كلههـمةً بههـمعنى: كبُههرَ كلههـمته  التههـي  الـمدنـيههـين والكوفـيههـين والبصريههـين: َكبُههَر

ام. قالواا كلـمةً علـى التفسير  كما يقال: نع  رجالً عمهرو  ونعه  الرجهل رجهالً قهام  ونعه  رجهالً قه

وكاا بع  نـحويّـي أال البصرة يقول: نُبت كلـمةً  نها فـي معنى: أْكبِر بها كلـمة  كمها قهال جهّل 

َْ ُمْرتَفَقا وقال: اي فـي النصب ممل قول الشاعر:  ثناؤه َوَساء

 ولقْد َعِلـْمُت إذَا اللّقاُ  تََرّوحتَْهدََج الّرئاِل تَُكبُّهّن َشمات  

. فكأنه قال: كبرَ تلة الكلـمة. وذُِكر عن بع  الـمكيهـين أنهه كهاا يقهرأ أي تكبهّن الريا  شماتً   

َْ َكِلـَمة  »ذلة:  رفعا  كما يقال: َعُظ  قولُة وَكبُر شأنُة. وإذا قرىء ذلة كهألة لهـ  يكهن فهـي « َكبَُر

َْ َكِلـَمةً ُمضمر  وكاا صفة للكلـمة.  قوله َكبَُر

َْ َكِلهـَمةً نصبهـا إلجمهاع الهـحجة مهن والصواب من القراءة فـي ذلة عندي  قهرا   ءة مهن قهرأ: َكبُهَر

القّراء علـيها  فتأويـل الكالم: َعُظمت الكلـمة كلـمة تـخرج من أفواه ا تء القوم الأين قالوا: اتـخأ 

 هللا ولدا  والـمالئكة بناَ هللا  كما:

َْ كَ 17244   ِلهـَمةً تَهـْخُرُج ِمهْن أْفهَواِاِهْ  ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابهن إسهحاق َكبُهَر

 قوله : إا الـمالئكة بناَ هللا.

وقوله: إْا يَقُولُوَا إتّ َكِأبـا يقول عّز ذكره: ما يقول اه تء القهائلوا اتهـخأ هللا ولهدا بقـيهـله  ذلهة   

 إت كأبـا وفرية افترواا علـى هللا.

 
 

  8 - 6اآلية : 
}فَلَعَلَّة بَاِ ع  نّْفَسَة َعلََى آثَاِرِاْ  إِا لّْ  يُْ ِمنُواْ بَِهـَأَا اْلَحِديِ  أََسفاً *  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

َصهِعيداً  إِنّا َجعَْلنَا َما َعلَى ا ْرِض ِمينَهةً لَّهها ِلنَْبلُهَوُاْ  أَيُّهه  أَْحَسهُن َعَمهالً *  َوإِنّها لََجهاِعلُوَا َمها َعلَْيَهها

 ُجُرماً {.

عالـى ذكره بألة: فلعلة يا مـحمد قاتُل نفسة ومهلكها علـى آثار قومة الأين قالوا لة لَْن يعنـي ت   

نُْ ِمَن لََة حتـى تَْفُجَر لَنا ِمَن ا ْرِض يَْنبُوعا تـمّرها منه  علـى ربه   إا ا  لـ  ي منوا بهأا الكتاب 
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دا  بإهبهـارا  عنهة  وإعراضهه  الأي أنزلته علـية فـيصدّقوا بأنهه مهن عنهد هللا حزنها وتلهفهـا ووجه

عما أتـيته  به وتركه  اإليـماا بة. يقال منه: بخع فالا نفسه يبخعها بَْخعا وبخوعا ومنه قول ذي 

 الّرمة:

 أت أيَّهأَا البـاِ ُع الَوْجدُ نَْفَسُهِلَشْيٍء نَـَحتْهُ َعْن يَدَْيِه الـَمقاِهُر  

 يريد: نـّحته فخفف.  

 ـي تأويـل قوله: بـاِ ع  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:وبنـحو الأي قلنا ف  

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة فَلَعَلَّة بـاِ ع  نَْفَسَة يقول: قاتل 17245  

 نفسة.

 حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا َمْعمر  عن قتاهة  ممله.   

ا قوله: أَسفـا فإّا أال التأويـل ا تلفوا فـي تأويـله  فقال بعضه : معناه: فلعلة بـا ع نفسة إا وأم  

 لـ  ي منوا بهأا الـحدي  غضبـا. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سهعيد  عهن قتهاهة إْا لَهـْ  يُْ ِمنُهوا بَِههأا الهـَحِديِ  17246  

 بـا.أَسفـا قال: غض

 وقال آ روا: َجَزعا. ذكر من قال ذلة:  

وحدثنهـي «  »ـ حدثنـي مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى 17247  

الـحاري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  فـي قول 

 هللا أَسفـا قال: جَزعا.

 ل: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.حدثنا القاس   قا   

 وقال آ روا: معناه: حزنا علـيه . ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي 17248  

 قوله: أَسفـا قال: حزنا علـيه .

 فـيـما مضى من كتابنا اأا  بـما أغنى عن إعاهته فـي اأا الـموضع.وقد بـيّنا معنى ا سف   

واأه معاتبة من هللا عهّز ذكهره علهـى وجهده بـمبهـاعدة قومهه إيهاه فـيهـما هعهاا  إلهـيه مهن اإليهـماا   

 بـاهلل  والبراءة من اتَلهة وا نداه  وكاا به  رحيـما.

 ر من قال ذلة:وبنـحو ما قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذك  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق فَلَعَلَّة بـاِ ع  نَْفَسَة َعلـى آثهاِرِاْ  إْا 17249  

 لَـْ  يُْ ِمنُوا بَِهأَا الـَحِديِ  أَسفـا يعاتبه علـى حزنه علـيه  حين فـاته ما كاا يرجو منه : أي ت تفعل.

ى ا ْرِض ِمينَهةً لََهها يقهول عهّز ذكهره: إنها جعلنها مها علهـى ا رض مينهة وقوله: إنّا َجعَْلنها مها َعلَهـ  

لحرض ِلنَْبلَُوُاْ  أيُّهْ  أْحَسُن َعَمالً يقول: لنـختبر عبـاهنا أيّه  أتر  لها وأتبع  مرنا ونهينا وأعمهل 

 فـيها بطاعتنا. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

وحدثنههـي «  »ـه حهدثنا  مهـحمد بههن عمهرو  قهال: حههدثنا أبهو عاصه   قههال: حهدثنا عيسهى 17250  

الـحاري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد مها َعلهـى 

 ا رِض ِمينَةً لََها قال: ما علـيها من شيء.

 حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي    

ـ حدثنا بشهر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: إنّها َجعَْلنها مها َعلهـى 17251  

إّا الدّنهـْيا َ ِضهَرة  ُحْلهَوة   »ا ْرِض ِمينَةً لََها ذكر لنا أا نبهـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل  كهاا يقهول: 

 «.ْخـِلفَُكْ  فِـيها  فَناِظر  َكْيَف تَْعَملُوَا  فـاتّقُوا الدّنـْيا  واتّقُوا النّساءَ َوإّا ّللّاَ ُمْستَـ

وأما قوله: ِلنَْبلَُوُاْ  أيُّهْ  أْحَسُن َعَمالً فإا أال التأويـل قالوا فـي تأويـله نـحو قولنها فهـيه. ذكهر مهن   

 قال ذلة:

: حدثنا أبو عاص  العسقالنـي  قال: ِلنَْبلَُوُاْ  أيُّههْ  ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال17252  

 أْحَسُن َعَمالً قال: أتر  لها.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق إنّا َجعَْلنا ما َعلـى ا ْرض ِمينَةً لََهها 17253  

 وأعمل بطاعتـي.ِلنَْبلَُوُاْ  أيُّهْ  أْحَسُن َعَمالً ا تبـارا له  أيه  أتبع  مري 
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وقوله: َوإنّا لَـجاعلُوَا ما َعلَـْيها َصِعيدا ُجرما يقول عّز ذكره: وإنهـما لهـمخّربواا بعهد عمارتنااها   

بـما جعلنا علـيها من الزينة  فمصيرواا صعيدا جهرما ت نبهـاَ علهـيها وت مرع وت غهرس. وقهد 

جه ا رض  وذلة او شبـيه بـمعنى قولنا قـيـل: إنه أريد بـالصعيد فـي اأا الـموضع: الـمستوي بو

 فـي ذلة. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  وبـمعنى الـجرم  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17254  

 ـْيها َصِعيدا ُجُرما يقول: يهلة كّل شيء علـيها ويبـيد.ابن عبـاس  قوله: وإنّا لَـَجاِعلُوَا ما َعلَ 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17255  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد َصِعيدا ُجهُرما قهال: 

 بلقعا.

 ال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.حدثنا القاس   ق   

ـ حهدثنا بشهر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: َوإنّها لَهـجاعلُوَا مها 17256  

 َعلَـْيها َصعيدا ُجُرما والصعيد: ا رض التـي لـيس فـيها شجر وت نبـاَ.

: حدثنا َسلَهـمة  عهن ابهن إسهحاق َوإنّها لَهـَجاِعلُوَا مها َعلَهـْيها َصهِعيدا ـ حدثنا ابن حميد  قال17257  

ُجههُرما يعنههـي: ا رض إا مهها علههـيها لفههـاٍا وبههـائد  وإا الههـمرجع إللههـّي  فههال تههأس  وت يحزنههة مهها 

 تسمع وترى فـيها.

ُجهُزرا قهال: ـ حدثنا يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابهن ميهد فهـي قولهه: َصهِعيدا 17258  

الههـجزر: ا رض التههـي لههـيس فههـيها شههيء  أت تههرى أنههه يقههول: أَو لَههـْ  يَههَرْوا أنّهها نَُسههوُق الههـماَء إلههـى 

ا ْرِض الـُجُرِم فنُـْخِرُج بِهِه َمْرعها قهال: والهـجرم: ت شهيء فهـيها  ت نبهـاَ وت منفعهة. والصهعيد: 

تا قال: مستوية: يقال: ُجِرمَ ا رض فهي مـجرومة  الـمستوي. وقرأ: تَ تََرى فِـيها ِعَوجا َوت أمْ 

وجرماا الـجراه والنع   وأَرُضوا أَْجرام: إذا كانت ت شيء فـيها. ويقهال للسهنة الـمهـجدبة: ُجهُرم 

 وسنوا أجرام لـجدوبها ويبسها وقلّة أمطاراا قال الراجز:

 قَْد َجَرفَتُْهّن الّسنُوُا ا ْجَرامْ 

 ا صارَ أرضه  ُجُرما  وَجَرموا ا  أرضه : إذا أكلوا نبـاتها كله. يقال: أجرم القوم: إذ  

 

 9اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَْم َحِسْبَت أَّا أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالّرقِيِ  َكانُواْ ِمْن آيَاتِنَا َعَجباً {.

ا مهـحمد أا أصهحاب الكههف يقول تعالـى ذكره لنبـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : أم حسهبت يه   

والرقـيـ  كانوا من آياتنا َعَجبهـا  فهإا مها  هـلقت مهن السهمواَ وا رض  ومها فهـيهّن مهن العجائهب 

أعجههب مههن أمههر أصههحاب الكهههف  وحجتههـي بكههل ذلههة ثابتههة علههـى اهه تء الههـمشركين مههن قومههة  

 كر من قال ذلة:وغيرا  من سائر عبـاهي. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذ

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري  17259  

قههال: حههدثنا الههـحسن قههال: حههدثنا ورقههاء  جميعهها عههن ابههن أبههـي نههـجيح  عههن مههـجااد أْم َحِسههْبَت أّا 

بهن عمهرو فهـي حديمهه  قهال: لهـيسوا أصَحاَب الَكْهِف والّرقِـيهـِ  كهانُوا ِمهْن آياتِنها َعَجبهـا قهال مهـحمد 

 عجبـا بأعجب آياتنا. وقال الـحاري فـي حديمه بقوله : أعجب آياتنا: لـيسوا أعجب آياتنا.

حهدثنا القاسهه   قهال: حههدثنا الهـحسين  قههال: ثنهـي حجههاج  عهن ابههن جهريي  عههن مهـجااد  قولههه: أْم    

 آياتِنا َعَجبـا كانوا يقولوا ا  عجب. َحِسْبَت أّا أْصَحاَب الَكْهِف والّرقِـيـِ  كانُوا ِمنْ 

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: أْم َحِسهْبَت أّا أصهَحاَب الَكْههِف والّرقِـيهـِ  17260  

 كاْنوا ِمْن آياتِنا َعَجبـا يقول: قد كاا من آياتنا ما او أعجب من ذلة.

بههن إسههحاق أْم َحِسههْبَت أّا أصههَحاَب الَكْهههِف ـهه حههدثنا ابههن حميههد  قههال: حههدثنا سلههـمة  عههن ا17261  

والّرقِـيههـِ  كههانُوا ِمههْن آياتِنهها َعَجبههـا. أي ومهها قههدروا مههن قَههْدر فـيههـما صههنعت مههن أمههر الههـخالئق  ومهها 

 وضعت علـى العبـاه من حججي ما او أعظ  من ذلة.

نوا مهن آياتنها وقال آ روا: بل معنى ذلة: أم حسبت يها مهـحمد أا أصهحاب الكههف والرقـيهـ  كها  

 َعَجبـا  فإا الأين آتـيتة من العلـ  والـحكمة أفضل منه. ذكر من قال ذلة:
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17262  

نا َعَجبـا يقول: الأي آتهـيتة ابن عبـاس  قوله: أْم َحِسْبَت أّا أصَحاَب الَكْهِف والّرقِـيـِ  كانُوا ِمْن آياتِ 

 من العلـ  والسنة والكتاب أفضل من شأا أصحاب الكهف والرقـيـ .

وإنـما قلنا: إا القول ا ّول أولهـى بتأويهـل اتَيهة   ّا هللا عهّز وجهّل أنهزل قصهة أصهحاب الكههف   

ن ابن عبـاس  إذ علـى نبـيه احتـجاجا بها علـى الـمشركين من قومه علـى ما ذكرنا فـي الرواية ع

سألوه عنها ا تبـارا منه  له بـالـجواب عنها صدقه  فكاا تقريعه  بتكهأيبه  بهـما اهو أوكهد علهـيه  

فـي الـحجة مـما سألوا عنه   ومعموا أنه  ي منوا عند اإلجابة عنه أشبه من الـخبر عما أنعه  هللا 

 علـى رسوله من النع .

 وى إلـيه القوم الأين قّص هللا شأنه  فـي اأه السورة.وأما الكهف  فإنه كهف الـجبل الأي أ  

وأما الرقـيـ   فإا أال التأويـل ا تلفوا فـي الـمعنّى به  فقال بعضه : او اس  قرية  أو واه علهـى   

 ا تال، بـينه  فـي ذلة. ذكر من قال ذلة:

حمن  قهات: حهدثنا ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حهدثنا يحيهى بهن عبهد ا علهـى وعبهد الهر17263  

 سفـياا  عن الشيبـانـّي  عن عكرمة  عن ابن عبـاس  قال: يزع  كعب أا الرقـيـ : القرية.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17264  

ـيههـ : واه بههـين ُعْسفههـاا وأَيههـلة هوا ابهن عبههـاس أْم َحِسههْبَت أّا أصههَحاَب الَكْهههِف والّرقِـيههـِ  قههال: الرق

 فلسطين  واو قريب من أيـلة.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن إهريس  قال: سمعت أبـي  عهن عطيهة  قهال: الرقـيهـ : 17265  

 واه.

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قولهه: أْم َحِسهْبَت أّا أصهَحاَب 17266  

 ِف والّرقِـيـِ  كنّا نـحدّي أا الرقـيـ : الواهي الأي فـيه أصحاب الكهف.الَكهْ 

حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها المهورّي  عهن سهِما  بهن حهرب     

 عن عكرمة  عن ابن عبـاس  فـي قوله الّرقِـيـِ  قال: يزع  كعب: أنها القرية.

يحيى  قال: أ برنها عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن ابهن أبهـي ـ حدثنا الـحسن بن 17267  

نـجيح عن مـجااد  فـي قوله: الّرقِـيـِ  قال: يقول بعضه : الرقـيـ : كتهاب تبهـانه . ويقهول بعضهه : 

 او الواهي الأي فـيه كهفه .

سلـيهـماا   ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج  قال: سمعت أبهـا معهاذ  قهال: حهدثنا عبهـيد بهن17268  

 قال: سمعت الضحا  يقول: أما الكهف: فهو غار الواهي  والرقـيـ : اس  الواهي.

 وقال آ روا: الرقـيـ : الكتاب. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عهن ابهن عبهـاس  قولهه: 17269  

 والّرقِـيـِ  يقول: الكتاب.أْم َحِسْبَت أّا أصَحاَب الكْهِف 

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن إهريس  قال: حدثنا أبـي  عن ابن قـيس  عن سعيد بن 17270  

جبـير  قال: الرقـيـ : لو  من حجارة كتبوا فـيه قصص أصحاب الكههف  ثه  وضهعوه علهـى بهـاب 

 الكهف.

ابن ميد: الرقـيـ : كتاب  ولألة الكتاب ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال 17271  

 بر فلـ  يخبر هللا عن ذلة الكتاب وعمها فهـيه  وقهرأ: َومها أْهَراَ  مها ِعلّهـيّوَا ِكتِهاب  مْرقُهوم  يَْشههدُهُ 

 الـُمقَّربُوا َوما أْهَراَ  ما ِسّجين  كتاب  مْرقُوم .

 وقال آ روا: بل او اس  جبل أصحاب الكهف. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا القاسه   قهال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: قهال ابهن 17272  

 عبـاس: الرقـيـ : الـجبل الأي فـيه الكهف.

 قال أبو جعفر: وقد قـيـل إا اس  ذلة الـجبل: بنـجلوس.  

أبهـي نهـجيح  ـ حدثنا بألة ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق  عن عبد هللا بهن 17273  

 عن مـجااد  عن ابن عبـاس: وقد قـيـل: إا اسمه بناجلوس.
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ـ حدثنا القاس   قال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: أ برنهـي 17274  

واههب بههن سلـيههـماا عههن شههعيب الههـَجبِتي أا اسهه  جبههل الكهههف: بنههاجلوس. واسهه  الكهههف: حيههزم. 

 ابن عبـاس فـي الرقـيـ  ما: والكلب: ُ مراا. وقد ُروي عن

ـ حهدثنا بهه الهـحسن  قهال: أ برنها عبهد الهرماق  قهال: أ برنها إسرائيهـل عهن سهما   عهن 17275  

 عكرمة  عن ابن عبـاس قال: كّل القرآا أعلـمه  إت حنانا  وا ّواه  والرقـيـ .

ي  قهال: أ برنهـي ـ حدثنا القاس   قال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهري17276  

 عمرو بن هينار  أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عبـاس: ما أهري ما الرقـيـ   أكتاب  أم بنـياا؟.

وأولـى اأه ا قوال بـالصواب فـي الرقـيـ  أا يكوا معنـيا به: لو   أو حجر  أو شيء ُكتب فـيه   

اب الكههف و بهرا  حهين أَوْوا كتاب. وقد قال أال ا  بـار: إا ذلهة لهو  ُكتهب فهـيه أسهماء أصهح

إلـى الكهف. ث  قال بعضه : ُرفع ذلة اللو  فـي  زانة الـملة. وقال بعضه : بل ُجعل علـى بـاب 

كهفه . وقال بعضه : بل كاا ذلهة مهـحفوظا عنهد بعه  أاهل بلهدا . وإنهـما الهرق : فعيهـل. أصهله: 

لهـمقتول: قتـيهـل  يقهال منهه: رقمهت مرقوم  ث  ُصر، إلـى فعيـل  كما قـيـل للـمهـجرو : جهريح  ول

كأا وكأا: إذا كتبته  ومنه قـيـل للرق  فـي الموب رق    نه الـخّغ الهأي يعهر، بهه ثمنهه. ومهن ذلهة 

قـيـل للـحيّة: أرق   لـما فـيه من اتَثار والعرب تقول: علـية بـالرقمة  وهع الضفة: بهـمعنى علهـية 

ـجانبة. والضفتاا: جانبهـا الهواهي. وأحسهب أا الهأي قهال برقمة الواهي حي  الـماء  وهع الضفة ال

 الرقـيـ : الواهي  ذاب به إلـى اأا  أعنـي به إلـى رقمة الواهي.

 10اآلية : 
ىْء القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُواْ َربّنَآ آتِنَا ِمن لّدُنَة َرْحَمهةً َوَايّه

 ا ِمْن أَْمِرنَا َرَشداً {.لَنَ

يقول تعالـى ذكره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : أْم َحِسهْبَت أّا أصهَحاَب الَكْههِف والّرقِـيهـِ     

كانُوا ِمْن آياتِنا َعَجبـا حين أوى الفتـية أصحاب الكهف إلهـى كههف الهـجبل  اربهـا بهدينه  إلهـى هللا  

ْن لَدُْنَة َرْحَمةً رغبة مهنه  إلهـى ربهه   فهـي أا يهرمقه  مهن عنهده رحمهة. فقالوا إذ أووه: َربّنا آتِنا مِ 

وقولههه: َوَايّههىْء لَنهها ِمههْن أْمِرنهها َرَشههدا يقههول: وقههالوا: يّسههر لنهها بههـما نبتبههي ومهها نلتههـمس مههن رضهها  

 والهرب مهن الكفهر بهة  ومهن عبهـاهة ا وثهاا التهـي يهدعونا إلهـيها قومنها  َرَشهدا يقهول: َسهداها إلهـى

 العمل بـالأي تـحّب.

وقد ا تلف أال العلـ  فـي سبب مصير ا تء الِفتـية إلـى الكهف الأي ذكره هللا فـي كتابهه  فقهال   

بعضه : كاا سبب ذلة  أنه  كانوا مسلـمين علـى هين عيسهى  وكهاا لهه  ملهة عابهد َوثَهن  هعهاا  

يهنه   أو يقهتله   فـاستهـخفَوا منهه فهـي إلـى عبـاهة ا صنام فهربوا بدينه  منه  شية أا يفتنه  عن ه

 الكهف. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حهدثنا الهـحك  بهن بشهير  قهال: حهدثنا عمهرو فهـي قولهه: أصهَحاَب 17277  

الَكْهِف والّرقِـيـِ  كانت الِفتـية علـى هين عيسى علـى اإلسالم  وكاا ملكهه  كهافرا  وقهد أ هرج لهه  

َِ وا ْرِض لَْن نَْدُعَو ِمْن هُونِهه إلها لَقَْد قُْلنا إذا َشَططا قهال: صنـما  فأبَوا   وقالوا: َربّنا َرّب الّسَمَوا

فـاعتزلوا عن قومه  لعبـاهة هللا  فقال أحدا : إنه كاا  بـي كهف يهأوي فهـيه غنهـمه  فهـانطلقوا بنها 

ه ـلوا اأا الكهف  فقال قومه : ت نريد نكن فـيه  فد ـلوه  وفُقدوا فـي ذلة الزماا فُطلبوا  فقـيـل: 

له  عقوبة وت عأابـا أشدّ من أا نرهم علـيه  اأا الكهف  فبنوه علهـيه  ثه  رهمهوه. ثه  إا هللا بعه  

علـيه  ملكا علـى هين عيسى  ورفهع ذلهة البنهاء الهأي كهاا رهم علهـيه   فقهال بعضهه  لهبع : َكهْ  

ْو بَْعَ  يَْوٍم... حتـى بل  فـاْبعَمُوا أحدَُكْ  بَِوِرقُِكْ  َاِأِه إلـى الـَمِدينَِة وكهاا لَبِمْتُـْ ؟ ، قالُوا لَبِمْنا يَْوما أ

وِرق ذلة الزماا كبـارا  فأرسهلوا أحهدا  يأتهـيه  بطعهام وشهراب فلهـما ذاهب لهـيخرج  رأى علهـى 

ثه  أ هرج بـاب الكهف شيتا أنكره فأراه أا يرجع  ث  مضى حتهـى ه هـل الهـمدينة  فهأنكر مها رأى  

هراما  فنظروا إلـيه فأنكروه  وأنكروا الدرا   وقهالوا: مهن أيهن لهة اهأا؟ اهأا مهن ورق غيهر اهأا 

الزماا  واجتـمعوا علـيه يسألونه  فلـ  يزالوا به حتـى انطلقوا بهه إلهـى ملكهه   وكهاا لقهومه  لهو  

  ونظهروا فهـي الكتهاب يكتبوا فـيه ما يكوا  فنظروا فـي ذلة اللو   وسهأله الهـملة  فهأ بره بهأمره

متـى فقد  فـاستبشروا به وبأصحابه  وقـيـل له: انطلق بنا فأرنا أصحابة  فهـانطلق وانطلقهوا معهه  
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لـيريه   فد ـل قبل القوم  فضهرب علهـى آذانهه   فقهال الهأين غلبهوا علهـى أمهرا : لَنَتّهـِخأَّا َعلَهـْيِهْ  

 َمْسِجدا.

سلهـمة  عهن ابهن إسهحاق  قهال: َمهِرج أمهر أاهل اإلنـجيهـل ـ حدثنا ابهن حميهد  قهال: حهدثنا 17278  

وعُظمت فـيه  الـخطايا وطبت فهـيه  الهـملو   حتهـى عبهدوا ا صهنام وذبحهوا للطواغيهت  وفهـيه  

علـى ذلة بقايا علـى أمر عيسى ابن مريـ   متـمسكوا بعبـاهة هللا وتوحيهده  فكهاا مهـمن فعهل ذلهة 

هَْقـيَنوس  كاا قهد عبهد ا صهنام  وذبهح للطواغيهت  وقتهل مهن  من ملوكه   ملة من الروم يقال له:

 الفه فـي ذلة مـمن أقام علـى هين عيسى ابن مريـ . كهاا ينهزل فهـي قُهرى الهروم  فهال يتهر  فهـي 

قريههة ينزلههها أحههدا مههـمن يههدين بههدين عيسههى ابههن مريههـ  إت قتلههه  حتههـى يعبههد ا صههنام  ويههأبح 

ة الِفتـية أصحاب الكهف فلـما نزلها هقهـينوس كبهر ذلهة علهـى للطواغيت  حتـى نزل هقـينوس مدين

أال اإليـماا  فـاستـْخفَوا منه واربوا فـي كّل وجه. وكاا هقـينوس قد أمر حين قدمها أا يتبع أال 

اإليـماا فـيُجمعوا له  واتـخأ ُشَرطا من الكفّـار من أالها  فجعلوا يتبعوا أال اإليـماا فـي أماكنه  

ـخفوا فههـيها  فـيستههـخرجونه  إلههـى هقههـينوس  فقههدمه  إلههـى الـمههـجامع التههـي يههأبح فههـيها التههـي يستهه

للطواغيت فـيخيرا  بـين القتل  وبهـين عبهـاهة ا وثهاا والهأبح للطواغيهت  فمهنه  مهن يرغهب فهـي 

ل الصهالبة الـحياة ويُْفَظع بـالقتل فـيَفتِتن  ومنه  من يأبى أا يعبد غير هللا فـيقتل فلـما رأى ذلة أاه

من أال اإليـماا بـاهلل  جعلوا يُْسلـموا أنفسه  للعأاب والقتل  فـيقتلوا ويقطعوا  ث  يربغ ما قطع 

من أجساها   فـيعلّق علهـى سهور الهـمدينة مهن نواحيهها كلهها  وعلهـى كهّل بهـاب مهن أبوابهها  حتهـى 

علهـى هينهه فقُتهل فلهـما  عظمت الفتنة علـى أال اإليـماا  فمهنه  مهن كفهر فُتهر   ومهنه  مهن ُصهلب

رأى ذلة الِفتـية أصحاب الكههف  حزنهوا حزنها شهديدا  حتهـى تبيهرَ ألهوانه   َونهـِحلت أجسهامه   

واسههتعانوا بههـالصالة والصههيام والصههدقة  والتههـحميد  والتسبههـيح  والتهلـيههـل  والتكبههـير  والبكههاء  

 شرا، الروم.والتضّرع إلـى هللا  وكانوا فتـية أحداثا أحرارا من أبناء أ

ـ فحدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق  عن عبد هللا بهن أبهـي نهـجيح  عهن 17279  

مـجااد  قال: لقد ُحدّثت أنه كاا علـى بعضه  مهن حداثهة أسهنانه وضهح الهوِرق. قهال ابهن عبهـاس: 

نه  وكههانوا ثمانههـية نفههر فكههانوا كههألة فههـي عبههـاهة هللا لـيههـله  ونهههارا   يبكههوا إلههـى هللا  ويسههتبيمو

َمْكِسلـمينا  وكاا أكبهرا   واهو الهأي كلّهـ  الهـملة عهنه   وَمـْحسيـميـلنهـينا  ويَـملهـيخا  وَمْرطهوس  

وكشوطوح  وبـيرونس  وهينـموس  ويطونس قالوس فلـما أجمهع هقهـينوس أا يجمهع أاهل القريهة 

ا إلههـيه  وجعلههوا يقولههوا: اللهههّ  رّب لعبههـاهة ا صههنام  والههأبح للطواغيههت  بكههوا إلههـى هللا وتضههّرعو

السمواَ وا رض  لن ندعو من هونة إلها لَقَْد قُْلنا إذًا َشَططا اكشف عهن عبهـاه  الـم منهـين اهأه 

الفتنة واهفع عنه  البالء وأنع  علـى عبـاه  الأين آمنوا بة  وِمنُعوا عبهـاهتة إت سهّرا  مستـخِفهـيَن 

ينـما ا  علـى ذلة  عرفه  ُعرفـاؤا  من الكفـار  مـمن كاا يجمع بألة  حتـى يعبدو  عالنـية. فبـ

أال الـمدينة لعبـاهة ا صنام  والأبح للطواغيت  وذكروا أمرا   وكانوا قد َ ـلَوا فـي ُمَصلّهـى لهه  

يعبدوا هللا فـيه  ويتضّرعوا إلـيه  ويتوقّعوا أا يُهْأَكروا لدقهـينوس  فهـانطلق أولتهة الكفهرة حتهـى 

ا علـيه  ُمَصالّا   فوجدوا  سجوها علـى وجواه  يتضّرعوا  ويبكوا  ويرغبوا إلهـى هللا ه ـلو

أا ينـجيه  من هقـينوس وفتنته فلـما رآا  أولتة الكفرة من ُعرفـائه  قالوا له : ما َ ـلّفك  عن أمهر 

جمع النهاس الـملة؟ انطلقوا إلـيه ث   رجهوا مهن عنهدا   فرفعهوا أمهرا  إلهـى هقهـينوس  وقهالوا: تهـ

للأبح تَلهتهة  واه تء فِتهـية مهن أاهل بهـيتة  يسهَخروا منهة  ويسهتهزئوا بهة  ويعُصهوا أمهر   

ويتركوا آلهتة  يَعِمدوا إلـى ُمَصلَـى له  و صحاب عيسى ابن مريـ  يصلوا فـيه  ويتضّرعوا 

سهلطانة  إلـى إلهه  وإله عيسى وأصحاب عيسى  فلـ  تتهركه  يصهنعوا اهأا واه  بهـين َظهراْنهـي

وُملكة  وا  ثمانـية نفر: رئيسه  مكسلـمينا  وا  أبناء عظماء الـمدينة؟ فلـما قالوا ذلة لدقهـينوس  

بع  إلـيه   فأتـى به  من الـمصلّـى الأي كهانوا فهـيه تفهـي  أعيهنه  مهن الهدموع ُمعَفهرة وجهواه  

عبهد فهـي ا رض  وأا تهـجعلوا فـي التهراب  فقهال لهه : مها مهنعك  أا تشههدوا الهأبح تَلهتنها التهـي تُ 

أنفسك  أُْسوة لَسراة أال مدينتك   ولـمن حضر منّا من الناس؟ ا تاروا منـي: إما أا تأبحوا تَلهتنا 

كما ذبح الناس  وإما أا أقتلك  فقال مكسلـمينا: إا لنا إلها نبعده مح السمواَ وا رض َعَظمتُه  لن 

الههأي تههدعونا إلههـيه أبههدا  ولكنهها نعبههد هللا ربنهها  لههه الههـحمد  نههدعو مههن هونههه إلههها أبههدا  ولههن نقههّر بهههأا
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والتكبـير والتسبـيح من أنفسنا  الصا أبدا  إياه نعبد  وإيهاه نسهأل النهـجاة والهـخير  فأمها الطواغيهت 

وعبـاهتها  فلن نقّر بها أبدا  ولسنا بكائنـين ُعبّهـاها للشهياطين  وت جاعلهـي أنفسهنا وأجسهاهنا ُعبهـاها 

بعد إذ ادانا هللا له رابتَة  أو فََرقا من عبوهتة  اصنع بنا ما بدا لة ث  قال أصحاب مكسلـمينا لها  

لدقـينوس ممل ما قال. قال: فلـما قالوا ذلة له  أمر بهه  فنهزع عهنه  لبهوس كهاا علهـيه  مهن لبهوس 

كتهـي وبطانتهـي  عظمائه   ث  قال: أما إذ فعلتـ  ما فعلتـ  فإنـي سهأؤ رك  أا تكونهوا مهن أاهل مـمل

وأال بالهي  وسأفُرم لك   فأنـجز لك  ما وعدتك  من العقوبة  وما يـمنعنـي أا أعّجل ذلة لكه  إت 

أنـي أراكه  فتهـيانا حديمهة أسهنانُك   وت أحهّب أا أالككه  حتهـى أستأنَهـي بكه   وأنها جاعهل لكه  أجهالً 

من ذاهب وفضهة  فُنزعهت عهنه  ثه   تَأكروا فـيه  وتراجعوا عقولك . ث  أمر بحلـية كانت علـيه 

أمر به  فأ رجوا من عنده. وانطلق هقـينوس مكانه إلـى مدينة سوى مهدينته  التهـي اه  بهها قريبهـا 

 منها لبع  ما يريد من أمره.

فلـما رأى الِفتـية هقـينوس قد  رج من مدينته  بـاهروا قدومهه  و هافوا إذا قهدم مهدينته  أا يهأكر   

ه  أا يأ أ كّل واحد منه  نفقهة مهن بهـيت أبهـيه  فهـيتصدّقوا منهها  ويتهزّوهوا بهـما به   فأتـمروا بـين

بقـي  ث  ينطلقوا إلـى كهف قريب من الـمدينة فـي جبل يقال له: بنهـجلوس فـيهـمكموا فهـيه  ويعبهدوا 

 هللا حتـى إذا رجهع هقهـينوس أتهوه فقهاموا بهـين يديهه  فهـيصنع بهه  مها شهاء. فلهـما قهال ذلهة بعضهه 

لبع   عمد كّل فتـى منه   فأ أ من بـيت أبـيه نفقة  فتصدّق منها  وانطلقهوا بهـما بقهـي معهه  مهن 

نفقته   واتبعه  كلّب له   حتـى أتوا ذلة الكهف الأي فـي ذلة الهـجبل  فلبمهوا فهـيه لهـيس لهه  عمهل 

والـحياة التـي ت تنقطع   إت الصالة والصيام والتسبـيح والتكبـير والتـحميد  ابتباء وجه هللا تعالـى 

وجعلوا نفقته  إلـى فتـى منه  يُقال له يـملـيخا  فكاا علـى طعامه   يبتاع له  أرماقه  من الهـمدينة 

سّرا من أالها وذلة أنه كاا من أجملهه  وأجلهدا   فكهاا يـملهـيخا يصهنع ذلهة  فهإذا ه هـل الهـمدينة 

مهـياب الهـمساكين الهأين يسهتطعموا فهـيها  ثه  يأ هأ يضع ثـيابـا كانت علـيه حسانا  ويأ هأ ثـيابهـا ك

َوِرقَه  فـينطلق إلـى الـمدينة فـيشتري له  طعاما وشرابـا  ويتسّمع ويتـجّسس له  الـخبر  ال ذكهر 

او وأصحابه بشيء من مإل الهـمدينة  ثه  يرجهع إلهـى أصهحابه بطعهامه  وشهرابه   ويخبهرا  بهـما 

 ما لبموا.سمع من أ بـار الناس  فلبموا بألة 

ث  قدم هقـينوس الـجبّـار الـمدينة التـي منها  رج إلـى مدينته  واي مدينهة أَْفسهوس فهأمر عظمهاء   

أالههها  فههأبحوا للطواغيههت  ففههزع مههن ذلههة أاههل اإليههـماا  فتههـخبأوا مههن كههّل مخبههأ وكههاا يـملههـيخا 

ه واو يبكي ومعهه بـالـمدينة يشتري  صحابه طعامه  وشرابه  ببع  نفقته   فرجع إلـى أصحاب

طعام قلـيـل  فأ برا  أا الـجبـار هقـينوس قد ه ـل الهـمدينة  وأنهه  قهد ذُكهروا وافتقهدوا والتهـمسوا 

مههع عظمههاء أاههل الههـمدينة لههـيأبحوا للطواغيههت فلههـما أ بههرا  بههألة  فزعههوا فزعهها شههديدا  ووقعههوا 

الفتنهة ثه  إا يـملهـيخا قهال  سجوها علـى وجواه  يدعوا هللا  ويتضّرعوا إلـيه  ويتعّوذوا بهه مهن

له : يا إ وتاه  ارفعوا رؤوسك   فهـاطعَموا مهن اهأا الطعهام الهأي جتهتك  بهه  وتوكلهوا علهـى ربكه  

فرفعوا رؤوسه   وأعينه  تفـي  من الدمع حأرا وتـخّوفـا علـى أنفسه   فطعمهوا منهه  وذلهة مهع 

ضا علـى حزا منه   مشفقـين غروب الشمس  ث  جلسوا يتـحدثوا ويتدارسوا  ويأكر بعضه  بع

 مـما أتاا  به صاحبه  من الـخبر.

فبـيناا  علـى ذلة  إذ ضهرب هللا علهـى آذانهه  فهـي الكههف سنهـين عهدها  وكلهبه  بهـاسغ ذراعيهه   

ببـاب الكهف  فأصابه  ما أصابه  وا  م منهوا ُموقنهوا  مصهدّقوا بهـالوعد  ونفقهته  موضهوعة 

قههـينوس  فـالتههـمسه  فلههـ  يجههدا   فقههال لعظمههاء أاههل الههـمدينة: لقههد عنههدا  فلههـما كههاا البههد فقههدا  ه

ساءنـي شأا ا تء الفتـية الأين ذابوا. لقد كانوا يظنوا أا بـي غضبـا علـيه  فـيهـما صهنعوا فهـي 

أّول شأنه   لـجهله  ما جهلوا من أمري  ما كنت  جهل علـيه  فهـي نفسهي  وت أؤا هأ أحهدا مهنه  

وعبهدوا آلهتهـي  ولهو فعلهوا لتهركته   ومها عهاقبته  بشهيء سهلف مهنه . فقهال لهه  بشيء إا ا  تهابوا

عظماء أال الـمدينة: مها أنهت بحقهـيق أا تهرح  قومها فجهرة مهَرهة ُعصهاة  مقـيهـمين علهـى ظلهـمه  

ومعصيته   وقد كنَت أّجلهته  أجهالً  وأّ هرته  عهن العقوبهة التهـي أصهبت بهها غيهرا   ولهو شهاؤوا 

ا جل  ولكهنه  لهـ  يتوبهوا ولهـ  ينزعهوا ولهـ  ينهدموا علهـى مها فعلهوا  وكهانوا منهأ  لرجعوا فـي ذلة

This file was downloaded from QuranicThought.com



انطلقت يبأّروا أمواله  بـالـمدينة فلـما علـموا بقدومة فّروا فلـ  يُهروا بعهد. فهإا أحببهت أا تُْ تَهـى 

 .به   فأرسل إلـى آبـائه  فـامتـحنه   واشدُه علـيه  يدُلو  علـيه   فإنه  مختبتوا منة

فلـما قالوا ذلة لدقـينوس الـجبـار  غضب غضبـا شديدا  ث  أرسل إلـى آبـائه   فأتـى بهه  فسهأله    

عههنه  وقههال: أ برونههـي عههن أبنههائك  الههـمرهة الههأين عصههوا أمههري  وتركههوا آلهتههـي ائتونههـي بههه   

دنا آلهتة وذبحنا وأنبتونـي بـمكانه  فقال له آبـاؤا : أما نـحن فلـ  نعص أمر  ولـ  نـخالفة. قد عب

له   فلـ  تقتلنا فـي قوم َمَرهة  قد ذابوا بأموالنا فبأّرواا وأالكواا فـي أسواق الـمدينة  ث  انطلقهوا  

فـارتقوا فـي جبل يدعى بنـجلوس  وبـينه وبـين الـمدينة أرض بعيهدة َاربهـا منهة؟ فلهـما قهالوا ذلهة 

ية  فألقـى هللا عّز وجّل فـي نفسه أا يهأمر بهـالكهف  ـلّـى سبـيـله   وجعل يأتـمر ماذا يصنع بـالِفتـ

فهـيُسدّ علههـيه  كرامهة مههن هللا  أراه أا يكهرمه   ويكههرم أجسههاه الفتهـية  فههال يجهول  وت يطههو، بههها 

شيء  وأراه أا يحيـيه   ويجعله  آية  مة تُستـخـلف من بعدا   وأا يبـين له  أا الساعة آتهـية ت 

  مهن فهـي القبهور. فهأمر هقهـينوس بهـالكهف أا يسهدّ علهـيه   وقهال: هعهوا ريب فهـيها  وأا هللا يبعه

ا تء الفتـية الـَمَرهة الهأين تركهوا آلهتهـي فلـيهـموتوا كمها اه  فهـي الكههف عطشها وجوعها  ولهـيكن 

كهفه  الأي ا تاروا  نفسه  قبرا له  ففعهل بهه  ذلهة عهدّو هللا  واهو يظهّن أنهه  أيقهاظ يعلهـموا مها 

وقد تَّوفـى هللا أرواحه  وفـاة النوم  وكلبه  بـاسغ ذراعيهه ببهـاب الكههف  قهد َغّشهاه هللا يصنع به   

 ما غشاا   يُقلّبوا ذاَ الـيـمين وذاَ الشمال.

ث  إا رجلـين م منـين كانا فـي بـيت الـملة هقـينوس يكتـماا إيهـمانهما: اسه  أحهداما بهـيدروس    

بهـا شهأا الفتهـية أصهحاب الكههف  أنسهابه  وأسهماءا  وأسهماء واس  اتَ ر: روناس  فأتـمرا أا يكت

آبـائه   وقصة  برا  فـي لوحين من َرصاص  ث  يصنعا له تابوتا من نـحاس  ث  يجعال اللهوحين 

فـيه  ث  يكتبـا علـيه فـي ف  الكهف بـين ظهرانـي البنـياا  ويختـما علـى التابوَ بخاتـمهما  وقات: 

علـى ا تء الفتـية قوما م منـين قبل يوم القـيامة  فـيعلهـ  مهن فتهـح علهـيه  حهين لعّل هللا أا يُْظهر 

يقرأ اأا الكتاب  برا   ففعال ث  بنـيا علـيه فـي البنـياا  فبقـي هقهـينوس وقرنهه الهأين كهانوا مهنه  

ت مهها شههاء هللا أا يبقههوا  ثهه  الههة هقههـينوس والقههرا الههأي كههانوا معههه  وقههروا بعههده كمههـيرة  و ههـلف

 الـخـلو، بعد الـخـلو،.

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  عهن عبهد هللا بهن 17280  

كمههـير  عههن مههـجااد  قههال: كههاا أصههحاب الكهههف أبنههاء عظمههاء مههدينته   وأاههل شههرفه   فخرجههوا 

إنهـي  جهد فهـي نفسهي شهيتا فـاجتـمعوا وراء الـمدينة علـى غير ميعاه  فقال رجل منه  او أسنه : 

ما أظّن أا أحدا يجهده  قهالوا: مهاذا تهـجد؟ قهال: أجهد فهـي نفسهي أا ربهـي رّب السهمواَ وا رض  

َِ وا ْرِض لَْن نَهْدُعو ِمهْن هُونِهِه إلَهها لَقَهْد  وقالوا: نـحن نـجد. فقاموا جميعا  فقالوا: َربّنا َرّب الّسَمَوا

يد ـلوا الكهف  وعلـى مدينته  إذ ذا  جبـار يقال له هقـينوس  فلبموا  قُْلنا إذًا َشَططا  فـاجتـمعوا أا

 فـي الكهف ثالي متة سنـين وامهاهوا تسعا رقدا.

ـ حدثنا ابن حميهد  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن عبهد العزيهز بهن أبهـي رّواه  عهن عبهد هللا بهن 17281  

ـين ُمَسهّورين ذوي ذوائهب  وكهاا عبـيد بن عمير  قهال: كهاا أصهحاب الكههف فتهـيانا ملوكها ُمَطّوقه

معه  كلب صيدا   فخرجوا فـي عيد لهه  عظيهـ  فهـي مّي وموكهب  وأ رجهوا معهه  آلهتهـ  التهـي 

يعبدوا. وقأ، هللا فـي قلوب الفتـية اإليـماا فآمنوا  وأ فـى كّل واحد منه  اإليـماا عهن صهاحبه  

نـخرج من بـين أظهر اه تء القهوم ت فقالوا فـي أنفسه  من غير أا يظهر إيـماا بعضه  لبع : 

يصيبنا عقاب بجرمه . فخرج شاب منه  حتـى انتهى إلـى ظّل شجرة  فجلس فهـيه  ثه   هرج آ هر 

فرآه جالسا وحده  فرجا أا يكوا علـى ممل أمره من غير أا يظهر منهه  فجهاء حتهـى جلهس إلهـيه  

فقال بعضه : ما جمعَكه ؟ وقهال آ هر:  ث   رج اتَ روا  فجاؤوا حتـى جلسوا إلـيهما  فـاجتـمعوا 

بل ما جمعك ؟ وكّل يكتـ  إيهـمانه مهن صهاحبه مخافهة علهـى نفسهه  ثه  قهالوا: لهـيخرج مهنك  فَتَهـياا  

فـيْخـلَُوا  فـيتواثقا أا ت يفشَي واحد منهما علـى صاحبه  ث  يفشي كّل واحهد منهمها لصهاحبه أمهره  

فَتَـياا مهنه  فتواثقها  ثه  تكلهـما  فهأكر كهّل واحهد منهمها فإنا نرجو أا نكوا علـى أمر واحد. فخرج 

أمره لصاحبه  فأقبال مستبَشهرين إلهـى أصهحابهما قهد اتفقها علهـى أمهر واحهد  فهإذا اه  جميعها علهـى 

اإليـماا  وإذا كهف فـي الـجبل قريب منه   فقال بعضه  لبع : ائتوا إلـى الكهف يَْنُشْر لَُكْ  َربُّكْ  
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ويَُهيّىْء لَُكْ  ِمْن أْمهِرُكْ  ِمْرفَقها فد هـلوا الكههف ومعهه  كلهب صهيدا  فنهاموا  فجعلهه هللا  ِمْن َرْحَمتِهِ 

علـيه  رقدة واحدة  فناموا ثالي متة سنهـين وامهاهوا تسهعا. قهال: وفقهدا  قهوُمه  فطلبهوا  وبعمهوا 

ا  وأنسابه  فهـي لهو : البره  فعمى هللا علـيه  آثارا  وكهفه . فلـما لـ  يقدروا علـيه  كتبوا أسماء

فالا ابن فالا  وفالا ابن فالا أبناء ملوكنا  فَقَدناا  فهـي عيهد كهأا وكهأا فهـي شههر كهأا وكهأا فهـي 

سنة كأا وكأا  فـي مـملكة فالا ابهن فهالا ورفعهوا اللهو  فهـي الهـخزانة. فمهاَ ذلهة الهـملة وغلهب 

فـي كهفه  ثالي متة سنـين وامهاهوا  علـيه  ملة مسلـ  مع الـمسلـمين  وجاء قرا بعد قرا  فلبموا

 تسعا.

وقال آ روا: بل كاا مصيرا  إلـى الكهف اربهـا مهن طلهب سهلطاا كهاا طلهبه  بسهبب هَعهوى   

 جناية اهّعى علـى صاحب له  أنه جنااا. ذكر من قال ذلة:

ـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  قهال: أ برنه17282  

إسماعيـل بن شروس  أنه سمع واب بهن منبهه يقهول: جهاء حهوارّي عيسهى ابهن مريهـ  إلهـى مدينهة 

أصحاب الكهف  فأراه أا يد ـلها  فقـيهـل لهه: إا علهـى بهـابها صنهـما ت يد هـلها أحهد إتّ سهجد لهه. 

يه اجر نفسهه مهن فكره أا يد ـلها  فأتـى َحّماما  فكاا فـيه قريبـا من تلة الـمدينة  فكاا يعمل فهـيه 

صاحب الـحمام. ورأى صاحب الـحمام فـي حمامه البركة وهّر علـيه الرمق  فجعل يعرض علـيه 

اإلسالم  وجعل يسترسل إلـيه  وعلقه فتـية من أال الـمدينة  وجعل يخبرا   بر السماء وا رض 

تهة. وكهاا يشهترط و بر اتَ رة  حتـى آمنوا به وصهدّقوه  وكهانوا علهـى ممهل حالهه فهـي ُحْسهن الهي

علـى صاحب الـحّمام أا اللـيـل لـي ت تـحول بـينهـي وبهـين الصهالة إذا حضهرَ فكهاا علهـى ذلهة 

حتـى جاء ابن الـملة بـامرأة  فد ـل بها الـحمام  فعيّره الـحوارّي  فقال: أنت ابن الهـملة  وتد هـل 

ذلة  فسبه وانتهره ولـ  يهـلتفت  معة اأه النكداء؟ فـاستـحيا  فأاب فرجع مّرة أ رى  فقال له ممل

حتـى ه ـل وه ـلت معه الـمرأة  فماتا فـي الهـحمام جميعها. فأتهـى الهـملة  فقـيهـل لهه: قتهل صهاحب 

الـحمام ابنة فـالتُـمس  فلـ  يقهدر علهـيه اَربهـا  قهال: مهن كهاا يصهحبه؟ فسهموا الفتهـية  فـالتُهـمسوا  

مرع لههه  واههو علههـى ممههل أمههرا   فههأكروا أنههه  فخرجههوا مههن الههـمدينة  فمههّروا بصههاحب لههه  فههـي 

التُههـمسوا  فههـانطلق معههه  الكلههب  حتههـى أوااهه  اللـيههـل إلههـى الكهههف  فد ههـلوه  فقههالوا: نبههـيت اهنهها 

اللـيههـلة  ثهه  نصههبح إا شههاء هللا فتههروا رأيكهه   فضههرب علههـى آذانههه . فخههرج الههـملة فههـي أصههحابه 

ا أراه رجهل أا يد هـل أُرعهب  فلهـ  يطهق أحهد أا يتبعونه  حتـى وجدوا  قهد ه هـلوا الكههف فكلهـم

يد ـله  فقال قائل: ألـيس لو كنت قدرَ علـيه  قتلته ؟ قال: بلـى قال: فهـابن علهـيه  بهـاب الكههف  

 وهعه  فـيه يـموتوا عطشا وجوعا  ففعل. 

 

 12 - 11اآلية : 
اْلَكْههِف ِسهنِيَن َعهدَهاً *  ثُهّ  بَعَمْنَهاُاْ  ِلهنَْعلََ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فََضَرْبنَا َعلََى آذَانِِهْ  فِي

 أَّي الِحْزبَْيِن أَْحَصَى ِلَما لَبِمُواْ أََمداً {.

يعنههـي جههّل ثنههاؤه بقولههه: فََضههَرْبنا علههـى آذَانِِهههْ  فِههـي الَكْهههِف: فضههربنا علههـى آذانههه  بههـالنوم فههـي    

قائل تَ ر: ضربة هللا بـالفـاِلـي  بهـمعنى ابهتاله هللا بهه  الكهف: أي ألقـينا علـيه  النوم  كما يقول ال

وأرسله علـيه. وقوله: ِسنِـيَن َعدَها يعنـي سنـين معدوهة  ونصهب العهده بقولهه فََضهَرْبنا. وقولهه: ثُهّ  

ههف بعهد مها بَعَمْناُاْ  لنَْعلَـَ  أّي الـِحْزبَـْيِن أْحَصى يقهول: ثه  بعمنها اه تء الفتهـية الهأين أَوْوا إلهـى الك

ضربنا علـى آذانه  فـيه سنـين عدها من رقدته   لـينظر عبـاهي فـيعلهـموا بهـالبح   أّي الطائفتهـين 

اللتـين ا تلفتا فـي قدر مبل  ُمْك  الفتـية فهـي كهفهه  رقهوها أْحَصهى ِلهـَما لَبِمُهوا أَمهدا يقهول: أصهوب 

 لناببة:لقدر لبمه  فـيه أمدا ويعنـي بـا مد: الباية  كما قال ا

 إتّ لـِممِْلَة أْو َمْن أْنَت سابِقُُهَسْبَق الـَجَواِه إذا اْستَْولَـى علـى ا َمِد  

وذُكر أا الأين ا تلفوا فـي ذلة من أمورا   قوم مهن قهوم الفتهـية  فقهال بعضهه : كهاا الـحزبهـاا   

قال: كهاا الـحزبهـاا جميعا كافرين. وقال بعضه : بل كاا أحداما مسلـما  واتَ ر كافرا. ذكر من 

 من قوم الفتـية:
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ـ حدثنـي مهـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى  عهن ابهن أبهـي 17283  

 نـجيح  عن مـجااد أّي الـِحْزبـيِن من قوم الفتـية.

حدثنهـي الهـحري  قههال: حهدثنا الههـحسن  قهال: حههدثنا ورقهاء  عهن ابههن أبهـي نههـجيح  عهن مههـجااد     

 ه.بنـحو

 حدثنـي القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه ثُهّ  بَعَمْنهاُاْ  ِلنَْعلَهـَ  أّي 17284  

لفريقههـين علههـ   ت لكفههـارا  وت الـِحْزبَههـْيِن أْحَصههى ِلههـما لَبِمُههوا أَمههدا يقههول: مهها كههاا لواحههد مههن ا

 لـم منـيه .

وأما قوله: أَمدا فإا أاهل التأويهـل ا تلفهوا فهـي معنهاه  فقهال بعضهه : معنهاه: بعيهدا. ذكهر مهن قهال   

 ذلة:

ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عن ابن عبهـاس  قولهه 17285  

 ل: بعيدا.ِلـَما لَبِمُوا أَمدا يقو

 وقال آ روا: معناه: عدها. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي مهـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى  عهن ابهن أبهـي 17286  

 نـجيح  عن مـجااد أَمدا قال: عدها.

 ه.حدثنـي الـحري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  ممل   

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

وفـي نصب قوله أَمدا وجهاا: أحداما أا يكهوا منصوبهـا علهـى التفسهير مهن قولهه أْحَصهى كأنهه   

 قـيـل: أّي الـحزبـين أصوب عدها لقدر لبمه .

  ا تفسير أال التفسير بألة جاء.واأا او أولـى الوجهين فـي ذلة بـالصواب    

 واتَ ر: أا يكوا منصوبـا بوقوع قوله لَبِمُوا علـيه  كأنه قال: أّي الـحزبـين أحصى للبمه  غاية.   

 14 - 13اآلية : 
َوِمْهنَاُاْ  ُادًى  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }نَْحُن نَقُّص َعلَْيَة نبَأَُا  بِاْلَحّق إِنُّهْ  فِتْيَة  آَمنُواْ بَِربِّه ْ 

َِ َوا ْرِض لَهن نّهْدُعَواْ ِمهن هُونِهِه إِله ـَهاً لّقَهْد *  َوَربَْطنَا َعلََى قُلُوبِِهْ  إِْذ قَاُمواْ فَقَالُواْ َربّنَا َرّب الّسَماَوا

 قُْلنَا إِذاً َشَططاً {.

علهـية  بهر اه تء يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : نهـحن يها مهـحمد نقهّص    

الفتـية الأين أَوْوا إلـى الكهف بـالـحّق  يعنـي: بـالصدق والـيقـين الأي ت شّة فـيه إنُّهْ  فِتْهـيَة  آَمنُهوا 

بَِربِّهْ  يقول: إا الفتـية الهأين أَوْوا إلهـى الكههف الهأين سهألة عهن نبهته  الهـمح مهن مشهركي قومهة  

ى يقول: ومهناا  إلـى إيـمانه  بربه  إيـمانا  وبصيرة بدينه   حتـى فتـية آمنوا بربه   َوِمْهناُاْ  ُادً 

صبروا علـى اجراا هار قومه   والهرب من بـين أظهرا  بدينه  إلـى هللا  وفراق مها كهانوا فهـيه 

 من  ف  العيش ولـينه  إلـى  شونة الـمك  فـي كهف الـجبل.

ه: وألهمنهاا  الصهبر  وشهدهنا قلهوبه  بنهور اإليهـماا وقوله: َوَربَْطنا علـى قُلُهوبِهْ  يقهول عهّز ذكهر  

 حتـى عزفت أنفسه  عما كانوا علـيه من  ف  العيش  كما:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قهال: حهدثنا سهعيد عهن قتهاهة َوَربَْطنها علهـى قُلُهوبِهْ  يقهول: 17287  

 بـاإليـماا.

َِ وا ْرِض يقول: حين قاموا بـين يدي الـجبـار هقـينوس  وقوله: إْذ قاُموا فقالُوا َربّنا َرّب الّسَمَوا  
َِ وا ْرِض يقهول: قهالوا ربنها ملهة  فقالوا له إذ عاتبه  علـى تركه  عبـاهة آلهته: ربّنها َرّب الّسهَمَوا

السمواَ وا رض وما فـيهما من شيء  وآلهتة مربوبهة  وغيهر جهائز لنها أا نتهر  عبهـاهة الهرّب 

نَْدُعَو مْن هُونِه إلَها يقول: لن ندعو من هوا رّب السمواَ وا رض إلها   نه  ونعبد الـمربوب لَنْ 

ت إله غيره  وإا كّل ما هونه فهو  ـلقه لَقَْد قُْلنا إذا َشططا يقول جّل ثناؤه: لتن هعونا إلها غير إلهه 

مهن الكهأب  السمواَ وا رض  لقهد قلنها إذا بهدعائنا غيهره إلهها  شهططا مهن القهول: يعنهـي غالهـيا 

 مـجاوما مقداره فـي البطول والبلّو: كما قال الشاعر:

 أت يا لَقَْومي قَْد أْشَطْت َعَواِذلـيويْزُعْمَن أْا أْوهَى بَِحقّـَي بـاطلـي  
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يقال منه: قد أشغ فالا فـي السوم إذا جاوم القدر وارتفع  يشّغ إشطاطا وشططا. فأمها مهن البعهد   

ا يشّغ شطوطا ومن الطول: شطت الـجارية تشّغ شطاطا وشطاطة: إذا فإنـما يقال: شّغ منزل فال

 طالت. وبنـحو الأي قلنا فـي تأويـل قوله َشَططا قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله لَقَْد قُْلنها إذا َشهَططا يقهول 17288  

 كأبـا.

حدثنا يونس  قال: أ برنا ابن واهب  قهال: قهال ابهن ميهد  فهـي قولهه لَقَهْد قُْلنها إذا َشهَططا ـ 17289  

 قال: لقد قلنا إذا  طأ  قال: الشطغ: الـخطأ من القول.

 15اآلية : 
ِه  بُِسهْلَطاٍا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َاـَُ آلِء قَْوُمنَا اتَّخهْأواْ ِمهن هُونِهِه آِلَههةً لّهْوتَ يَهأْتُوَا َعلَهيْ 

 بَيٍّن فََمْن أَْظلَُ  ِمّمِن اْفتََرَى َعلَى ّللّاِ َكِأباً {.

يقول عّز ذكره مخبرا عن قـيـل الفتـية من أصحاب الكههف: اه تء قومنها اتهـخأوا مهن هوا هللا    

ى عبـاهته  إيااا بحجة آلهة يعبدونها من هونه لَْوت يَأْتُوَا َعلَـْيهْ  بُسْلطاٍا بَـيٍّن يقول: اال يأتوا علـ

بـينة. وفـي الكالم مـحأو، اجتهزىء بهـما ظههر عمها حهأ،  وذلهة فهـي قولهه: لَهْوت يَهأْتُوَا َعلَهـْيهْ  

بُسْلطاٍا بَـيٍّن فهـالهاء والـميهـ  فهـي علهـيه  مهن ذكهر اتَِلههة  واتَلههة ت ي تهـى علهـيها بسهلطاا  وت 

ا السهلطاا علهـى عبهـاهتهمواا  فمعلهوم إذ كهاا ا مهر يُسأل السهلطاا علهـيها  وإنهـما يسهأل عابهدوا

كألة  أا معنى الكهالم: لهوت يهأتوا علهـى عبهـاهتهمواا  واتهـخاذامواا آلههة مهن هوا هللا بسهلطاا 

 بـين. وبنـحو ما قلنا فـي معنى السلطاا  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

سهعيد  عههن قتهاهة  قولهه لَههْوت يَهأْتُوَا َعلَههـْيهْ   ـه حهدثنا بشههر  قهال: حههدثنا يزيهد  قهال: حههدثنا17290  

 بُسْلطاٍا بَـيٍّن يقول: بعأر بـين.

وعنى بقوله عّز ذكره: فََمْن أْظلَـُ  ِمـّمْن اْفتََرى علهـى ّللّاِ َكِأبهـا ومهن أشهدّ اعتهداء وإشهراكا بهـاهلل    

ريكا يعبهده هونهه  ويتهـخده مـمن ا تلق  فتـخّرص علهـى هللا كأبهـا  وأشهر  مهع هللا فهـي سهلطانه شه

 إلها.

 16اآلية : 
ُكهْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوإِِذ اْعتََزْلتُُموُاْ  َوَما يَْعبُهدُوَا إَتّ ّللّاَ فَهأُْووا إِلَهى اْلَكْههِف يَْنُشهْر لَ 

 َربُّك  ّمن ّرْحَمتِِه َويَُهيّىْء لَُكْ  ّمْن أَْمِرُكْ  ّمْرفَقاً {.

ى ذكره مخبرا عن قـيـل بع  الفتـية لبع : وإذا اعتزلتهـ  أيهها الفتهـية قهومك  الهأين يقول تعالـ   

اتـخأوا من هوا هللا آلهة َوما يَْعبُدُوَا إتّ ّللّاَ يقول: وإذا اعتزلتهـ  قهومك  الهأين يعبهدوا مهن اتَلههة 

ميـ  التهـي فهـي إذ كاا ذلة معناه فـي موضع نصب عطفـا لها علـى الهاء  والـ« ما»سوى هللا  ، 

 قوله وإِذ اْعتََزْلتُـُموُاْ . وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه َوإذَ اْعتََزْلتُهـُموُاْ  َومها 17291  

 اأا تفسيراا.« ما يَْعبُدُوَا ِمْن هُوِا ّللّاِ وَ »يَْعبُدُوَا إتّ ّللّاَ واي فـي مصحف عبد هللا: 

وأما قوله: فَأُْووا إلـى الَكْهِف فإنهه يعنهـي بهه: فصهيروا إلهـى غهار الهـجبل الهأي يسهّمى بنهـجلوس    

يَْنُشْر لَُكْ  َربُّكْ  ِمْن َرْحَمتِِه يقول: يبسغ لك  ربك  من رحمته بتـيسيره لك  الـمخرج من ا مر الأي 

   به من الكافر هقـينوس وطلبه إياك  لعرضك  علـى الفتنة.قد ُرِميتـ

وقوله: فَأُْووا إلـى الَكْهِف جواب إلذ  كأا معنى الكالم: وإذ اعتزلتـ  أيها القوم قومك   فأُْووا إلـى   

 الكهف كما يقال: إذ أذنبت فـاستبفر هللا وتب إلـيه.

قهها يقههول: ويههـيسر لكهه  مههن أمههرك  الههأي أنتههـ  فههـيه مههن البههّ  وقولههه: ويَُهيّههىْء لَُكههْ  ِمههْن أْمههِرُكْ  ِمْرفَ   

والكرب  وفـا منك  علـى أنفسك  وهينك  مرفقا  ويعنـي بـالـمرفق: ما ترتفقوا به من شيْء. وفـي 

الـمرفق من الـيد وغير الهـيد لبتهاا: كسهر الـميهـ  وفتهـح الفهـاء  وفتهـح الـميهـ  وكسهر الفهـاء. وكهاا 

ْرفَق اإلنساا الأي فـي الـيد إت فتـح الفهـاء وكسهر الـميهـ . وكهاا الفهّراء يحكهي الكسائي يُنكر فـي مِ 

 فـيهما  أعنـي فـي مرفق ا مر والـيد اللبتـين كلتـيهما  وكاا ينشد فـي ذلة قول الشاعر:

 )بّت أُجافِـي ِمْرفَقا َعْن ِمْرفَِقـي ،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ويقول: كسر الـميـ  فـيه أجوه.  

أاههل البصههرة يقههول فههـي قولههه: ِمههْن أْمههِرُكْ  ِمْرفَقهها شههيتا ترتفقههوا بههه ممههل وكههاا بعهه  نـحويّههـي   

الـمقطع  ومرفقا جعله اسما كالـمسجد  ويكوا لبهة  يقولهوا: رفهق يَْرفُهق َمْرفقها  وإا شهتت َمْرفقها 

 تريد رفقا ولـ  يُْقرأ.

يَُهيّهىْء لَُكهْ  ِمهْن أْمهِرُكْ  و»وقد ا تلفت القّراء فهـي قهراءة ذلهة. فقرأتهه عاّمهة قهّراء أاهل الهـمدينة:   

بفتـح الـميـ  وكسر الفـاء  وقرأته عاّمهة قهّراء العهراق فهـي الهـمصرين ِمْرفَقها بكسهر الـميهـ  « َمْرفِقا

 وفتـح الفـاء.

 والصواب من   

القههول فههـي ذلههة أا يقههال: إنهمهها قراءتههاا بههـمعنى واحههد  قههد قههرأ بكههّل واحههدة منهمهها قههّراء مههن أاههل 

يتهما قرأ القارىء فمصيب. غير أا ا مر وإا كاا كهألة  فهإا الهأي أ تهار فهـي قهراءة القرآا  فبأ

ذلة: ويَُهيّىءْء لَُكْ  أْمِرُكْ  ِمْرفَقا بكسر الـميـ  وفتـح الفـاء   ا ذلة أفصح اللبتـين وأشهراما فهـي 

 العرب  وكألة ذلة فـي كّل ما ارتُفق به من شيء.

 17اآلية : 
ََ اْليَِمههيِن َوإِذَا القههول فههـي تأويههـل  قولههه تعالههـى   }َوتَههَرى الّشههْمَس إِذَا َطلَعَههت تّههَزاَوُر َعههن َكْهِفِهههْ  ذَا

َِ ّللّاِ َمهن يَْههِد ّللّاُ فَُههَو اْلُمْهتَهدِ  ََ الّشهَماِل َوُاهْ  فِهي فَْجهَوةٍ ّمْنههُ ذَِلهَة ِمهْن آيَها  َوَمهن َغَربَت تّْقِرُضُهْ  ذَا

 َوِليّاً ّمْرِشداً {.يُْضِلْل فَلَن تَِجدَ لَهُ 

ََ الـيَههـِميِن. يعنههـي     يقههول تعالههـى ذكههره َوتَههَرى الّشههْمَس يامههـحمد إذَا َطلَعَههْت تَههَزاَوُر َعههْن َكْهِفِهههْ  ذَا

بقوله: تََزاَوُر: تعِدل وتـميـل  من الّزَور: واو اْلِعَوج والـميـل يقال منه: فـي اأه ا رض َمَور: إذا 

فالا عن فالا اْمورار  إذا كهاا فهـيه عنهه إعهراض ومنهه قهول بشهر بهن  كاا فـيها اعوجاج  وفـي

 أبـي  امم:

 يَُ ّم بِها الـُحدَاةُ ِمياهَ نَـْخـٍلَوفِـيها َعْن أبـانَـيِن اْمِوَراُر  

 يعنـي: إعراضا وصدّا.  

بتشهديد « رُ تَهّزاوَ »وقد ا تلفت القّراء فـي قراءة ذلة  فقرأته عامة قّراء الـمدينة ومكة والبصهرة:   

الزاي  بـمعنى: تتزاور بتاءين  ث  أهغ  إحهدى التهاءين فهـي الهزاي  كمها قـيهـل: تّظهااروا علهـيه . 

وقرأ ذلة عامة قراء الكوفـيـين: تََزاَوُر بتـخفـيف التاء والهزاي  كأنهه عنهى بهه تفهـاعل مهن الهزور. 

الراء ممهل تهـحّمر  وبعضهه :  بتـخفـيف التاء وتسكين الزاي وتشديد« تَْزَورّ »وُروي عن بعضه : 

 ممل تـحماّر.« تَْزَوارّ »

 والصواب من   

القههول فههـي قههراءة ذلههة عنههدنا أا يقههال: إنهمهها قراءتههاا  أعنههـي تَههَزاَوُر بتـخفههـيف الههزاي  و تَههّزاَوُر 

بتشديداا معروفتاا  مستفـيضة القراءة بكّل واحهدة منهمها فهـي قهّراء ا مصهار  متقاربتها الهـمعنى  

ما قرأ القارىء فمصيب الصواب. وأما القراءتهاا ا  ريهاا فإنهمها قراءتهاا ت أرى القهراءة فبأيته

بهما  وإا كاا لهما فـي العربـية وجه مفهوم  لشأوذاما عمها علهـيه قهرأة ا مصهار. وبنهـحو الهأي 

 قلنا فـي تأويـل قوله تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْ  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن بن مههدي  قهال: حهدثنا مهـحمد بهن أبهـي 17292  

الوضا   عن سالـ  ا فطس  عن سعيد بن جبـير  قال: َوتَرى الّشْمَس إذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْ  

ََ الـيَـِميِن قال: تـميـل.  ذَا

  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عن ابن عبـاس تََزاَوُر ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا17293  

ََ الـيَـِميِن يقول: تـميـل عنه .  َعْن َكْهِفِهْ  ذَا

حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبهـي  قهال: ثنهـي عمهي  قهال: ثنهـي أبهـي  عهن أبهـيه  عهن ابهن    

ََ عبـاس  قوله: َوتََرى الّشْمَس إذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن  ََ الـيَهـِميِن وإذَا َغَربَهْت تَْقِرُضهُهْ  ذَا َكْهِفِهْ  ذَا

 الّشماِل يقول: تـميـل عن كهفه  يـمينا وشماتً.

ـ حهدثنا بشهر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: َوتَهرى الّشهْمَس إذَا 17294  

ََ الـيَـِميِن يق  ول: تـميـل ذاَ الـيـمين  تدعه  ذاَ الـيـمين.َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْ  ذَا
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حدثنا الـحسن بهن يحيهى  قهال: أ برنها عبهد الهرّماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي قولهه:    

ََ الـيَـِميِن قال: تـميـل عن كهفه  ذاَ الـيـمين.  تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْ  ذَا

ن حسين  عن يَْعلَـى بن مسلـ   عن سهعيد بهن ـ ُحدثت عن يزيد بن ااروا  عن سفـياا ب17295  

جبـير  عن ابن عبهـاس  قهال: لهو أا الشهمس تطلهع علهـيه   حهرقته   ولهو أنهه  ت يقلّبهوا  كلهته  

ََ الـيَهـِميِن َوإذَا َغَربَهْت  ا رض  قال: وذلة قولهه: َوتَهرى الّشهْمَس إذَا َطلَعَهْت تَهَزاَوْر َعهْن َكْهِفِههْ  ذَا

ََ الّشماِل.تَْقِرُضُهْ  ذَ   ا

حدثنـي مـحمد بن سناا القزام  قال: حدثنا موسى بن إسماعيـل  قال: حدثنا مـحمد بن مسلـ  بن    

 أبـي الوضا   عن سالـ  ا فطس  عن سعيد بن جبـير  قال: تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْ  تـميـل.

ََ الّشهماِل يقهول تعالهـى   ذكهره: وإذا غربهت الشهمس تتهركه  مهن  وقوله: َوإذَا َغَربَهْت تَْقِرُضهُهْ  ذَا

ذاَ شماله . وإنـما معنى الكالم: وترى الشمس إذا طلعت تعدل عن كهفه   فتطلع علـيه مهن ذاَ 

الـيـمين  لتال تصيب الفتـية   نهها لهو طلعهت علهـيه  قبهـاله   حهرقته  وثهـيابه   أو أشهحبته . وإذا 

ه: قرضهت موضهع كهأا: إذا قطعتهه فجاومتهه. غربت تتهركه  بهأاَ الشهمال  فهال تصهيبه  يقهال منه

وكألة كاا يقول بع  أال العلـ  بكالم العرب من أال البصرة. وأمها الكوفهـيوا فهإنه  يزعمهوا 

أنه الـمـحاذاة  وذكروا أنه  سمعوا من العرب قرضته قُباُل وهُبُرا  وحأوته ذاَ الـيـمين والشهمال  

رض والـحأو بـمعنى واحد. وأصل القهرض: القطهع  يقهال وقُبالً وهبرا: أي كنت بحأائه قالوا: والق

منهه: قرضههت المهوب: إذا قطعتههه ومنههه قـيهـل للههـمقراض: مقهراض   نههه يقطههع ومنهه قههرض الفههأر 

 الموب ومنه قول ذي الّرّمة:

 إلـى ُظْعٍن يَْقِرْضَن أْجَواَم ُمْشِرفٍِشماتً وَعْن أْيـمانِهّن الفََواِرُس  

 ْضن: يقطعن. وبنـحو ما قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:يعنـي بقوله: يَْقرِ   

ـ حدثنـي علـّي  قال: ثنـي أبو صالهـح  قهال: ثنهـي معاويهة  عهن علهـّي  عهن ابهن عبهـاس  17296  

ََ الّشماِل يقول: تَأَُرا .  قوله: َوإذَا َغَربَْت تَْقِرُضُهْ  ذَا

ا عبهد الهرحمن  قهال: حهدثنا مهـحمد بهن أبهـي الوضها   عهن ـ حدثنا ابن بشار  قهال: حهدثن17297  

 سالـ  ا فطس  عن سعيد بن جبـير  قال َوإذَا َغَربَْت تَْقِرُضُهْ  تتركه  ذاَ الشمال.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17298  

ميعا عن ابن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد فهـي قهول هللا عهّز قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  ج

 وجّل: تَْقِرُضُهْ  قال: تتركه .

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

ََ  ـ حدثنا بشر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة َوإذَا َغَربَهْت تَْقِرُضهُه ْ 17299   ذَا

 الّشماِل يقول: تدعه  ذاَ الشمال.

حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا َمْعمر  عن قتاهة  قوله: تَْقِرُضهُهْ     

ََ الّشماِل قال: تَدَُعه  ذاَ الشمال.  ذَا

ن مسلهـ  بهن أبهـي حدثنا ابن سناا القَّزام  قال: حدثنا موسى بن إسماعيـل  قال: أ برنا مهـحمد به   

 الوّضا  عن سالـ   عن سعيد بن جبـير َوإذَا َغَربَْت تَْقِرُضُهْ  قال: تتركه .

وقوله: َوُاْ  فِـي فَْجَوةٍ ِمْنهُ يقول: والفتـية الأين أووا إلـيه فـي متسهع منهه يُْجمهع: فََجهواَ  وفَِجهاء   

 من قال ذلة: مـمدوها. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة َوُاْ  فِـي فَْجَوةٍ ِمْنهُ يقول: فهـي 17300  

َِ هللا.  فضاء من الكهف  قال هللا: ذلَة ِمْن آيا

ـ حدثنا ابن بشار  قهال: حهدثنا عبهد الهرحمن  قهال: حهدثنا مهـحمد بهن أبهـي الوّضها   عهن 17301  

 طس  عن سعيد بن جبـير َوُاْ  فِـي فَْجَوةٍ ِمْنهُ قال: الـمكاا الدا ـل.سالـ  ا ف

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـياا  عن منصور  عن مـجااد 17302  

 َوُاْ  فِـي فَْجَوةٍ ِمْنهُ قال: الـمكاا الأااب.

قهال: حهدثنا مهـحمد بهن مسلهـ  أبهو سهعيد بهن  حدثنـي ابن ِسناا  قال: حدثنا موسى بن إسماعيـل    

 أبـي الوّضا   عن سالـ  ا فطس  عن سعيد بن جبـير فِـي فَْجَوةٍ ِمْنهُ قال: فـي مكاا ها ـل.
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َِ ّللّاِ يقههول عههّز ذكههره: فعلنهها اههأا الههأي فعلنهها بههه تء الفتههـية الههأين قصصههنا    وقولههه: ذلههَة ِمههْن آيهها

رهنهها أا نضههرب علههـى آذانههه  بحيهه  تههزاور الشههمس عههن علههـيك  أمههرا  مههن تصيههـيرناا   إذ أ

مضههاجعه  ذاَ الـيههـمين إذا اههي طلعههت  وتقرضههه  ذاَ الشههمال إذا اههي َغَربههت  مههع كههونه  فههـي 

الهـمتسع مهن الهـمكاا  بحيهه  تتُهـحْرقه  الشهمس فتُشهحبه   وت تُْبلههـي علهـى طهول رقهدته  ثههـيابه   

علهـى  هـلقه  وا هلهة التهـي يسهتدّل بهها أولهو ا لبهـاب فتعفَن علـى أجسهاها   مهن حجهي هللا وأهلتهه 

علـى عظيـ  قدرته وسلطانه  وأنه ت يُعجزه شيء أراهه. وقوله َمْن يَْهِد ّللّاُ فَُههَو الهـُمْهتَِد يقهول عهّز 

وجّل: من يوفّقهه هللا لالاتهداء بآياتهه وحججهه إلهـى الهـحّق التهـي جعلهها أهلهة علهـيه  فههو الهـمهتدي. 

هو الأي قد أصاب سبـيـل الـحّق َوَمْن يُْضِلْل يقهول: ومهن أضهله هللا عهن آياتهه وأهلتهه  فلهـ  يقول: ف

يوفقه لالستدتل بها علـى سبـيـل الرشهاه فَلَهْن تَهـِجد لَههُ َوِلهـيّا ُمْرِشهدا يقهول: فلهن تهـجد لهه يها مهـحمد 

  يوفههق مههن يشههاء مههن عبههـاهه   ـلههـيالً وحلـيفههـا يرشههده إلصههابتها   ا التوفههـيق والههـِخْأتا بههـيد هللا

ويخأل من أراه يقول: فال يَْحزنُة إهبـار من أهبر عنة مهن قومهة وتكهأيبه  إيها   فإنهـي لهو شهتت 

 اديته  فآمنوا  وبـيدي الهداية والضالل. 

 18اآلية : 
ََ الّشهَماِل  القول فـي تأويـل قولهه تعالهـى:   }َوتَْحَسهبُُهْ  أَْيقَاظهاً َوُاهْ  ُرقُهوه  َونُقَلّهبُُه ْ  ََ اليَِمهيِن َوذَا ذَا

 باً {.َوَكْلبُُهْ  بَاِسغ  ِذَراَعْيِه بِالَوِصيِد لَِو اّطلَْعَت َعلَْيِهْ  لَْولّْيَت ِمْنُهْ  فَِراراً َولَُمِلتَْت ِمْنُهْ  ُرعْ 

 

ن يقول تعالـى ذكره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : وتهـحسب يها مهـحمد اه تء الفتهـية الهأي   

قصصنا علـية قصته   لو رأيته  فـي حال ضربنا علـى آذانه  فـي كهفه  الأي أووا إلهـيه أيقاظها. 

 وا يقاظ: جمع يَِق  ومنه قول الراجز:

 َوَوَجدُوا إْ َوتُهْ  أْيقاظاوَسْيَف َغيّاٍظ لَُهْ  َغيّاظا  

وس: جمع جهالس  والقعهوه: جمهع وقوله: َوُاْ  ُرقُوه  يقول: وا  نـيام. والرقوه: جمع راقد  كالـجل  

ََ الّشماِل يقول جّل ثناؤه: ونقلّب ا تء الفتـية فهـي رقهدته   ََ الـيَـِميَن َوذَا قاعد. وقوله: َونُقَلّبُُهْ  ذَا

 مّرة للـجنب ا يـمن  ومّرة للـجنب ا يسر  كما:

ََ الـيَهـِميِن ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: وَ 17303   نُقَلّهبُُهْ  ذَا

َوذَاَ الّشماِل واأا التقلـيب فـي رقدته  ا ولـى. قال: وذُكهر لنها أا أبهـا عيهاض قهال: لهه  فهـي كهل 

 عام تقلـيبتاا.

ـ ُحدثت عن يزيد  قهال: أ برنها سفهـياا بهن حسهين  عهن يعلهـى بهن مسلهـ  عهن سهعيد بهن 17304  

ََ الّشماِل قال: لو أنه  ت يقلّبوا  كلته  ا رض. جبـير  عن ابن عبـاس َونُقَلّبُُه ْ  ََ الـيَـِميِن َوذَا  ذَا

وقوله: وَكْلبُُهْ  بـاِسغ  ِذَراَعْيِه بهـالَوِصيِد ا تلهف أاهل التأويهـل فهـي الهأي عنهى هللا بقولهه: وَكْلهبُُهْ    

يرا مـمن قال ذلة فـيهـما بـاِسغ  ِذَراَعْيِه فقال بعضه : او كلب من كالبه  كاا معه . وقد ذكرنا كمـ

 مضى. وقال بعضه : كاا إنسانا من الناس طبـا ا له  تَبِعه .

 وأما الوصيد  فإا أال التأويـل ا تلفوا فـي تأويـله  فقال بعضه : او الِفناء. ذكر من قال ذلة:  

ـاس  ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاويهة  عهن علهـّي  عهن ابهن عبه17305  

 قوله: بـالَوِصيد يقول: بـالِفناء.

ـ حدثنا مـحمد بن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن بن َمههدّي  قهال: حهدثنا مهـحمد بهن أبهـي 17306  

 الوّضا   عن سالـ  ا فطس  عن سعيد بن جبـير وَكْلبُُهْ  بـاِسغ  ِذَراَعْيِه بـالَوِصيِد قال: بـالفناء.

رو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  ـ حدثنـي مـحمد بن عم17307  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حهدثنا ورقهاء  جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد بهـالَوِصيد قهال: 

 بـالفناء.

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد بـالَوِصيد قهال:    

 قال ابن جريي: يـمسة بـاب الكهف. بـالفناء.

ـهه حههدثنا بشههر  قههال: حههدثنا يزيههد  قههال: حههدثنا سههعيد  عههن قتههاهة َوَكْلههبُُهْ  بههـاِسغ  ِذَراَعْيههِه 17308  

 بـالَوِصيِد يقول: بفناء الكهف.
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حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر  عن قتاهة  قوله: بـالَوِصيِد    

 ال: بفناء الكهف.ق

ـ ُحدثت عن الـحسين  قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حدثنا عبـيد بن سلـيـماا  قال: سمعت 17309  

 الضحا  يقول فـي قوله: بـالَوِصيِد قال: يعنـي بـالفناء.

 وقال آ روا: الَوِصيد: الصعيد. ذكر من قال ذلة:  

ل: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قا17310  

 ابن عبـاس  قوله: وَكْلبُُهْ  بـاِسغ  ِذَراَعْيِه بـالَوِصيِد يعنـي فناءا   ويقال: الوصيد: الصعيد.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يعقوب  عن ااروا  عن عنترة  عن سعيد بن جبـير  فهـي 17311  

 َعْيِه بـالَوِصيِد قال: الوصيد: الصعيد.قوله: وَكْلبُُهْ  بـاِسغ  ِذَرا

ـ حدثنا ابهن حميهد  قهال: حهدثنا الهـحك  بهن بشهير  عهن عمهرو  فهـي قولهه: وَكْلهبُُهْ  بهـاِسغ  17312  

 ِذَراَعْيِه بـالَوِصيِد قال: الوصيد: الصعيد  التراب.

 وقال آ روا: الوصيد البـاب. ذكر من قال ذلة:  

يههى بههن أبههـي مائههدة  قههال: حههدثنا أبههو عاصهه   عههن شبههـيب  عههن ـهه حدثنههـي مكريهها بههن يح17313  

 عكرمة  عن ابن عبـاس وَكْلبُُهْ  بـاِسغ  ِذَراَعْيِه بـالَوِصيِد قال: بـالبـاب  وقالوا بـالفناء.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بهـالصواب  قهول مهن قهال: الوصهيد: البهـاب  أو فنهاء البهـاب حيه  يبلهق   

ب يُوَصههد  وإيصههاهه: إطبههـاقه وإغالقهه مههن قههول هللا عههّز وجههّل: إنَّههها َعلَههـْيِهْ  البهـاب  وذلههة أا البههـا

ُمْ َصدَة  وفـيه لبتاا: ا صيد  واي لبة أال نـجد  والوصيد: واي لبة أال تهامة. وذُِكر عن أبـي 

عمرو بن العالء  قال: إنها لبة أال الـيـمن  وذلة نظير قوله : وّر هت الكتهاب وأر تهه  ووكهدَ 

ا مر وأكدته فمن قال الوصيد  قال: أوصدَ البـاب فأنا أُوِصده  واهو ُموَصهد ومهن قهال ا صهيد  

قال: آصدَ البـاب فهو ُمْ َصد  فكاا معنى الكالم: وكلبه  بـاسغ ذَراعيه بفناء كهفه  عند البهـاب  

 يحف  علـيه  بـابه.

فَِرارا يقول: لو اطلعت علهـيه  فهـي رقهدته  التهـي رقهدواا  وقوله: لَِو اّطلَْعَت َعلَـْيِهْ  لََولّـْيَت ِمْنُه ْ   

فههـي كهفههه    هبههرَ عههنه  ااربههـا مههنه  فههـاّرا  َولُههـِملتَْت ِمههْنُهْ  ُرْعبههـا يقههول: ولههـملتت نفُسههة مههن 

اطالعة علـيه  فََزعا  لـما كاا هللا ألبسه  من الهيبة  كهي ت يصهل إلهـيه  واصهل  وت تلهـِمسه  يهد 

ل  الكتاب فـيه  أجله  وتوقظه  من رقدته  قدرته وسلطانه فـي الوقت الأي أراه أا تمس حتـى يب

يجعله  عبرة لـمن شاء من  هـلقه  وآيهة لهـمن أراه اتحتهـجاج بهه  علهـيه مهن عبهـاهه  لـيعلهـموا أا 

 وعد هللا حّق  وأّا الساعة آتـية ت ريب فـيها.

َت ِمْنُهْ  ُرْعبـا فقرأته عامة قّراء الـمدينة بتشديد الهالم مهن وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: َولُـمِلتْ   

بـمعنى أنه كاا يـمتلـىَء مّرة بعد مّرة. وقهرأ ذلهة عامهة قهراء العهراق: َولُهـمِلتَْت « ولُـملّتْتَ »قوله: 

ى  بـالتـخفـيف  بـمعنى: لـملتت مّرة  واما عندنا قراءتاا مستفـيضتاا فـي القراءة  متقاربتا الـمعن

 فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

 20و 19اآلية : 
الُواْ لَبِمْنَها القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوَكأَِلَة بَعَمْنَاُاْ  ِليَتََسآَءلُوا بَْينَُهْ  قَاَل قَائِل  ّمْنُهْ  َك  لَبِمْتُْ  قَ 

ْ  فَهاْبعَمُواْ أََحهدَُكْ  بِهَوِرقُِكْ  َاهـَِأِه إِلَهَى اْلَمِدينَهِة فَْليَْنُظهْر أَيَّههآ يَْوماً أَْو بَْعَ  يَْوٍم قَالُواْ َربُّكْ  أَْعلَُ  بَِما لَبِمْهتُ 

لَْيُكْ  يَْرُجُموُكْ  أَْمَكَى َطعَاماً فَْليَأْتُِكْ  بِِرْمٍق ّمْنهُ َوْليَتَلَّطْف َوتَ يُْشِعَرّا بُِكْ  أََحداً *  إِنُّهْ  إِا يَْظَهُرواْ عَ 

 فِي ِملّتِِهْ  َولَن تُْفِلُحَواْ إِذاً أَبَداً {. أَْو يُِعيدُوُك ْ 

يقول تعالـى ذكره: كما أرقدنا ا تء الفتـية فهـي الكههف  فحفظنهاا  مهن وصهول واصهل إلهـيه      

وعين ناظر أا ينظر إلـيه   وحفظنا أجسامه  من الهبالء علهـى طهول الزمهاا  وثهـيابه  مهن العفهن 

بعمناا  من رقدته   وأيقظناا  من نومه   لنعّرفه  عظيهـ  سهلطاننا  علـى مّر ا يام بقدرتنا فكألة 

وعجيب فعلنا فـي  ـلقنا  ولهـيزهاهوا بصهيرة فهـي أمهرا  الهأي اه  علهـيه مهن بهراءته  مهن عبهـاهة 

اتَلهة  وإ الصه  لعبـاهة هللا وحده ت شرية له  إذا تبـيّنوا طول الزماا علـيه   وا  بهيتته  حين 

ه: ِلـيَتَساَءلُوا بَهـْينَُهْ  يقهول: لهـيسأل بعضهه  بعضها قهاَل قائهل  ِمهْنُهْ  َكهْ  لَبِمْتُهـْ  يقهول عهّز رقدوا. وقول

ذكره: فتساءلوا فقال قائل منه   صحابه: َكْ  لبمْتـْ  وذلة أنه  استنكروا مهن أنفسهه  طهول رقهدته  

This file was downloaded from QuranicThought.com



فقالوا: لَبِمْنا يوما أو بعه  يهوم. ظنها مهنه  أا  قالُوا لَبِمْنا يَْوما أْو بَْعَ  يَْوٍم يقول: فأجابه اتَ روا

 ذلة كألة كاا  فقال اتَ روا: َربُّكْ  أْعلَـُ  بِـَما لَبِمْتُـْ  فسلّـموا العلـ  إلـى هللا.

وقوله: فـاْبعَمُوا أَحدَُكْ  بَِوِرقُِكْ  َاِأِه إلـى الـَمِدينَِة يعنـي مهدينته  التهـي  رجهوا منهها ِارابهـا  التهـي   

سمى أفسوس فَْلـيَْنُظْر أيّهها أْمَكهى َطعامها فَْلهـيأَتُِكْ  بِهرْمٍق ِمْنههُ ذكهر أنهه  ابهوا مهن رقهدته  جياعها  ت

فلألة طلبوا الطعام. ذكر من قال ذلهة  وذكهر السهبب الهأي مهن أجلهه ذكهر أنهه  بعمهوا مهن رقهدته  

 حين بعموا منها:

ماق  قهال: أ برنها معمهر  قهال: أ برنهـي ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبهد الهر17314  

إسماعيـل بهن بشهروس  أنهه سهمع واهب بهن منبهه يقهول: إنهه  غبهروا  يعنهـي الفتهـية مهن أصهحاب 

الكهف بعد ما بنى علـيه  بـاب الكهف ممانا بعد ممهاا  ثه  إا راعيها أهركهه الهـمطر عنهد الكههف  

  يهزل يعالهـجه حتهـى فتهـح مها أه هـله فقال: لو فتـحت اأا الكهف وأه ـلت غنـمي مهن الهـمطر  فلهـ

فـيه  ورهّ إلـيه  أرواحه  فـي أجسامه  من البد حين أصبحوا  فبعموا أحدا  بورق يشتري طعامها 

فلـما أتـى بـاب مدينته   رأى شيتا يُنكره  حتـى ه ـل علـى رجل فقال: بعنـي بهأه الدراا  طعاما  

نا وأصحاب لـي أمهس  فآوانها اللـيهـل  ثه  أصهبحوا  فقال: ومن أين لة اأه الدراا ؟ قال:  رجت أ

فأرسلونـي  فقال: اأه الدراا  كانت علـى عهد ُملة فالا  فأنـّي لة بها؟ فرفعه إلـى الـملة  وكهاا 

ملكا صالـحا  فقال: من أين لة اأه الهَورق؟ قهال:  رجهت أنها وأصهحاب لهـي أمهس  حتهـى أهرَكنها 

نههـي أا أشههتري لههه  طعامهها قههال: وأيههن أصههحابة؟ قههال: فههـي اللـيههـل فههـي كهههف كههأا وكههأا  ثهه  أمرو

الكهف قال: فـانطلقوا معهه حتهـى أتهوا بهـاب الكههف  فقهال: هعونهـي أه هـل علهـى أصحابهـي قهبلك  

فلـما رأوه  وهنا مهنه  ُضهِرب علهـى أذنهه وآذانهه   فجعلهوا كلهـما ه هـل رجهل أرعهب  فلهـ  يقهدروا 

   كنـيسة  اتـخأواا مسجدا يصلوا فـيه.علـى أا يد ـلوا علـيه   فبنوا عندا

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  عهن 17315  

عكرمههة  قههال: كههاا أصههحاب الكهههف أبنههاء ملههو  الههروم  رمقههه  هللا اإلسههالم  فتعههّوذوا بههدينه   

 علهـى سهمعه   فلبمهوا هاهرا طهويالً  حتهـى واعتزلوا قومه   حتـى انتهوا إلـى الكههف  فَضهَرب هللا

َالكت أمته   وجاءَ أّمة مسلـمة  وكاا ملكه  مسلـما  فـا تلفوا فـي الهرو  والهـجسد  فقهال قائهل: 

يبع  الرو  والـجسد جميعا وقال قائل: يُبع  الرو   فأما الـجسد فتأكله ا رض  فهال يكهوا شهيتا 

س الـُمُسو   وجلس علـى الّرماه  ث  هعها هللا تعالهـى فقهال: فشّق علـى ملكه  ا تالفه   فـانطلق فلب

أي رّب  قهد تهرى ا هتال، اه تء  فههـابع  لهه  آيهة تبهـين لههه   فبعه  هللا أصهحاب الكههف  فبعمههوا 

أحدا  يشتري له  طعامها  فد هـل السهوق  فجعهل يُنكهر الوجهوه  ويعهر، الطهرق  ويهرى اإليهـماا 

تـخف حتـى أتهـى رجهالً يشهتري منهه طعامها فلهـما نظهر الرجهل بـالـمدينة ظاارا  فـانطلق واو مس

إلههـى الههَوِرق أنكراهها  قههال: حسههبت أنههه قههال: كأنههها أ فههـا، الّربَههع  يعنههـي اإلبههل الصههبار  فقههال لههه 

الفتـى: ألـيس ملكك  فالنا؟ قال: بل ملكنا فالا فلـ  يزل ذلة بـينهما حتـى رفعه إلـى الـملة  فسأله  

ر أصحابه  فبع  الـملة فـي الناس  فجمعه   فقهال: إنكه  قهد ا تلفتهـ  فهـي الهرو  فأ بره الفتـى  ب

والـجسد  وإا هللا قد بع  لك  آية  فهأا رجل من قوم فالا  يعنـي ملكه  الأي مضى  فقهال الفتهـى: 

انطلقوا بـي إلـى أصحابـي فركب الـملة  وركب معه الناس حتـى انتهوا إلهـى الكههف فقهال الفتهـى 

نـي أه هـل إلهـى أصحابهـي  فلهـما أبصهرا  ُضهِرب علهـى أذنهه وعلهـى آذانهه  فلهـما اسهتبط وه هعو

ه ـل الـملة  وه ـل الناس معه  فإذا أجساه ت ينكروا منها شهيتا  غيهر أنهها ت أروا  فهـيها  فقهال 

لهـمة  الـملة: اأه آية بعمها هللا لك . قهال قتهاهة: وعهن ابهن عبهـاس  كهاا قهد غهزا مهع حبهـيب بهن مس

فمّروا بـالكهف  فإذا فهـيه عظهام  فقهال رجهل: اهأه عظهام أصهحاب الكههف  فقهال ابهن عبهـاس: لقهد 

 ذابت عظامه  منأ أكمر من ثالي متة سنة.

ـ حدثنا ابن حميهد  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن ابهن إسهحاق فـيهـما ذكهر مهن حهدي  أصهحاب 17316  

ل لهه تهـيأوسيس فلهـما ملهة بقهـي ملكهه ثمانهـيا الكهف  قال: ث  ملة أال تلة الباله رجل صالـح يقها

وستـين سنة  فتـحّزب الناس فـي ُملكهه  فكهانوا أحزابهـا  فمهنه  مهن يه من بهـاهلل  ويعلهـ  أّا السهاعة 

حّق  ومنه  من يكأّب  فكبر ذلة علـى الـملة الصالـح تهـيأوسيس  وبكهى إلهـى هللا وتضهّرع إلهـيه  

ـاطل يزيدوا ويظههروا علهـى أاهل الهـحّق ويقولهوا: ت حيهاة وحزا حزنا شديدا لـما رأى أال الب
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إت الـحياة الدنـيا  وإنـما تُبع  النفوس  وت تُبع  ا جساه  ونُسوا ما فـي الكتاب فجعهل تهـيأوسيس 

يرسل إلـى من يظّن فـيه  يرا  وأنه  أئمة فهـي الهـحّق  فجعلهوا يكهأّبوا بهـالساعة  حتهـى كهاهوا أا 

ن الـحّق وِملة الـَحواريـين فلـما رأى ذلة الهـملة الصالهـح تهـيأوسيس  ه هـل بهـيته يُحّولوا الناس ع

فأغلقهه علهـيه  ولهبس ِمْسهحا وجعههل تهـحته رمهاها  ثه  جلهس علههـيه  فهدأب ذلهة لـيهـله ونههاره ممانهها 

اه  يتضّرع إلـى هللا  ويبكي إلـيه مـما يرى فـيه الناس ث  إا الرحمن الرحيـ  الأي يكره الكة العبهـ

أراه أا يَْظهر علـى الفتـية أصحاب الكهف  ويبـين للناس شأنه   ويجعله  آية له   وحجة علهـيه   

لـيعلههـموا أا السههاعة آتههـية ت ريههب فههـيها  وأا يستههـجيب لعبههده الصالههـح تههـيأوسيس  ويتههـّ  نعمتههه 

  به شيتا  وأا يجمع من علـيه  فال ينزع منه ُملكه  وت اإليـماا الأي أعطاه  وأا يعبد هللا ت يشر

كاا تبدّه من الـم منـين  فألقـى هللا فـي نفس رجل من أال ذلة البلد الأي به الكهف  وكاا الهـجبل 

بنـجلوس الأي فهـيه الكههف لهألة الرجهل  وكهاا اسه  ذلهة الرجهل أولهـياس  أا يههدم البنهـياا الهأي 

ن  فجعههال ينزعههاا تلههة الههـحجارة  علههـى فهه  الكهههف  فههـيبنى بههه حظيههرة لبنههـمه  فههـاستأجر عاملههـي

ويبنههـياا بههها تلههة الههـحظيرة  حتههـى نزعهها مهها علههـى فهه  الكهههف  حتههـى فتههـحا عههنه  بههـاب الكهههف  

وحجبه  هللا من الناس بـالرعب فـيزعموا أا أشجع من يريهد أا ينظهر إلهـيه  غايهة مها يهـمكنه أا 

بههـاب الكهههف نائمهها فلههـما نزعهها  يد ههـل مههن بههـاب الكهههف  ثهه  يتقههدّم حتههـى يههرى كلههبه  هونههه  إلههـى

الههـحجارة  وفتههـحا علههـيه  بههـاب الكهههف  أذا هللا ذو القههدرة والعظمههة والسههلطاا مـحيههـي الـموتههـى 

للفتـية أا يجلسوا بـين ظهري الكهف  فجلسوا فرحين ُمْسِفرة وجواه  طيّبة أنفُسه   فسلّـ  بعضه  

كانوا يستـيقظوا لها إذا أصبحوا من لـيـلته   علـى بع   حتـى كأنـما استـيقظوا من ساعته  التـي

التـي يبـيتوا فـيها. ثه  قهاموا إلهـى الصهالة فصهلّوا  كالهأي كهانوا يفعلهوا  ت يهَروا  وت يُهَرى فهـي 

وجواه   وت أبشارا   وت ألوانه  شيء يُنكرونه كهيتته  حين رقدوا بعشّي أمس  وا  يهروا أا 

   والتـماسه .ملكه  هقـينوس الـجبـار فـي طلبه

فلـما قضوا صالته  كما كانوا يفعلوا  قالوا لـيـملـيخا  وكاا او صاحب نفقته   الأي كاا يبتهاع   

له  طعامه  وشرابه  من الـمدينة  وجاءا  بـالـخبر أا هقـينوس يـلتـمسنه   ويسأل عنه : أنبتنا يا 

ر؟ وا  يظنهوا أنهه  رقهدوا كهبع  أ ي ما الأي قال الناس فـي شأننا عشّي أمسى عند اأا الـجبـا

ما كانوا يرقدوا  وقد ُ يّـل إلـيه  أنه  قد ناموا كأطول ما كانوا يناموا فـي اللـيـلة التهـي أصهبحوا 

فـيها  حتـى تساءلوا بـينه   فقهال بعضهه  لهبع : َكهْ  لَبِمْتُهـْ  نهـياما؟ قهالُوا لَبِمْنها يَْومها أْو بَْعهَ  يَهْوٍم 

لَههـُ  بِههـما لَبِمْتُههـْ  وكههل ذلههة فههـي أنفسههه  يسههير. فقههال لههه  يـملههـيخا: افتُِقْدتههـ  والتـمستههـ  قههالُوا َربُّكههْ  أعْ 

بـالـمدينة  واو يريد أا يُْ تَـى بكه  الهـيوم  فتَهْأبُحوا للطواغيهت  أو يقهتُلُك   فمها شهاء هللا بعهد ذلهة. 

بعد إيـمانك  إذا هعاك  عدّو هللا  وت فقال له  مكسلـمينا: يا إ وتاه اعلـموا أنك  مالَقْوا  فال تكفروا 

تُنكروا الـحياة التـي ت تبـيد بعد إيـمانك  بـاهلل  والـحياة من بعد الهـموَ ثه  قهالوا لـيـملهـيخا: انطلهق 

إلـى الـمدينة فتسّمع ما يقال لنا بها الـيوم  وما الأي نُهأكر بهه عنهد هقهـينوس  وتلّطهف  وت يشهعَرّا 

عاما فأتنا به  فإنه قد آا لة  ومهنا علـى الطعام الأي قد جتتنا به  فإنهه قهد كهاا بنا أحد  وابتع لنا ط

قلـيالً  فقد أصهبحنا جياعها ففعهل يـملهـيخا كمها كهاا يفعهل  ووضهع ثهـيابه  وأ هأ المهـياب التهـي كهاا 

ـانطلق يتنكر فـيها  وأ أ َوِرقا من نفقته  التـي كانت معه   التـي ُضربت بطابَع هقـينوس الـملة  ف

يـملـيخا  ارجا فلـما مّر ببـاب الكهف  رأى الـحجارة منزوعة عن بـاب الكههف  فعجهب منهها  ثه  

مّر فلـ  يبـال بها  حتـى أتـى الـمدينة مستـخفـيا يصدّ عن الطريق تـخّوفهـا أا يهراه أحهد مهن أالهها  

وأال ممانه قد َالكوا قبهل فـيعرفه  فـيأاب به إلـى هقـينوس  وت يشعر العبد الصالـح أا هقـينوس 

ذلة بمالي متة وتسع سنـين  أو مها شهاء هللا مهن ذلهة إذ كهاا مها بهـين أا نهاموا إلهـى أا استهـيقظوا 

ثهالي متههة وتسههع سنههـين. فلههـما رأى يـملههـيخا بههـاب الهـمدينة رفههع بصههره  فههرأى فههوق ظهههر البههـاب 

عجهب وجعهل ينظهر مستـخفهـيا إلهـيها عالمة تكوا  ال اإليـماا  إذا كاا ظاارا فهـيها فلهـما رآاها 

فنظر يـمينا وشماتً  فتعجب بـينه وبهـين نفسهه  ثه  تهر  ذلهة البهـاب  فتهـحّول إلهـى بهـاب آ هر مهن 

أبوابها  فنظر فرأى من ذلة ما يحيغ بـالـمدينة كلها  ورأى علـى كّل بـاب ممل ذلهة فجعهل يخيهـل 

،  ورأى ناسا كمـيرين مـحدثـين لـ  يكن يراا  قبل إلـيه أا الـمدينة لـيس بـالـمدينة التـي كاا يعر

ذلة  فجعل يـمشي ويعجب ويخيهـل إلهـيه أنهه حيهراا ثه  رجهع إلهـى البهـاب الهأي أتهـى منهه  فجعهل 
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يعجب بـينه وبـين نفسه ويقول: يا لـيت شعري  أما اأه عشية أمس  فكاا الـمسلـموا يخفوا اهأه 

نها ظاارة لعلـّي حالـ ؟ ث  يرى أنه لهـيس بنهائ  فأ هأ كسهاءه العالمة ويستـخفوا بها  وأما الـيوم فإ

فجعلههه علههـى رأسههه  ثهه  ه ههـل الههـمدينة  فجعههل يههـمشي بههـين ظهههري سههوقها  فههـيسمع أناسهها كمههـيرا 

يحلفوا بـاس  عيسى ابن مريـ   فزاهه فرقا  ورأى أنهه حيهراا  فقهام ُمسهندا ظههره إلهـى جهدار مهن 

: وهللا ما أهري ما اهأا أمها عشهية أمهس فلهـيس علهـى ا رض إنسهاا ُجدُر الـمدينة ويقول فـي نفسه

يأكر عيسى ابن مريـ  إت قُتل وأما البداة فأسمعه   وكّل إنساا يهأكرأمر عيسهى ت يخها، ثه  قهال 

فـي نفسه: لعّل اأه لـيست بـالـمدينة التـي أعر، أسمع كالم أالها وت أعر، أحهدا مهنه   وهللا مها 

مدينتنا فقام كالـحيراا ت يتوجه وجها ث  لقـي فتـى من أال الـمدينة  فقال لهه: مها أعلـ  مدينة قرب 

اس  اأه الـمدينة يا فتـى؟ قال: اسمها أفسوس  فقهال فهـي نفسهه: لعهّل بهـي مسها  أو بهـي أمهر أذاهب 

عقلـي؟ وهللا يحّق لـي أا أسرع الهـخروج منهها قبهل أا أ هزى فهـيها أو يصيبنهـي شهّر فأالهة. اهأا 

 لأي يحدّي به يـملـيخا أصحابه حين تبـين له  ما به.ا

ث  إنه أفـاق فقال: وهللا لو عجلت الـخروج من الـمدينة قبل أا يفطن بـي لكاا أكيس لـي فدنا من   

الأين يبـيعوا الطعهام  فهأ رج الهوِرق التهـي كانهت معهه  فأعطااها رجهالً مهنه   فقهال: بعنهـي بههأه 

فأ ههأاا الرجههل  فنظههر إلههـى ضههرب الههورق ونقشههها  فعجههب منههها  ثهه   الههوِرق يهها عبههد هللا طعامهها.

طرحها إلـى رجل من أصحابه  فنظر إلـيها  ثه  جعلهوا يتطارحونهها بهـينه  مهن رجهل إلهـى رجهل  

ويتعجبوا منها  ث  جعلوا يتشاوروا بـينه  ويقول بعضه  لبع : إا اأا الرجل قهد أصهاب كنهزا 

ويـل فلـما رآا  يتشاوروا من أجله فرق فرقا شديدا  وجعل  بـيتا فـي ا رض منأ مماا وهار ط

يرتعد ويظّن أنه  قهد فطنهوا بهه وعرفهوه  وأنهه  إنهـما يريهدوا أا يهأابوا بهه إلهـى ملكهه  هقهـينوس 

يسلـمونه إلـيه. وجعل أناس آ روا يأتونه فـيتعّرفونه  فقهال لهه  واهو شهديد الفهرق مهنه : أفضهلوا 

أمسكوا  وأما طعامك  فال حاجة لـي به. قالوا لهه: مهن أنهت يها فتهـى  ومها علـّي  فقد أ أتـ  ورقـي ف

شأنة؟ وهللا لقد وجدَ كنزا مهن كنهوم ا ّولهـين  فأنهت تريهد أا تـخفهـيه منها  فهـانطلق معنها فأرنهاه 

وشاركنا فـيه  نـخف علـية ما وجدَ  فإنة إا ت تفعل نأَ بهة السهلطاا  فنسلهـمة إلهـيه فهـيقتلة. 

قوله   عجب فـي نفسه فقال: قد وقعت فـي كّل شيء كنهت أحهأر منهه ثه  قهالوا: يها فتهـى  فلـما سمع

إنة وهللا ما تستطيع أا تكتـ  ما وجدَ  وت تظّن فـي نفسة أنه سيخفهـى حالهة. فجعهل يـملهـيخا ت 

أ هأوا  يدري ما يقول له  وما يرجع إلـيه   وفَِرق حتـى ما يحير إلـيه  جوابـا فلهـما رأوه ت يتكلهـ 

كساءه فطوقوه فـي عنقه  ثه  جعلهوا يقوهونهه فهـي سهكة الهـمدينة ملبّبهـا  حتهـى سهمع بهه مهن فهـيها  

.  فقـيـل: أُ أ رجل  عنده كنز 

واجتـمع علـيه أاهل الهـمدينة صهبيرا  وكبهـيرا   فجعلهوا ينظهروا إلهـيه ويقولهوا: وهللا مها اهأا   

قّغ  وما نعرفه فجعل يـملـيخا ت يهدري مها يقهول لهه    الفتـى من أال اأه الـمدينة  وما رأيناه فـيها

مع ما يسمع منه  فلـما اجتـمع علـيه أال الـمدينة  فَِرق  فسكت فلـ  يتكلـ  ولو أنه قال إنه من أاهل 

الههـمدينة لههـ  يصههدّق. وكههاا مستههـيقنا أّا أبههـاه وإ وتههه بـالههـمدينة  وأا حسههبه مههن أاههل الههـمدينة مههن 

سيأتونه إذا سمعوا  وقد استـيقن أنه من عشية أمس يعهر، كمهـيرا مهن أالهها   عظماء أالها  وأنه 

 وأنه ت يعر، الـيوم من أالها أحدا.

فبـينهـما اهو قههائ  كالهـحيراا ينتظههر متهـى يأتههه بعه  أالهه  أبههوه أو بعه  إ وتههه فـيخهـلصه مههن   

ن يدبراا أمراا  واما رجهالا أيديه   إذ ا تطفوه فـانطلقوا به إلـى رئيسي الـمدينة ومدبريها اللأي

صالـحاا  كاا اس  أحداما أريوس  واس  اتَ ر أسطيوس فلـما انطلق به إلـيهما  ظّن يـملـيخا أنه 

يُنطلق به إلـى هقـينوس الـجبـار ملكه  الأي اربوا منه  فجعل يـلتفت يـمينا وشماتً  وجعل النهاس 

فجعههل يـملههـيخا يبكههي. ثهه  رفههع رأسههه إلههـى  يسههخروا منههه  كمهها يُسههخر مههن الـمههـجنوا والههـحيراا 

السماء وإلـى هللا  ث  قال: اللهّ  إله السهمواَ وا رض  أولهـي معهي روحها منهة الهـيوم ت يدنهـي بهه 

عند اأا الـجبـار. وجعل يبكي ويقول فـي نفسه: فهرق بـينهـي وبهـين إ وتهـي يها لهـيته  يعلهـموا مها 

جبـار فلو أنهه  يعلهـموا  فهـيأتوا  فنقهوم جميعها بهـين يهدي لقـيت  وأنى يُأاب بـي إلـى هقـينوس الـ

هقـينوس فإنا كنا تواثقنا لنكونّن معا  ت نكفر بـاهلل وت نشر  به شيتا  وت نعبد الطواغيت من هوا 

هللا. فُّرق بـينـي وبهـينه   فلهن يرونهـي ولهن أرااه  أبهدا وقهد كنها تواثقنها أا ت نفتهرق فهـي حيهاة وت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا لـيت شعري ما او فـاعل بـي؟ أقاتلـي او أم ت؟ ذلهة الهأي يحهدّي بهه يـملهـيخا نفسهه موَ أبدا. ي

 فـيـما أ بر أصحابه حين رجع إلـيه .

فلـما انتهى إلـى الرجلهـين الصالهـحين أريهوس وأسهطيوس  فلهـما رأى يـملهـيخا أنهه لهـ  يُهأاب بهه   

س الورق فنظرا إلهـيها وعجبهـا منهها  إلـى هقـينوس  أفـاق وسكن عنه البكاء فأ أ أريوس وأسطيو

ث  قال أحداما: أين الكنز الأي وجدَ يا فتـى؟ اأا الوِرق يشهد علهـية أنهة قهد وجهدَ كنهزا فقهال 

لهما يـملـيخا: ما وجدَ كنزا ولكن اأه الوِرق ورق آبهـائي  ونقهش اهأه الهـمدينة وضهربها  ولكهن 

ال له أحداما: مهـمن أنهت؟ فقهال لهه يـملهـيخا: مها وهللا ما أهري ما شأنـي  وما أهري ما أقول لك  فق

أهري  فكنت أرى أنـي من أال اأه القرية  قالوا: فمن أبو  ومن يعرفة بها؟ فأنبأا  بهـاس  أبهـيه  

فلـ  يجدوا أحدا يعرفه وت أبـاه فقال له أحداما: أنت رجل كأّاب ت تنبتنا بـالـحّق فلـ  يدر يـملهـيخا 

كس بصره إلـى ا رض. فقال له بع  من حولهه: اهأا رجهل مهـجنوا فقهال ما يقول له   غيرأنه ن

بعضه : لـيس بـمـجنوا  ولكنه يحمق نفسهه عمهدا لكهي ينفلهت مهنك  فقهال لهه أحهداما  ونظهر إلهـيه 

نظههرا شههديدا: أتظههّن أنههة إذ تتههـجانن نرسههلة ونصههدّقة بههأا اههأا مههال أبههـية  وضههرب اههأه الههورق 

نة؟ وإنهـما أنهت غهالم شهاب تظهّن أنهة تأفكنها  ونهـحن شهمغ كمها ونقشها منأ أكمر من ثالي متهة سه

ترى  وحولة ُسراة أال الـمدينة  ووتة أمراا  إنهـي  ظننهـي سهآمر بهة فتعهأّب عأابهـا شهديدا  ثه  

أوثقة حتـى تعتر، بهأا الكنهز الهأي وجهدَ. فلهـمال قهال ذلهة  قهال يـملهـيخا: أنبتونهـي عهن شهيء 

ك  عمها عنهدي أرأيتهـ  هقهـينوس الهـملة الهأي كهاا فهـي اهأه الهـمدينة أسألك  عنه  فإا فعلتهـ  صهدقت

عشية أمس ما فعل؟ فقال له الرجل: لـيس علـى وجه ا رض رجهل اسهمه هقهـينوس  ولهـ  يكهن إت 

ملة قد الة منأ مماا وهار طويـل  وَالكت بعهده قهروا كمهـيرة فقهال لهه يـملهـيخا: فهوهللا إنهـي إذا 

ق أحههد مههن النههاس بههـما أقههول وهللا لقههد علههـمت  لقههد فررنهها مههن الـجبههـار لههـحيراا  ومهها اههو بههـمصدّ 

هقـينوس  وإنـي قد رأيته عشية أمس حين ه ـل مدينة أفسوس  ولكن ت أهري أمدينة أفسوس اهأه 

أم ت؟ فـانطلقا معي إلـى الكهف الأي فـي جبل بنهـجلوس أريكه  أصحابهـي. فلهـما سهمع أريهوس مها 

قوم لعّل اأه آية من آياَ هللا جعلها لك  علـى يهدي اهأا الفتهـى  فهـانطلقوا بنها  يقول يـملـيخا قال: يا

معه يرنا أصحابه  كما قال. فـانطلق معه أريوس وأسطيوس  وانطلق معه  أال الهـمدينة كبهـيرا  

 وصبيرا   نـحو أصحاب الكهف لـينظروا إلـيه .

لهـيه  بطعهامه  وشهرابه  عهن القهدر الهأي ولـما رأى الفتـية أصحاب الكهف يـملـيخا قد احتبس ع  

كاا يأتـي به  ظنوا أنه قد أُِ أ فأُاب به إلـى ملكه  هَْقـينوس الأي اربوا منهه. فبـينهـما اه  يظنهوا 

ذلة ويتـخّوفونه  إذ سمعوا ا صواَ وجلبة الـخيهـل مصهعدة نهـحوا   فظنهوا أنهه  ُرسهل الـجبهـار 

موا حين سمعوا ذلة إلـى الصالة  وسلّـ  بعضه  علـى بع   هقـينوس بع  إلـيه  لـيُْ تـي به   فقا

وأوصههى بعضههه  بعضهها  وقههالوا: انطلقههوا بنهها نههأَ أ انهها يـملههـيخا  فإنههه اتَا بههـين يههدي الـجبههـار 

هقـينوس ينتظر متـى نأته. فبـينـما ا  يقولوا ذلة  وا  جلوس بـين ظهري الكههف  فلهـ  يهروا إت 

بـاب الكهف. وسبقه  يـملـيخا  فد ـل علـيه  واو يبكي. فلـما رأوه أريوس وأصحابه وقوفـا علـى 

يبكي بكوا معه ث  سألوه عن شأنه  فأ برا   بره وقهّص علهـيه  النبهأ كلهه  فعرفهوا عنهد ذلهة أنهه  

كههانوا نههـياما بههأمر هللا ذلههة الزمههاا كلههه  وإنههـما أوقظههوا لههـيكونوا آيههة للنههاس  وتصههديقا للبعهه   

اعة آتهـية ت ريهب فهـيها. ثه  ه هـل علهـى أثهر يـملهـيخا أريهوس  فهرأى تابوتها مهن ولـيعلـموا أا السه

نـحاس مختوما بخاتـ  من فضة  فقام ببـاب الكهف ث  هعا رجاتً مهن عظمهاء أاهل الهـمدينة  ففتهـح 

التابوَ عندا   فوجدوا فـيه لوحين من رصاص  مكتوبـا فـيهما كتاب  فقرأامها فوجهد فهـيهما: أا 

  ومـحسلـمينا  ويـملـيخا  ومرطونس  وكسهطونس  ويبهورس  ويكرنهوس  ويطبهـيونس  مكسلـمينا

وقالوح  كانوا فتـية اربوا من ملكه  هقـينوس الـجبـار  مخافة أا يفتهنه  عهن هيهنه   فد هـلوا اهأا 

الكهف فلـما أ بر بـمكانه  أمر بـالكهف فسدّ علـيه  بـالـحجارة  وإنها كتبنها شهأنه  وقصهة  بهرا   

يعلـمه من بعدا  إا عمر علـيه . فلـما قرأوه  عجبوا وحمدوا هللا الأي أراا  آية للبع  فهـيه   ثه  لـ

رفعوا أصواته  بحمد هللا وتسبـيحه. ث  ه ـلوا علـى الفتـية الكهف  فوجوها  جلوسا بـين ظهريهه  

ي أرااه  آيهة مهن ُمشرقة وجواه   لـ  تبل ثـيابه . فخّر أريوس وأصحابه سجوها  وحمهدوا هللا الهأ

آياته. ث  كلـ  بعضه  بعضا  وأنبأا  الفتـية عن الأين لقوا من ملكهه  هقهـينوس ذلهة الـجبهـار الهأي 
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كانوا اربوا منه. ث  إا أريوس وأصهحابه بعمهوا بريهدا إلهـى ملكهه  الصالهـح تهـيأوسيس  أا َعّجهل 

آيهة للعالهـمين  لتكهوا لهه  نهورا لعلة تنظر إلـى آية من آيهاَ هللا  جعلهها هللا علهـى ملكهة  وجعلهها 

وضياء  وتصديقا بـالبع   فـاعجل علـى فتـية بعمه  هللا  وقد كاا توفـاا  منأ أكمر من ثهالي متهة 

 سنة.

فلـما أتـى الـملة تـيأوسيس الـخبر  قام من الـَمْسندة التـي كاا علهـيها  ورجهع إلهـيه رأيهه وعقلهه    

جهّل  فقهال: أحمهد  اللههّ  رّب السهمواَ وا رض  أعبهد   وذاب عنه امه  ورجع إلـى هللا عّز و

وأحمههد   وأسههبح لههة تطّولههت علههـّي  ورحمتنههـي برحمتههة  فلههـ  تطفههـىء النههور الههأي كنههت جعلتههه 

تَبـائي  وللعبد الصالـح قسطيطينوس الـملة  فلـما نبأ بهه أاهل الهـمدينة ركبهوا إلهـيه  وسهاروا معهه 

أال الـمدينة  وساروا معه حتـى صعدوا نـحو الكهف حتهـى أتهوه حتـى أتوا مدينة أفسوس  فتلقاا  

فلـما رأى الفتـية تـيأوسيس  فرحوا به  و ّروا سجوها علـى وجواه  وقام تهـيأوسيس قهدامه   ثه  

اعتنقه  وبكى  وا  جلوس بـين يديه علـى ا رض يسبحوا هللا ويحمدونه  ويقهول: وهللا مها أشهبه 

أوا الـمسيح. وقال: فرج هللا عهنك   كهأنك  الهأي تُهْدَعوا فتهـْحَشروا مهن بك  إت الـحواريوا حين ر

القبور فقال الفتـية لتـيأوسيس: إنا نوهّعة السهالم  والسهالم علهـية ورحمهة هللا  حفظهة هللا  وحفه  

لة ملكة بـالسالم  ونعيأ  بـاهلل من شّر الـجّن واإلنس فأمر بعيش من ُ هـلّر ونشيهـل. إا أسهوأ مها 

 فـي بطن اإلنساا أا ت يعلـ  شيتا إت كرامة إا أكرم بها  وت اواا إا أاين به.سلة 

فبـينهـما الهـملة قهائ   إذ رجعهوا إلهـى مضهاجعه   فنهاموا  وتوفهـي هللا أنفسهه  بهأمره. وقهام الههـملة   

م  أتهوه إلـيه   فجعل ثـيابه علـيه   وأمر أا يجعل لكّل رجل منه  تابوَ من ذاب فلـما أَْمَسوا ونها

فـي الـمنام  فقالوا: إنا لـ  نـخـلق من ذاب وت فضة  ولكنا ُ ـلقنا من تراب وإلهـى التهراب نصهير  

فـاتركنا كما كنا فـي الكهف علـى التراب حتـى يبعمنا هللا منه فأمر الـملة حينتٍأ بتابوَ مهن سهاج  

در أحههد علههـى أا يد ههـل فجعلههوا  فههـيه  وحجههبه  هللا حههين  رجههوا مههن عنههدا  بههـالرعب  فلههـ  يقهه

علـيه . وأمر الـملة فجعل كهفه  مسجدا يَُصلّـى فـيه  وجعل له  عيدا عظيـما  وأمر أا ي تـى كّل 

 سنة. فهأا حدي  أصحاب الكهف.

ـ حدثنا ابن حميهد  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن عبهد العزيهز بهن أبهـي رّواه  عهن عبهد هللا بهن 17317  

 يعنـي الفتـية أصحاب الكهف وقهد سهلغ علهـيه  ملهة مسلهـ   يعنهـي عبـيد بن عمير  قال: بعمه  هللا

علـى أال مدينته  وسهلّغ هللا علهـى الفتهـية الهـجوع  فقهال قائهل مهنه : َكهْ  لَبِمْتُهـْ  قهالُوا لَبِمْنها يَْومها أْو 

ْ  فهـاْبعَمُوا أَحهدَُكْ  بِهَوِرقُِكْ  اهِأِه بَْعَ  يَْوٍم قال: فرهّوا علـ  ذلة إلـى هللا  قالُوا َربُّكهْ  أْعلَهـُ  بِهـما لَبِمْتُهـ

إلهـى الهـَمِدينَِة وإذا معهه  وِرق مهن ضهرب الهـملة الههأي كهانوا فهـي ممانهه فَْلهـيَأْتُِكْ  بِهِرْمٍق ِمْنهههُ: أي 

بطعههام َوت يُْشههِعَرّا بُِكههْ  أَحههدا. فخههرج أحههدا  فههرأى الـمعالههـ  متنكههرة حتههـى انتهههى إلههـى الههـمدينة  

اس ت يعر، منه  أحدا فخرج وت يعرفونه  حتـى انتهى إلـى صهاحب الطعهام  فسهامه فـاستقبله الن

بطعامه  فقال صاحب الطعام: ااَ ورقة فأ رج إلـيه الورق  فقال: من أين لة اأا الورق؟ قال: 

اأه وِرقُنا ووِرق أال بالهنا فقال: ايههاَ اهأه الهوِرق مهن ضهرب فهالا بهن فهالا منهأ ثهالي متهة 

أنت أصبت كنزا ولست بتاركهة حتهـى أرفعهة إلهـى الهـملة. فرفعهه إلهـى الهـملة  وإذا وتسع سنـين 

الـملة مسلـ  وأصحابه مسلـموا  ففر  واستبشر  وأظهر له  أمره  وأ برا   بر أصحابه فبعموا 

إلـى اللو  فـي الـخزانة  فأتوا به  فوافق ما وصف من أمهرا   فقهال الهـمشركوا: نهـحن أحهّق بهه  

ناء آبـائنا  وقال الـمسلـموا: نـحن أحّق به   ا  مسلـموا منا. فـانطلقوا معه إلهـى الكههف ا تء أب

فلـما أتوا بـاب الكهف قال: هعونـي حتـى أه ـل علهـى أصحابهـي حتهـى أبشهرا   فهإنه  إا رأوكه  

يهتدوا  معي أرعبتـموا  فد ـل فبّشرا   وقب  هللا أرواحه . قال: وعمى هللا علـيه  مكانه   فلـ  

فقال الـمشركوا: نبنـي علـيه  بُنـيانا  فإنه  أبناء آبهـائنا  ونعبهد هللا فهـيها. وقهال الـمسلهـموا: نهـحن 

 أحّق به   ا  منا  نبنـي علـيه  مسجدا نصلـي فـيه  ونعبد هللا فـيه.

وأولههـى ا قههوال فههـي ذلههة بههـالصواب عنههدي قههول مههن قههال: إا هللا تعالههـى بعههمه  مههن رقههدته    

لههـيتساءلوا بههـينه  كمهها بههـيّنا قبههل   ا هللا عههّز ذكههره  كههألة أ بههر عبههـاهه فههـي كتابههه  وإا هللا أعمههر 

علـيه  القوم الأين أعمرا  علـيه   لـيتـحقق عندا  ببعه  هللا اه تء الفتهـية مهن رقهدته  بعهد طهول 

  ولهـ  يهَرمهوا علهـى كهّر مدتها بهيتته  يوم رقهدوا  ولهـ  يشهيبوا علهـى مهّر ا يهام واللـيالهـي علهـيه 
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الداور وا مماا فـيه  قدرته علـى بع  من أماته فهـي الدنهـيا مهن قبهره إلهـى موقهـف القهـيامة يهوم 

القـيامة   ا هللا عّز ذكره بألة أ برنا  فقال: وكألَة أْعمَرْنا َعلَـْيهْ  ِلـيَْعلَـُموا أّا َوْعهدَ ّللّاِ َحهّق وأّا 

 ا.الّساَعة ت َرْيَب فِـيه

وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: فـاْبعَمُوا أَحدَُكْ  بِهَوِرقُِكْ  اهِأِه فقهرأ ذلهة عاّمهة قهّراء أاهل الهـمدينة   

وبعهه  العراقـيههـين بِههَوِرقُِكْ  اههِأِه بفتههـح الههواو وكسههر الههراء والقهها،. وقههرأ عاّمههة قههّراء الكوفههة 

بعه  الـمكيهـين بكسهر الهراء  وإهغهام  بسهكوا الهراء  وكسهر القها،. وقهرأه« بهَوْرقُِك ْ »والبصرة: 

القا، فـي الكا،  وكهّل اهأه القهراءاَ متفقهاَ الـمعانهـي  وإا ا تلفهت ا لفهـاظ منهها  واهّن لبهاَ 

معروفـاَ من كالم العرب  غير أا ا صل فـي ذلة فتـح الواو وكسر الراء والقا،   نه الهَوِرق  

كمها يقهال «  الهَوْرق»وفـيه أيضا لبهة أ هرى واهو وما عدا ذلة فإنه ها ـل علـيه طلب التـخفـيف. 

للَكبِد َكْبدَ. فإذا كاا ذلة او ا صل  فـالقراءة به إلـّي أعجب  من غير أا تكوا ا  رياا مدفوعهة 

 صحتهما  وقد ذكرنا الرواية بأا الأي بُع  معه بـالَوِرق إلـى الـمدينة كاا اسمه يـملـيخا. وقد:

 بهن مهـحمد الزاهري  قهال: حهدثنا سفهـياا  عهن مقاتهل فهـاْبعَمُوا أَحهدَُكْ  ـ حدثنـي عبـيد هللا17318  

 بَوِرقُِكْ  َاِأِه اسمه يـملـيب.

وأما قوله: فَْلـيَْنُظْر أيّها أْمَكى َطعاما فإا أاهل التأويهـل ا تلفهوا فهـي تأويهـله فقهال بعضهه : معنهاه   

 فلـينظر أّي أال الـمدينة أكمر طعاما. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الهرحمن  قهال: حهدثنا سفهـياا  عهن أبهـي حصهين  عهن 17319  

 عكِرمة أيّها أْمَكى َطعاما قال: أكمر.

وحدثنا الـحسن  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا الموري  عهن أبهـي ُحَصهين  عهن عكِرمهة    

 ممله  إت أنه قال: أيّهُ أْكمَُر.

 ا: بل معناه: أيها أحّل طعاما. ذكر من قال ذلة:وقال آ رو  

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الهرحمن  قهال: حهدثنا سفهـياا  عهن أبهـي حصهين  عهن 17320  

 سعيد بن جبـير: أيّها أْمَكى َطعاما قال: أحّل.

ن  عهن حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا المهوري  عهن أبهـي حصهي   

 سعيد بن جبـير  ممله.

 وقال آ روا: بل معناه: أيها  ير طعاما. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي 17321  

 قوله: أْمَكى َطعاما قال:  ير طعاما.

: معنهى ذلهة: أحهّل وأطههر  وذلهة أنهه ت وأولـى ا قوال عندي فـي ذلة بـالصواب: قول من قال  

معنى فهـي ا تهـيار ا كمهر طعامها للشهراء منهه إت بهـمعنى إذا كهاا أكمهرا  طعامها  كهاا  ـلهـيقا أا 

يكوا ا فضل منه عنده أوجد  وإذا شهرط علهـى الهـمأمور الشهراء مهن صهاحب ا فضهل  فقهد أمهر 

الـجيد أو كمـيرا  وإنهـما وجهه مهن وجهه تأويهـل بشراء الـجيد  كاا ما عند الـمشتري ذلة منه قلـيالً 

 أمكى إلـى ا كمر   نه وجد العرب تقول: قد مكا مال فالا: إذا كمر  وكما قال الشاعر:

 قَبـائِلُنا َسْبع  وأنُتُـْ  ثاَلثَة َوللّسْبُع أْمَكى ِمْن ثاَلٍي وأْطيَُب  

وإا قّل  أكمر مهن الهـحرام الـخبهـي  وإا  بـمعنى: أكمر  وذلة وإا كاا كألة  فإا الـحالل الـجيد  

كمههر. وقـيههـل: فَْلههـيَْنُظْر أيّههها فأضههيف إلههـى كنايههة الههـمدينة  والههـمراه بههها أالههها   ا تأويههـل الكههالم: 

فلـينظر أّي أالها أمكى طعاما لـمعرفة السامع بـالهـمراه مهن الكهالم. وقهد يُحتهـمل أا يكونهوا عنهوا 

: أيههها أحههّل  مههن أجههل أنههه  كههانوا فههـارقوا قههومه  واهه  أاههل أوثههاا  فلههـ  بقههوله  أيّههها أْمَكههى َطعامهها

 يستـجيزوا أكل ذبـيحته .

 وقوله: فَْلـيَأْتُِكْ  بِِرْمٍق ِمْنهُ يقول: فلـيأتك  بقوَ منه تقتاتونه  وطعام تأكلونه  كما:  

عهن عبهد هللا بهن ـ حدثنا ابن حميهد  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن عبهد العزيهز بهن أبهـي رّواه  17322  

 عبـيد بن عمير فَْلـيَأْتُِكْ  بِِرْمٍق ِمْنهُ قال: بطعام.

وقولههه: َوْلههـيَتَلَّطْف يقههول: ولههـيترفق فههـي شههرائه مهها يشههتري  وفههـي طريقههه وه ولههه الههـمدينة َوت   

َعلَهـْيُكْ  يَْرُجُمهوُكْ  يُْشِعَرّا بُِكْ  أَحدا يقول: وت يعلـمّن بك  أحدا من الناس. وقوله: إنُّههْ  إْا يَْظَههُروا 
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يعنههوا بههألة: هقههـينوس وأصههحابه قههالوا: إا هقههـينوس وأصههحابه إا يظهههروا علههـيك   فـيعلههـموا 

 مكانك   يرجموك  شتـما بـالقول  كما:

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  فـي قوله: إنُّههْ  إْا 17323  

 ُكْ  يَْرُجُموُكْ  قال: يشتـموك  بـالقول  ي ذوك .يَْظَهُروا َعلَـيْ 

وقوله: أْو يُِعيدُوُكْ  فِـي ِملّتِِهْ  يقول: أو يرهّوك  فـي هينه   فتصيروا كفـارا بعبـاهة ا وثهاا. َولَهْن   

إا تُْفِلـُحوا إذًا أبَدا يقهول: ولهن تهدركوا الفهال   واهو البقهاء الهدائ  والـخهـلوه فهـي الهـجناا  إذا: أي 

 أنتـ  ُعْدتـ  فـي ملته . أبدا: أيام حياتك . 

 

 21اآلية : 
 القول فهـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }َوَكهأَِلَة أَْعمَْرنَها َعلَهْيِهْ  ِليَْعلَُمهَواْ أَّا َوْعهدَ ّللّاِ َحهّق َوأَّا الّسهاَعةَ تَ 

نُواْ َعلَْيِهْ  بُْنيَاناً ّربُّهْ  أَْعلَهُ  بِِههْ  قَهاَل الّهِأيَن َغلَبُهواْ َعلَهَى َرْيَب فِيَها إِْذ يَتَنَاَمُعوَا بَْينَُهْ  أَْمَرُاْ  فَقَالُواْ ابْ 

 أَْمِرِاْ  لَنَتِّخأَّا َعلَْيِهْ  ّمْسِجداً {.

يقههول تعالههـى ذكههره: وكمهها بعمنههاا  بعههد طههول رقههدته  كهيتههته  سههاعة رقههدوا  لههـيتساءلوا بههـينه      

وبحسهن هفهـاع هللا عهن أولهـيائه معرفهة َكهألَة أْعمَْرنها َعلَهـْيِهْ   فـيزهاهوا بعظيـ  سلطاا هللا بصهيرة 

يقول: كألة أطلعنا علـيه  الفريق اتَ ر الأين كانوا فـي شهّة مهن قُهدرة هللا علهـى إحيهاء الـموتهـى  

وفـي ِمْرية مهن إنشهاء أجسهام  هـلقه  كهيتهته  يهوم قبضهه  بعهد البِلَهـى  فـيعلهـموا أا وْعهد هللا حهّق  

وقنوا أا الساعة آتـية ت ريب فـيها. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أاهل التأويهـل. ذكهر مهن قهال ويُ 

 ذلة:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتهاهة  قولهه: وكهألَة أْعمَْرنها َعلَهـْيِهْ  17324  

 حّق  وأا الساعة ت ريب فـيها.يقول: أطلعنا علـيه  لـيعلـ  من كأب بهأا الـحدي   أا وعد هللا 

وقوله: إْذ يَتَناَمُعوا بَـْينَُهْ  أْمَرُاْ  يعنـي: الأين أعمروا علـى الفتـية. يقول تعالـى: وكألة أعمرنها   

ا تء الـمختلفـين فهـي قهـيام السهاعة  وإحيهاء هللا الـموتهـى بعهد مهـماته  مهن قهوم تهـيأوسيس  حهين 

هللا فـاعل بـمن أفناه من عبـاهه  فأباله فـي قبره بعد مهـماته  أمنشهته   يتنامعوا بـينه  أمرا  فـيـما

او أم غير منشته . وقوله: فقالُوا اْبنُهوا َعلَهـْيِهْ  بُْنهـيانا يقهول: فقهال الهأين أعمرنهاا  علهـى أصهحاب 

وشهأنه . وقولهه: قهاَل الكهف: ابنوا علـيه  بنـيانا َربّهْ  أْعلَـُ  بِِههْ  يقهول: رّب الفتهـية أعلهـ  بـالفتهـية 

الِّأيَن َغلَبُوا َعلـى أْمِرِاْ  يقول جّل ثناؤه: قال القوم الأين غلبوا علـى أمر أصحاب الكهف لَنَتّـِخأَّا 

 َعلَـْيِهْ  َمْسِجدا.

وقد ا تُلف فـي قائلـي اأه الـمقالة  أا  الراغ الـمسلـموا  أم ا  الكفـار؟ وقد ذكرنا بعه  ذلهة   

 نأكر إا شاء هللا ما لـ  يـم  منه.فـيـما مضى  وس

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17325  

 ابن عبـاس  قوله: قاَل الِّأيَن َغلَبُوا علـى أْمِرِاْ  لَنَتّـِخأَّا َعلَـْيِهْ  َمْسِجدا قال: يعنـي عدّوا .

  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن عبهد العزيهز بهن أبهـي رّواه  عهن عبهد هللا بهن ـ حدثنا ابن حميهد17326  

عبـيد بن عمير  قال: عّمى هللا علـى الأين أعمرا  علـى أصحاب الكهف مكانه   فلـ  يهتدوا  فقال 

الـمشركوا: نبنـي علـيه  بنهـيانا  فهإنه  أبنهاء آبهـائنا  ونعبهد هللا فهـيها  وقهال الـمسلهـموا: بهل نهـحن 

 به   ا  منا  نبنـي علـيه  مسجدا نصلـي فـيه  ونعبد هللا فـيه. أحقّ 

 22اآلية : 
القول فهـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }َسهيَقُولُوَا ثاَلثَهة  ّرابِعُُههْ  َكْلهبُُهْ  َويَقُولُهوَا َ ْمَسهة  َساِهُسهُهْ  َكْلهبُُهْ  

بُُهْ  قُل ّربّي أَْعلَُ  بِِعدّتِِه  ّما يَْعلَُمُهْ  إِتّ قَِليهل  فَهالَ تَُمهاِر فِهيِهْ  َرْجماً بِاْلبَْيِب َويَقُولُوَا َسْبعَة  َوثَاِمنُُهْ  َكلْ 

 إِتّ ِمَرآًء َظاِاراً َوتَ تَْستَْفِت فِيِهْ  ّمْنُهْ  أََحداً {.

يقول تعالهـى ذكهره: سهيقول بعه  الهـخائضين فهـي أمهر الِفتْهـية مهن أصهحاب الكههف  اه  ثالثهة    

ويقول بعضه : ا   مسة ساهسهه  كلهبه  رْجمها بهـالبَْيِب: يقهول: قأفهـا بهـالظّن غيهر  رابعه  كلبه  

 يقـين علـ   كما قال الشاعر:
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 )وأْجعَُل ِمنّـي الـَحّق َغْيبـا ُمَرّجَما ،

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

ثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: َسيَقُولُوَا ثاَلثَهة  َرابِعُُههْ  ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حد17327  

 َكْلبُُهْ  َويَقُولُوَا َ ْمَسة  ساِهُسُهْ  َكْلبُُهْ  َرْجما بـالبَْيِب: أي قأفـا بـالبيب.

حدثنا الـحسن بهن يحيهى  قهال: أ برنها عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي قولهه:    

 قال: قأفـا بـالظّن. َرْجما بـالبَْيبِ 

وقوله: َويَقُولُوَا َسْبعَة  َوثامنُُهْ  َكْلبُُهْ  يقول: ويقول بعضهه : اه  سهبعة وثهامنه  كلهبه . قُهْل َربهـّي   

أْعلَـُ  بِِعدّتِِهْ  يقول عّز ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسهل : قهل يها مهـحمد لقائلهـي اهأه ا قهوال 

لكهف رجما منه  بـالبيب: َربّـي أْعلَـُ  بِِعهدّتِِهْ  مها يَْعلَهـُمُهْ  يقهول: مها فـي عده الفتـية من أصحاب ا

 يعلـ  عدها  إتّ قَِلـيـل  من  ـلقه  كما:

حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة مها يَْعلَهـُمُهْ  إتّ قَِلـيهـل  يقهول: قلـيهـل مهن    

 الناس.

 القلـيـل: أال الكتاب. ذكر من قال ذلة:وقال آ روا: بل عنى بـ  

ـهه حههدثنا القاسهه   قههال: حههدثنا الههـحسين  قههال: ثنههـي حجههاج  عههن ابههن جههريي  عههن عطههاء 17328  

الـخراسانـي  عن ابن عبـاس ما يَْعلَـُمُهْ  إتّ قَِلـيـل  قال: يعنـي أال الكتاب. وكاا ابن عبـاس يقول: 

 سبعة.أنا مـمن استمناه هللا  ويقول: عدته  

حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قهال: حهدثنا إسرائيهـل  عهن سهما   عهن عكرمهة  عهن    

 ابن عبـاس ما يَْعلَـُمُهْ  إتّ قَِلـيـل  قال: أنا من القلـيـل  كانوا سبعة.

أنها حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  ذكر لنا أا ابن عبهـاس كهاا يقهول:    

 من أولتة القلـيـل الأين استمنى هللا  كانوا سبعة وثامنه  كلبه .

حدثنا القاسه   قهال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  قهال: قهال ابهن جهريي: قهال ابهن عبهـاس:    

 عدته  سبعة وثامنه  كلبه   وأنا مـمن استمنى هللا.

أ برنا معمهر  عهن قتهاهة  فهـي قولهه: مها  حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال:   

 يَْعلَـُمُهْ  إتّ قَِلـيـل  قال: كاا ابن عبـاس يقول: أنا من القلـيـل  ا  سبعة وثامنه  كلبه .

وقوله: فاَل تُـَماِر فِـيِهْ  إتّ ِمَراًء ظاِارا يقهول عهّز ذكهره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : فهال   

ت تهـجاهل أاهل الكتهاب فهـيه   يعنهـي فهـي عهدّة أاهل الكههف  وُحهِأفت الِعهدّة تـمار يا مـحمد: يقول: 

اكتفـاء بأكرا  فـيها لـمعرفة السهامعين بـالهـمراه. وبنهـحو الهأي قلنها فهـي ذلهة  قهال أاهل التأويهـل. 

 ذكر من قال ذلة:

فِـيِهْ  قال: ت تهـمار حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد فـي قوله: فاَل تُـماِر    

 فـي عدّته .

وقوله: إتّ ِمَراًء ظاِارا ا تلف أال التأويـل فـي معنى الـِمراء الظاار الأي استمناه هللا  ور ص   

فـيه لنبـيه صلى هللا عليه وسل   فقال بعضه : او ما قّص هللا فـي كتابه أبهـيح لهه أا يتلهوه علهـيه   

 قال ذلة: وت يـماريه  ببير ذلة. ذكر من

ـ حدثنـي مـحمد بن سعيد  قال: ثنـي أبـي  قهال: ثنهـي عمهي  قهال: ثنهـي أبهـي  عهن أبهـيه  17329  

عن ابن عبـاس  قوله: فاَل تُـَماِر فِـيِهْ  إتّ ِمَراًء ظاِارا يقول: َحْسبُة ما قصصت علهـية فهال تهـمار 

 فـيه .

ـي حجاج  عهن ابهن جهريي  عهن مهـجااد فَهال ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثن17330  

 تُـَماِر فِـيِهْ  إتّ ِمَراًء ظاِارا يقول: إت بـما قد أظهرنا لة من أمرا .

ـ حدثنا بشر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: فَهال تُهـَماِر فِهـيِهْ  إتّ 17331  

 ه .ِمَراًء ظاِارا: أي حسبة ما قصصنا علـية من شأن

حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر  عن قتاهة فَهال تُهـَماِر فِهـيِهْ     

 قال: َحْسبُة ما قصصنا علـية من شأنه .
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ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج  قال: سمعت أبـا معهاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد  قهال: سهمعت 17332  

 َماِر فِـيِهْ  إتّ ِمَراًء ظاِارا يقول: َحْسبُة ما قصصنا علـية.الضحا  يقول فـي قوله: فاَل تُـ

وقال آ روا: الـِمراء الظاار او أا يقول لـيس كما تقولوا  ونـحو اأا من القول. ذكر من قهال   

 ذلة:

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واهب  قهال: قهال ابهن ميهد فهـي قولهه: إتّ ِمهَراًء ظهاِارا 17333  

يقول له : لهـيس كمها تقولهوا  لهـيس تعلهـموا عهدّته  إا قهالوا كهأا وكهأا فقهل لهـيس كهألة   قال: أا

 فإنه  ت يعلـموا عدّته   وقرأ: َسيَقُولُوَا ثاَلثَة  َرابِعُُهْ  َكْلبُُهْ  حتـى بل  َرْجما بـالبَْيِب.

تسهتفت فهـي عهدّة الفتهـية مهن أصهحاب وقوله: َوت تَْستَْفِت فِـيِهْ  ِمْنُهْ  أَحدا يقول تعالـى ذكره: وت   

الكهف منه   يعنـي مهن أاهل الكتهاب  أحهدا   نهه  ت يعلهـموا عهدته   وإنهـما يقولهوا فهـيه  رجمها 

 بـالبيب  ت يقـينا من القول. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ى  عن سفـياا  عن قابوس  عهن أبهـيه  عهن ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا يحيى بن عيس17334  

 ابن عبـاس  فـي قوله: َوت تَْستَْفِت فِـيِهْ  ِمْنُهْ  أَحدا قال: ا  أال الكتاب.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17335  

نهـجيح  عهن مهـجااد َوت تَْسهتَْفِت فِهـيِهْ   قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبهـي

 ِمْنُهْ  أَحدا من يهوه.

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  عهن مهـجااد َوت تَْسهتَْفِت    

فِـيِهْ  ِمْنُهْ  أَحدا: من يهوه  قال: وت تسأل يهوهَ عهن أمهر أصهحاب الكههف  إت مها قهد أ برتهة مهن 

 ا .أمر

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتهاهة َوت تَْسهتَْفِت فِهـيِهْ  ِمهْنُهْ  أَحهدا: 17336  

من أال الكتهاب. كنها نهـحدّي أنهه  كهانوا بنهـي الركنها. والركنها: ملهو  الهروم  رمقهه  هللا اإلسهالم  

فضهرب هللا علهـى أصهمخته   فلبمهوا فتفّرهوا بدينه   واعتزلهوا قهومه   حتهـى انتههوا إلهـى الكههف  

 هارا طويالً حتـى الكت أّمته  وجاءَ أّمة مسلـمة بعدا   وكاا ملكه  مسلـما.

 24و  23اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوتَ تَْقولَّن ِلَشهْيٍء إِنّهي فَاِعهل  ذَِلهَة َغهداً *  إِتّ أَا يََشهآَء ّللّاُ َواْذُكهر 

 ِسيَت َوقُْل َعَسَى أَا يَْهِديَِن َربّي  ْقَرَب ِمْن َاـَأَا َرَشداً {.ّربَّة إِذَا نَ

واأا تأهيب من هللا عّز ذكره لنبـيه صلى هللا عليه وسل  عهد إلهـيه أا ت يجهزم علهـى مها يحهدي    

 من ا مور أنه كائن ت مـحالة  إت أا يصله بـمشيتة هللا   نه ت يكوا شيء إت بـمشيتة هللا.

وإنـما قـيـل له ذلة فـيـما بلبنا من أجل أنه وعد سائلـيه عن الـمسائل المالي اللواتـي قد ذكرنااها   

فـيـما مضى  اللواتـي إحدااّن الـمسألة عن أمر الفتهـية مهن أصهحاب الكههف أا يجيهبه  عهنهّن غهد 

حتهـى حزنهه يومه   ولهـ  يسهتمن  فهـاحتبس الهوحي عنهه فـيهـما قـيهـل مهن أجهل ذلهة  مهس عشهرة  

إبطاؤه  ث  أنزل هللا علـيه الهـجواب عهنهّن  وعهر، نبهـيه سهبب احتبهـاس الهوحي عنهه  وعلّهـمه مها 

الأي ينببي أا يستعمل فـي ِعدَاته و بره عما يحدي من ا مور التـي لـ  يأته مهن هللا بهها تنزيهـل  

قلههت لههه تء الههأين سههألو  عههن أمههر فقههال: َوت تَقُههولَّن يهها مههـحمد ِلَشههْيٍء إنّههـي فههـاِعل  ذلههة َغههدا كمهها 

أصحاب الكهف  والـمسائل التـي سألو  عنها  سأ برك  عنها غدا إتّ أْا يَشاَء ّللّاُ. ومعنى الكالم: 

إت أا تقول معه: إا شاء هللا  فتر  ذكر تقول اكتفـاء بـما ذكر منه  إذ كاا فـي الكالم هتلة علـيه. 

أا يكوا معنى قوله: إتّ أْا يَشهاَء ّللّاُ اسهتمناء مهن القهول  ت وكاا بع  أال العربـية يقول: جائز 

من الفعل كأا معناه عنده: ت تقولّن قوتً إت أا يشاء هللا ذلة القول  واهأا وجهه بعيهد مهن الهـمفهوم 

 بـالظاار من التنزيـل مع  الفه تأويـل أال التأويـل.

ل التأويـل فـي معناه  فقهال بعضهه : واسهتمن فهـي يهـمينة وقوله: َواْذُكْر َربَّة إذَا نَِسيَت ا تلف أا  

 إذا ذكرَ أنة نسيت ذلة فـي حال الـيـمين. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا مـحمد بن ااروا الـحربـّي  قال: حدثنا نعيـ  بهن حمهاه  قهال: حهدثنا اشيهـ   عهن 17337  

يستمنَهـي ولهو إلهـى سهنة  ا عمش  عن مهـجااد  عهن ابهن عبهـاس  فهـي الرجهل يحلهف  قهال لهه: أا 
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وكاا يقول: َواْذُكْر َربَّة إذَا نَِسيَت فـي ذلة قـيـل لحعمش سمعتَه من مـجااد  فقال: ثنـي بهه لهـي  

 بن أبـي سلـيـ   يرى ذاب كسائي اأا.

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن أبـي جعفر  عن الربهـيع  عهن 17338  

ية  فـي قوله َوت تَقُولَّن ِلَشْيٍء إنّـي فـاِعل  ذلَة َغدا إتّ أْا يَشاَء ّللّاُ َواْذُكْر َربَّة إذَا نَِسهيَت أبـي العالـ

 اتستمناء  ث  ذكرَ فـاستمن.

ـ حدثنا مـحمد بن عبد ا علـى  قال: حدثنا الـمعتـمر  عن أبهـيه  فهـي قولهه: َواْذُكهْر َربّهَة 17339  

 بلبنـي أا الـحسن  قال: إذا ذكر أنه لـ  يقل: إا شاء هللا  فلـيقل: إا شاء هللا.إذَا نَِسيَت قال: 

 وقال آ روا: معناه: واذكر ربة إذا عصيت. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن  قال: حدثنا حكام بهن سلهـ   عهن أبهـي سهناا  عهن ثابهت  17340  

 َة إذَا نَِسيَت قال: اذكر ربة إذا عصيت.عن عكِرمة  فـي قول هللا: َواْذُكْر َربّ 

 حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام  عن أبـي سناا  عن ثابت  عن عكرمة  ممله.   

وأولـى القولـين فـي ذلة بـالصواب  قول من قال: معناه: واذكر ربهة إذا تركهت ذكهره   ا أحهد   

 فـيـما مضى قبل.معانـي النسياا فـي كالم العرب التر   وقد بـيّنا ذلة 

فإا قال قائل: أفجائز للرجل أا يستمنـَي فـي يـمينه إذ كهاا معنهى الكهالم مها ذكهرَ بعهد مهدة مهن   

حال حلفه؟ قـيـل: بل الصواب أا يستمنى ولهو بعهد ِحْنمهه فهـي يهـمينه  فهـيقول: إا شهاء هللا لهـيخرج 

الـحرج بتركه مها أمهره بقـيهـله مهن ذلهة  بقـيـله ذلة مـما ألزمه هللا فـي ذلة بهأه اتَية  فـيسقغ عنه

 فأما الكفـارة فال تسقغ عنه بحال  إت أا يكوا استمناؤه موصوتً بـيـمينه.

فإا قال: فما وجه قول من قال له: ثُْنـياه ولو بعد سنة  ومن قال له ذلة ولو بعد شهر  وقهول مهن   

نانها فهـي أا ذلهة لهه  ولهو بعهد عشهر قال ما هام فـي مهـجلسه؟ قـيهـل: إا معنهاا  فهـي ذلهة نهـحو مع

سنـين  وأنه بـاستمنائه وقـيـله إا شاء هللا بعد حين من حال حلفه  يسهقغ عنهه الهـحرج الهأي لهو لهـ  

يقله كاا له تمما فأما الكفـارة فله تممة بـالـِحْن  بكّل حال  إت أا يكوا اسهتمناؤه كهاا موصهوتً 

ال مـمن قال له المّْنـيا بعد حين يزع  أا ذلة يضع عنهه الكفهـارة بـالـحلف  وذلة أنا ت نعلـ  قائالً ق

 إذا حنِ   ففـي ذلة أوضح الدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي ذلة  وأا معنى 

 القول فـيه  كاا نـحو معنانا فـيه.

صهلى هللا عليهه  وقوله: َوقُْل َعَسى أْا يَْهِديِن َربّهـي  َْقهَرَب ِمهْن َاهأَا َرَشهدا يقهول عهّز ذكهره لنبهـيه  

 وسل : قل ولعّل هللا أا يهدينـي فـيسدّهنـي  سدّ مـما وعدتك  وأ برتك  أنه سيكوا  إا او شاء.

وقد قـيـل: إا ذلة مـما أُمر النبـّي صلى هللا عليه وسهل  أا يقولهه إذا نسهي اتسهتمناء فهـي كالمهه    

 كر. ذكر من قال ذلة:الأي او عنده فـي أمر مستقبل مع قوله: إا شاء هللا  إذا ذ

ـ حدثنا ابن عبد ا علهـى  قهال: حهدثنا الـمعتهـمر  عهن أبهـيه  عهن مهـحمد  رجهل مهن أاهل 17341  

الكوفة  كاا يفسر القرآا  وكاا يجلس إلـيه يحيى بن عبـاه  قال: َوت تَقُولَّن ِلَشْيٍء إنّـي فـاِعل  ذلَة 

ا نَِسهيَت َوقُهْل َعَسهى أْا يَْههِديََن َربّهـي  َْقهَرَب ِمهْن َاهأَا َرَشهدا قهال َغدا إتّ أْا يَشاَء ّللّاُ َواْذُكْر َربَّة إذَ 

فقال: وإذا نسي اإلنساا أا يقول: إا شاء هللا  قال: فتوبته من ذلة  أو كفّـارة ذلة أا يقول: َعَسهى 

 أْا يَْهِديِن َربّـي  َْقَرَب ِمْن َاأَا َرَشدا. 

 
 

 26و  25اآلية : 
ـل قوله تعالـى:   }َولَبِمُواْ فِي َكْهِفِهْ  ثاَلَي ِمتٍَة ِسنِيَن َواْمهَاهُواْ تِْسهعاً *  قُهِل ّللّاُ أَْعلَهُ  القول فـي تأوي

َِ َوا ْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسهِمْع َمها لَُهه  ّمهن هُونِهِه ِمهن َوِلهّي َوتَ يُْشهِرُ  فِه ي بَِما لَبِمُواْ لَهُ َغْيُب الّسَماَوا

 اً {.ُحْكِمِه أََحد

ا تلف أاهل التأويهـل فهـي معنهى قولهه َولَبَمُهوا فِهـي َكْهِفِههْ  ثَهالَي ِمتَهٍة ِسنِهـيَن َواْمهَاهُوا تِْسهعا فقهال    

بعضه : ذلة  بر من هللا تعالـى ذكره عن أال الكتاب أنه  يقولوا ذلهة كهألة  واستشههدوا علهـى 

مُوا وقالوا: لو كاا ذلة  برا من هللا عن قدر لبمه  فهـي صحة قوله  ذلة بقوله: قُِل ّللّاُ أْعلَـُ  بِـَما لَبِ 
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الكههف  لهـ  يكههن لقولهه قُههِل ّللّاُ أْعلَهـُ  بِههـَما لَبِمُهوا وجهه مفهههوم  وقهد أعلههـ  هللا  هـلقه مبلهه  لبهمه  فههـيه 

 وقدره. ذكر من قال ذلة:

بِمُوا فِـي َكْهِفِهْ  ثالَي ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: َولَ 17342  

ِمتٍَة ِسنِـيَن َواْمهَاهُوا تِْسعا اأا قول أال الكتهاب  فهرهّه هللا علهـيه  فقهال: قُهِل ّللّاُ أْعلَهـُ  بِهـَما لَبِمُهوا لَههُ 

َِ وا ْرِض.  َغْيُب الّسَموا

فـي قوله َولَبِمُهوا حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر  عن قتاهة    

يعنـي أنه قال الناس  أت ترى أنه قال: قُِل « َوقالُوا َولَبِمُوا»فِـي َكْهِفِهْ  قال: فـي حر، ابن مسعوه: 

 ّللّاُ أْعلَـُ  بِـَما لَبِمُوا.

ـ حدثنا علـّي بن سهل  قال: حدثنا ضمرة بن ربـيعة  عن ابن شوذب عن مطهر الهوّراق  17343  

َولَبِمُوا فِـي َكْهِفِهْ  ثاَلَي ِمتٍَة ِسنِـيَن قال: إنـما او شيء قالته الهـيهوه  فهرهّه هللا علهـيه  فـي قول هللا: 

 وقال: قُِل ّللّاُ أْعلَـُ  بِـَما لَبِمُوا.

 وقال آ روا: بل ذلة  بر من هللا عن مبل  ما لبموا فـي كهفه . ذكر من قال ذلة:  

: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال17344  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عهن مهـجااد َولَبِمُهوا فِهـي َكْهِفِههْ  

 ثاَلَي ِمتٍَة ِسنِـيَن َواْمهَاهُوا تِْسعا قال: عده ما لبموا.

ي حجاج  عن ابن جهريي  عهن مهـجااد بنهـحوه  وماه حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـ   

 فـيه قُِل ّللّاُ أْعلَـُ  بِـَما لَبِمُوا.

ـ حدثنا ابن حميهد  قهال: حهدثنا سلهـمة  عهن عبهد العزيهز بهن أبهـي رواه  عهن عبهد هللا بهن 17345  

 عا قال: وتسع سنـين.عبـيد بن عمير  قال: ولَبَمُوا فـي ْكهِفْه  ثاَلَي ِمتٍَة ِسنِـيَن َواْمهَاهُوا تِسْ 

 ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق بنـحوه.17346  

ـ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي  قال: حهدثنا أبهو أسهامة  قهال: ثنهـي ا جلهـح  17347  

لوا: أيامها أو أشههرا عن الضحا  بن مزاح   قال: نزلت اأه اتَية َولَبِمُوا فِـي َكْهِفِهْ  ثَهالَي ِمتَهٍة فقها

 أو سنـين؟ فأنزل هللا: ِسنِـيَن َواْمهَاهُوا تِْسعا.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17348  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عهن مهـجااد َولَبِمُهوا فهـي َكْهِفِههْ  

 ل: بـين جبلـين.قا

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب أا يقال كمها قهال هللا عهّز ذكهره: ولبه  أصهحاب الكههف فهـي   

مههن أعمههر  ثههالي متههة  كهفههه  رقههوها إلههـى أا بعههمه  هللا  لههـيتساءلوا بههـينه   وإلههـى أا أعمههر علههـيه 

سنـين وتسع سنـين  وذلة أا هللا بألة أ بر فهـي كتابهه. وأمها الهأي ذُكهر عهن ابهن مسهعوه أنهه قهرأ 

وقول من قال: ذلة من قول أال الكتاب  وقد رهّ هللا ذلة علـيه   فهإا « َوقالُوا: َولَبِمُوا فِـي َكْهِفِه »

الوا فـيهـما ذكهر علهـى عههد رسهول هللا صهلى هللا معناه فـي ذلة: إا شاء هللا كاا أا أاهل الكتهاب قه

عليه وسل  أا للفتـية من لدا ه ـلوا الكهف إلـى يومنا ثالي متة سنـين وتسع سنـين  فهرهّ هللا ذلهة 

علـيه   وأ بر نبـيه أا ذلة قدر لبمه  فـي الكهف من لدا أَووا إلـيه أا بعمه  لهـيتساءلوا بهـينه  ثه  

ى هللا عليه وسل : قل يا مـحمد: هللا أعلـ  بـما لبموا بعد أا قهب  أرواحهه   قال جّل ثناؤه لنبـيه صل

 من بعد أا بعمه  من رقدته  إلـى يومه  اأا  ت يعلـ  بألة غير هللا  وغير من أعلـمه هللا ذلة.

عهن  فإا قال قائل: وما يدّل علـى أا ذلة كألة؟ قـيـل: الداّل علـى ذلة أنه جّل ثناؤه ابتدأ الهـخبر  

قدر لبمه  فـي كهفه  ابتداء  فقهال: َوِلبمُهوا فهـي َكْهِفِههْ  ثَهالَي متَهٍة سنهـيَن َواْمهَاهُوا تْسهعا ولهـ  يضهع 

هلـيالً علـى أا ذلة  بر منه عن قول قوم قالوه  وغير جائز أا يضا،  بهره عهن شهيء إلهـى أنهه 

وإذا جهام ذلهة فهـي أ بهـاره  بر عن غيره ببير برااا   ا ذلة لهو جهام جهام فهـي كهّل أ بهـاره  

 جام فـي أ بـار غيره أا يضا، إلـيه أنها أ بـاره  وذلة قلب أعياا الـحقائق وما ت يخيـل فساهه.

فإا ظّن ظاّا أا قوله: قُِل ّللّاُ أْعلَـُ  بِـَما لَبِمُوا هلـيـل علهـى أا قولهه: َوِلبمُهوا فِهـي َكْهِفِههْ   بهر منهه   

اا يجب أا يكوا كألة لو كهاا ت يحتهـمل مهن التأويهـل غيهره فأمها واهو عن قوم قالوه  فإا ذلة ك
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مـحتـمل ما قلنا من أا يكوا معناه: قل هللا أعلـ  بـما لبموا إلـى يوم أنزلنها اهأه السهورة  ومها أشهبه 

 ذلة من الـمعانـي فبير واجب أا يكوا ذلة هلـيالً علـى أا قولهه: َوِلبِمُهوا فهـي َكْهِفِههْ   بهر مهن هللا

عن قوم قالوه  وإذا لـ  يكن هلـيالً علـى ذلة  ولـ  يأَ  بر بأا قوله: َوِلبِمُهوا فهـي َكْهِفِههْ  َ بهر مهن 

 هللا عن قوم قالوه  وت قامت بصحة ذلة حجة يجب التسلـيـ  لها  صّح ما قلنا  وفَسد ما  الفه.

ذلههة عامههة قههّراء الههـمدينة والبصههرة وا تلفههت القههّراء فههـي قههراءة قولههه: ثَههالَي ِمتَههٍة ِسنِههـيَن فقههرأَ   

وبع  الكوفـين ثاَلِي ِمتٍَة ِسنِـيَن بتنوين: ثالي متٍة  بـمعنى: ولبموا فـي كهفه  سنهـين ثهالي متهة. 

 بإضافة ثالي متة إلـى السنـين  غير منّوا.« ثاَلَي ِمتَِة ِسنِـينَ »وقرأته عامة قّراء أال الكوفة: 

ي بـالصواب قراة من قرأه: ثالَي ِمتٍَة بـالتنوين ِسنِهـيَن  وذلهة أا وأولـى القراءتـين فـي ذلة عند  

العرب إنـما تضيف الـمتة إلـى ما يفسراا إذا جاء تفسيراا بلف  الواحهد  وذلهة كقهوله  ثهالي متهة 

هرا   وعندي متة هينار   ا الـمتة وا لف عده كمـير  والعرب ت تفسر ذلة إت بـما كاا بهـمعناه 

العده  والواحد ي هّي عن الـجنس  ولـيس ذلة للقلـيـل من العده  وإا كانت العرب ربـما فـي كمرة 

وضعت الـجمع القلـيـل موضع الكمـير  ولـيس ذلة بـالكمـير. وأما إذا جهاء تفسهيراا بلفه  الهـجمع  

 فإنها تنّوا  فتقول: عندي ألف  هرااُ   وعندي متة  هنانـير  علـى ما قد وصفت.

َِ وا ْرِض يقههول تعالههـى ذكههره: هلل علههـ  غيههب السههمواَ وا رض  ت وقولههه:    لَهههُ َغْيههُب الّسههَمَوا

يعزب عنه علـ  شيء منه  وت يخفـى علـيه شيء  يقول: فسلـموا له علـ  مبل  ما لبمت الفتـية فهـي 

لهة الكهف إلـى يومك  اأا  فإا ذلة ت يعلـمه سوى الأي يعلـ  غيب السهمواَ وا رض  ولهـيس ذ

 إت هللا الواحد القهار.

وقوله: أْبصْر بِهِه وأسهِمْع يقهول: أبصهر بهـاهلل وأسهمع  وذلهة بهـمعنى الـمبهـالبة فهـي الهـمد   كأنهه   

 قـيـل: ما أبصره وأسمعه.

وتأويـل الكالم: ما أبصر هللا لكّل موجوه  وأسمعه لكّل مسموع  ت يخفـى علهـيه مهن ذلهة شهيء    

 كما:

ر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة أْبصهْر بِهِه وأسهِمْع فهال أحهد ـ حدثنا بش17349  

 أبصر من هللا وت أسمع  تبـار  وتعالـى.

ـ حدثنا يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: أْبصْر بِهِه وأسهِمْع مها 17350  

 ويسمع ذلة منه  سميعا بصيرا. لَُهْ  ِمْن هُونِِه ِمْن َوِلـّي قال: يرى أعماله  

وقوله: ما لَُهْ  ِمْن هُونِِه ِمْن َوِلـّي يقول جّل ثناؤه: ما لـخـلقه هوا ربه  الهأي  هـلقه  ولهـّي  يـلهـي   

أمرا  وتدبـيرا   وصرفه  فـيـما ا  فـيه مصرفوا. َوت يُْشِرُ  فِـي ُحكِمِه أَحدا يقهول: وت يجعهل 

 هـلقه أحهدا سهواه شهريكا  بهل اهو الهـمنفره بـالهـحك  والقضهاء فهـيه   هللا فـي قضهائه  وحكمهه فهـي 

 وتدبـيرا  وتصريفه  فـيـما شاء وأحّب.

 

 27اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َواتُْل َمآ أُْوِحَي إِلَْيَة ِمن ِكتَاِب َربَّة تَ ُمبَدَّل ِلَكِلَماتِِه َولَن تَِجدَ ِمهن

 {. هُونِِه ُمْلتََحداً 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : واتبهع يها مهـحمد مها أنهزل إلهـية مهن كتهاب    

ربة اأا  وت تتركّن تالوته  واتبـاع ما فـيه مهن أمهر هللا ونهيهه  والعمهل بحاللهه وحرامهه  فتكهوا 

ت ُمبَهدَّل لَكلهـماتِِه  من الهالكين وذلة أا مصير مهن  الفهه  وتهر  اتبهـاعه يهوم القهـيامة إلهـى جهنهـ 

يقول: ت مبير لـما أوعد بكلـماته التـي أنزلها علـية أال معاصيه  والعاملـين بخال، اهأا الكتهاب 

 الأي أوحيناه إلـية.

وقوله: َولَْن تَـِجدَ ِمْن هُونِِه ُمْلتَـَحدا يقهول: وإا أنهت يها مهـحمد لهـ  تتهل مها أوحهى إلهـية مهن كتهاب   

بهه  فنالهة وعيهد هللا الهأي أوعهد فهـيه الـمخالفهـين حهدوهه  لهن تهـجد مهن هوا هللا  ربة فتتبعه وتأتهـ ّ 

موئالً تتل إلـيه ومعدتً تعدل عنه إلـيه   ا قدرة هللا مـحيطة بة وبجميع  ـلقه  ت يقدر أحهد مهنه  

 علـى الهرب من أمر أراه به.
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أويهـل  وإا ا تلفهت ألفهـاظه  فهـي البهـياا وبنـحو الأي قلنا فهـي معنهى قولهه: ُمْلتَهـَحدا قهال أاهل الت  

 عنه. ذكر من قال ذلة:

ـ حهدثنا مهـحمد بهن بشهار  قهال: حهدثنا يحيهى بهن سهعيد  عهن سفهـياا  عهن منصهور  عهن 17351  

 مـجااد  فـي قوله: ُمْلتَـَحدا قال: َمْلـَجأ.

ـحري  قهال: حدثنـي مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي اله   

 حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا  عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد ُمْلتَـَحدا قال: ملـجأ.

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

تَهـِجدَ ِمهْن هُونِهِه ُمْلتَهـَحدا ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سهعيد  عهن قتهاهة َولَهْن 17352  

 قال: موئالً.

حدثنا الـحسن  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر  عن قتهاهة  فهـي قولهه: ُمْلتَهـَحدا قهال:    

 ملـجأ وت موئالً.

ِه ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: َولَْن تَـِجدَ ِمْن هُونِه17353  

ُمْلتَهههـَحدا قهههال: ت يجهههدوا ملتهههـحدا يـلتهههـحدونه  وت يجهههدوا مهههن هونهههه ملهههـجأ وت أحهههدا يهههـمنعه . 

والـملتـحد: إنـما او الـمفتعل من اللـحد  يقال منه: لـحدَ إلـى كأا: إذا ملت إلـيه ومنه قـيـل للـحد: 

إللهـحاه فهـي الهدين  واهو لـحد   نه فـي ناحية من القبهر  ولهـيس بهـالشّق الهأي فهـي وسهطه  ومنهه ا

 الـمعاندة بـالعدول عنه  والتر  له.

 28اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َواْصبِْر نَْفَسهَة َمهَع الّهِأيَن يَهْدُعوَا َربُّهه  بِاْلبَهدَاةِ َواْلعَِشهّي يُِريهدُوَا 

الدّْنيَا َوتَ تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَها قَْلبَههُ َعهن ِذْكِرنَها َواتّبَهَع َاهَواهُ  َوْجَههُ َوتَ تَْعدُ َعْينَاَ  َعْنُهْ  تُِريدُ ِمينَةَ اْلَحيَاةِ 

 َوَكاَا أَْمُرهُ فُُرطاً {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : َواْصبِْر يا مـحمد نَْفَسَة َمَع أصحابة الِّأيَن    

را  إيههاه بـالتسبههـيح والتههـحميد والتهلـيههـل والههدعاء وا عمههال يَههْدُعوَا َربُّهههْ  بههـالبَدَاةِ والعَِشههّي بههأك

الصالـحة مهن الصهلواَ الهـمفروضة وغيراها يُِريهدُوَا بفعلهه  ذلهة َوْجَهههُ ت يريهدوا عرضها مهن 

 عرض الدنـيا.

وقههد ذكرنهها ا ههتال، الـمختلفههـين فههـي قولههه يَههْدُعوَا َربُّهههْ  بههـالبَدَاةِ والعَِشههّي فههـي سههورة ا نعههام    

 والصواب من 

القول فـي ذلة عندنا  فأغنى ذلة عن إعاهته فـي اأا الـموضع. والقّراء علـى قراءة ذلهة: بهـالبَدَاة 

بهـالبدوة »والعَِشّي  وقد ذُكر عن عبد هللا بن عامر وأبـي عبد الرحمن السلـمي أنهمها كانها يقرآنهه: 

ا غههدوة معّرفهة  وت ألههف وت تم وذلهة قههراءة عنهد أاههل العلهـ  بـالعربههـية مكرواهة   «  والعشهيّ 

فـيها  وإنـما يعّر، بـا لف والالم ما لـ  يكهن معرفهة فأمها الهـمعار، فهال تعهّر، بهمها. وبعهد  فهإا 

غدوة ت تضا، إلـى شيء  وامتناعها من اإلضافة هلـيهـل واضهح علهـى امتنهاع ا لهف والهالم مهن 

سماء صلـحت فـيه اإلضافة وإنـما تقول العرب: الد ول علـيها   ا ما ه ـلته ا لف والالم من ا 

أتـيتة غداة الـجمعة  وت تقول: أتـيتة غدوة الـجمعة  والقراءة عندنا فـي ذلة ما علـيه القهّراء فهـي 

 ا مصار ت نستـجيز غيراا إلجماعها علـى ذلة  وللعلة التـي بـيّنا من جهة العربـية.

ْ  يقول جّل ثناؤه لنبـيه صلى هللا عليه وسل : وت تصهر، عينها  عهن وقوله: َوت تَْعدُ َعْيناَ  َعْنهُ   

ا تء الأين أمرتة يا مـحمد أا تصبر نفسة معهه  إلهـى غيهرا  مهن الكفهـار  وت تهـجاوما  إلهـيه 

وأصههله مههن قههوله : عههدوَ ذلههة  فأنهها أعههدوه: إذا جاومتههه. وبنههـحو الههأي قلنهها فههـي ذلههة  قههال أاههل 

 لة:التأويـل. ذكر من قال ذ

ـ حدثنا القاسه   قهال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: قهال ابهن 17354  

 عبـاس  فـي قوله: َوت تَْعدُ َعْيناَ  َعْنُهْ  قال: ت تـجاوما  إلـى غيرا .

ْعهدُ حدثنـي علـّي  قال: ثنـي عبد هللا  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عن ابهن عبهـاس  قولهه: َوت تَ    

 َعْيناَ  َعْنُهْ  يقول: ت تتعدّا  إلـى غيرا .
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ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابهن ميهد  فهـي قولهه: واْصهبِْر نَْفِسهَة... 17355  

اتَية  قال: قهال القهوم للنبهـّي صهلى هللا عليهه وسهل : إنها نستـحيهـي أا نهـجالس فالنها وفالنها وفالنها  

  وجهالس أشهرا، العهرب  فنهزل القهرآا َواْصهبِْر نَْفَسهَة َمهَع الّهِأيَن يَهْدُعوَا َربُّههْ  فجانبه  يا مهـحمد

بـالبَدَاة والعَِشّي يُِريدُوَا َوْجَههُ َوت تَْعدُ َعْيناَ  َعْنُهْ  وت تـحقرا   قال: قد أمرونـي بألة  قال: َوت 

 َاَواهُ وكاَا أْمُرهُ فُُرطا.تُِطْع َمْن أْغفَْلنا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنا َواتّبََع 

ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـماا  قهال: حهدثنا ابهن واهب  قهال: أ برنهـي أسهامة بهن ميهد  عهن 17356  

أبـي حامم  عن عبد الرحمن بن سهل بن حنـيف  أا اأه اتَية لهـما نزلهت علهـى رسهول هللا صهلى 

َع الِّأيَن يَْدُعوَا َربُّهْ  بـالبَدَاةِ والعَِشّي يُِريدُوَا هللا عليه وسل  واو فـي بضع أبـياته َواْصْبر نَْفَسَة مَ 

َوْجَههههُ فخههرج يـلتههـمس  فوجههد قومهها يههأكروا هللا  مههنه  ثههائر الههرأس  وجههاّ، الههـجلد  وذو المههوب 

ِ الِّأي َجعََل ِلـي فِهـي أُّمتهـي َمهْن أمرنهـي أْا أَْصه»الواحد  فلـما رآا  جلس معه   فقال:  بَِر الـَحْمدُ لِِلّ

 وُرفعت العيناا بـالفعل  واو ت تعد.« نَْفِسي َمعَهُ 

وقوله: تُِريدُ ِمينَة الـَحياةَ الدّنـْيا يقول تعالـى ذكره لنبـيه صلى هللا عليه وسل : ت تعهدُ عينها  عهن   

ا تء الـم منـين الأين يدعوا ربه  إلـى أشرا، الهـمشركين  تببهي بـمهـجالسته  الشهر، والفخهر 

رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  أتههاه فـيههـما ذكههر قههوم مههن عظمههاء أاههل الشههر   وقههال وذلههة أا 

بعضهه : بهل مههن عظمهاء قبههـائل العهرب مههـمن ت بصهيرة لهه  بههـاإلسالم  فهرأوه جالسهها مهع  بههـاب 

وصهيب وبالل  فسألوه أا يقـيـمه  عنه إذا حضروا  قالوا: فهّ  رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل   

علـيه: َوت تَْطُرِه الِّأيَن يَْدُعوَا َربُّهْ  بـالبَدَاةِ َوالعَِشّي يُِريدُوَا َوْجَههُ ث  كاا يقوم إذا أراه فأنزل هللا 

القـيام  ويتركه  قعوها  فأنزل هللا علـيه َواْصبِْر نَفَسهَة َمهَع الّهِأيَن يَهْدُعوَا َربُّههْ  بهـالبَدَاةِ والعَِشهّي... 

َعههْنُهْ  تُِريههدُ ِمينَههةَ الههـَحياةِ الدّنههـْيا يريههد مينههة الههـحياة الدنههـيا: مههـجالسة أولتههة  اتَيههة َوت تَْعههدُ َعْينهها َ 

 العظماء ا شرا،  وفد ذكرَ الرواية بألة فـيـما مضى قبل فـي سورة ا نعام.

ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو العنقزي  قال: حدثنا أبـي  قال: حدثنا أسبـاط بن نصر  عن 17357  

أبـي سعيد ا مهي  وكاا قارىء ا مه عن أبـي الكنوه  عن  بـاب فهـي قصهة ذكراها  السدي  عن

عن النبـّي صلى هللا عليه وسل   ذكر فـيها اأا الكالم مدرجا فـي الـخبر َوت تَْعدُ َعْيناَ  َعْنُهْ  تُِريهدُ 

 ِمينَةَ الـَحياةِ الدّنـْيا قال: تـجالس ا شرا،.

ل: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عهن ابهن جهريي  قهال: أ بهرَ أا ـ حدثنا القاس   قا17358  

عيـينة بن حصن قال للنبـّي صلى هللا عليه وسل  قبل أا يسلـ : لقد آذانهـي ريهح سلهـماا الفهـارسي  

 فـاجعل لنا مـجلسا منة ت يجامعوننا فـيه  واجعل له  مـجلسا ت نـجامعه  فـيه  فنزلت اتَية.

بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عهن قتهاهة قهال: ذُكهر لنها أنهه لهـما نزلهت  ـ حدثنا17359  

َُ أْا أَْصهبَِر »اأه اتَية قال نبـّي هللا صلى هللا عليه وسل :  ِ الِّأي َجعََل فِـي أُّمتـي َمْن أُمْر الـَحْمِد لِِلّ

 «.نَْفِسي َمعَهُ 

ل: قال ابهن ميهد  فهـي قولهه تُِريهدُ ِمينَهةَ الهـَحياةِ ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قا17360  

 الدّنـْيا قال: تريد أشرا، الدنـيا.

ـ حدثنا صالـح بن مسمار  قال: حدثنا الولـيد بهن عبهد الهـملة  قهال: سلـيهـماا بهن عطهاء  17361  

ل: عن مسلـمة بن عبد هللا الـجهنـّي  عن عمهه أبهـي مشهجعة بهن ربعهي  عهن سلهـماا الفهـارسي  قها

جاءَ الـم لفة قلوبه  إلـى رسول هللا صلى هللا عليه وسل : عيـينة بن حصن  وا قرع بهن حهابس 

وذووا   فقالوا: يا نبـّي هللا  إنة لو جلست فـي صدر الـمسجد  ونفـيت عنا ا تء وأروا  جبـابه  

كن علـيه  غيراا يعنوا سلـماا وأبـا ذّر وفقراء الـمسلـمين  وكانت علـيه  جبـاب الصو،  ولـ  ي

جلسههنا إلههـية وحاهثنهها   وأ ههأنا عنههة فههأنزل هللا: َواتْههُل مهها أُوِحههَي إلَههـْيَة ِمههْن ِكتههاِب َربّههَة ت ُمبَههدَّل 

ِلَكِلـماتِِه َولَْن تَـجدَ ِمْن هُونِه ُمْلتَـَحدا  حتـى بل  إنّا أْعتَهْدنا للّظاِلهـِميَن نهارا يتههدّها  بهـالنار فقهام نبهـّي 

الهـَحْمدُ » عليه وسل  يـلتـمسه  حتـى أصابه  فـي مه  ر الهـمسجد يهأكروا هللا  فقهال: هللا صلى هللا

ِ الّههِأي لَههـْ  يُـمتْنِههـي حتههـى أَمَرنِههـي أْا أَْصههبَِر نَْفِسههي َمههَع رِجههاٍل ِمههْن أُّمتِههـي  َمعَُكههُ  الـَمههـحْيا َوَمعَُكههُ   لِِلّ

 َُ  «.الـَمـما
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ْلبَهُ َعهْن ِذْكِرنها َواتّبَهَع َاهَواهُ يقهول تعالهـى ذكهره لنبهـيه صهلى هللا عليهه وقوله: َوت تُطْع َمْن أْغفَْلنا قَ   

وسل : وت تطع يا مـحمد من شبلنا قلبه من الكفـار الأين سألو  طهره الهراغ الهأين يهدعوا ربهه  

 بـالبداة والعشّي عنة  عن ذكرنا  بـالكفر وغلبة الشهقاء علهـيه  واتبهع اهواه  وتهر  اتبهـاع أمهر هللا

ونهيه  وآثر اوى نفسه علـى طاعة ربه  وا  فـيـما ذُكر: عيهـينة بهن حصهن  وا قهرع بهن حهابس 

 وذووا .

ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو بن مهـحمد العنقهزي  قهال: حهدثنا أبهـي  قهال: حهدثنا أسبهـاط  17362  

فَْلنها قَْلبَههُ َعهْن عن السدّي  عهن أبهـي سهعيد ا مهي  عهن أبهـي الكنهوه  عهن  بهـاب َوت تُِطهْع َمهْن أغْ 

 ِذْكِرنا قال: عيُـينة  وا قرع.

وأما قوله: وكاَا أْمُرهُ فُُرطا فإا أاهل التأويهـل ا تلفهوا فهـي تأويهـله  فقهال بعضهه : معنهاه: وكهاا   

 أمره ضياعا. ذكر من قال ذلة:

ري  ـ حدثنا مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـح17363  

قال: حدثنا الـحسن  قال حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد فهـي قهول هللا: وكهاَا 

 أْمُرهُ فُُرطا قال ابن عمرو فـي حديمه قال: ضائعا. وقال الـحري فـي حديمه: ضياعا.

 ضياعا. حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  قال:   

 وقال آ روا: بل معناه: وكاا أمره ندما. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا مـحمد بن الـممنى  قال: حدثنا بدل بن الـمـحبر  قال: حدثنا عبهـاه بهن راشهد  عهن 17364  

 هاوه فُُرطا قال: ندامة.

 وقال آ روا: بل معناه: االكا. ذكر من قال ذلة:  

  قال: حدثنا أبـي  قال: حدثنا أسبـاط  عن السهدّي  عهن أبهـي ـ حدثنـي الـحسين بن عمرو17365  

 سعيد ا مهي  عن أبـي الكنوه  عن  بـاب وكاَا أْمُرهُ فُُرطا قال: االكا.

 وقال آ روا: بل معناه:  الفـا للـحق. ذكر من قال ذلة:  

فُُرطا قال: مخالفـا  ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد: وكاَا أْمُرهُ 17366  

 للـحّق  ذلة الفُُرط.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب  قول من قال: معناه: ضياعا واالكا  من قوله : أفهرط فهالا   

فـي اأا ا مر إفراطا: إذا أسر، فـيه وتـجاوم قدره  وكألة قوله: وكاَا أْمُرهُ فُُرطها معنهاه: وكهاا 

نا فهـي الريهاء والكبهر  واحتقهار أاهل اإليهـماا  سرفهـا قهد تهـجاوم أمر اأا الأي أغفلنا قلبه عن ذكر

 حدّه  فََضيّع بألة الـحّق والة. وقد:

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا أبو بكر بن عياح  قال: قـيـل له: كيهف قهرأ عاصه ؟ فقهال 17367  

 قول أنا وأنا.كاَا أْمُرهُ فُُرطا قال أبو كريب: قال أبو بكر: كاا ُعيـينة بن حصن يفخر ب

 29اآلية : 
ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقُِل اْلَحّق ِمن ّربُّكْ  فََمن َشآَء فَْليُْ ِمن َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنّا أَْعتَهْدنَ

ْشهِوي اْلوُجهوهَ بِهتَْس الّشهَراُب ِللّظاِلِميَن نَاراً أََحاَط بِِهْ  ُسَراِهقَُها َوإِا يَْسهتَِبيمُواْ يُبَهاثُواْ بَِمهآٍء َكاْلُمْههِل يَ 

َْ ُمْرتَفَقاً {.  َوَسآَء

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : وقل يا مهـحمد لهه تء الهأين أغفلنها قلهوبه     

عن ذكرنا  واتبعوا أاواءا : الـحّق أيها النهاس مهن عنهد ربكه   وإلهـيه التوفهـيق والهـحأتا  وبهـيده 

يهدي من يشاء منك  للرشاه  فـي من  ويضّل مهن يشهاء عهن الههدى فهـيكفر  لهـيس  الهدى والضالل

إلـّي من ذلة شيء  ولست بطاره لهواك  من كاا للـحّق متبعا  وبـاهلل وبـما أنزل علـّي م منا  فإا 

كه  شتتـ  فآمنوا  وإا شتتـ  فـاكفروا  فإنك  إا كفرتـ  فقد أعدّ لك  ربك  علـى كفرك  به نار أحهاط ب

سهراهقها  وإا آمنتهـ  بهه وعملتههـ  بطاعتهه  فهإا لكهه  مها وصهف هللا  اههل طاعتهه. وروي عهن ابههن 

 عبـاس فـي ذلة ما:

ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عن ابن عبـاس  قوله: 17368  

شاء هللا له اإليـماا آمن  ومن شاء هللا له الكفر كفر   فََمْن شاَء فَْلـيُْ ِمْن َوَمْن شاَء فَْلـيَْكفُْر يقول: من
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واو قوله: َوما تَشاُءوَا إتّ أْا يَشاَء ّللّاُ َرْب العَالَـِميَن ولـيس اأا بإطالق من هللا الكفر لهـمن شهاء  

 واإليـماا لـمن أراه  وإنـما او تهديد ووعيد.

 ـميَن نارا واتَياَ بعداا. كما:وقد بـين أا ذلة كألة قوله: إنّا اْعتَْدنا للّظالِ   

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  عن عمر بن حبـيب  عهن هاوه  عهن 17369  

 مـجااد  فـي قوله: فََمْن شاَء فَْلـيُْ ِمْن َوَمْن شاَء فَْلـيَْكفُْر. قال: وعيد من هللا  فلـيس بـمعجزي.

ابن واب  قال: قال ابن ميهد فهـي قولهه: فََمهْن شهاَء فَْلهـيُْ ِمْن ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا 17370  

َوَمههْن شههاَء فَْلههـيَْكفُْر  وقولههه اْعَملُههوا مهها ِشتْتُههـْ  قههال: اههأا كلههه وعيههد لههـيس مصههانعة وت مراشههاة وت 

للظالهـمين:  تفويضا. وقوله: إنّا أْعتَْدنا للّظاِلـميَن نارا يقول تعالـى ذكره: إنا أعدهنا  واو من العُدّة.

 الأين كفروا بربه . كما:

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب قال: قال ابن ميد  فـي قوله: إنّا أْعتَْدنا للّظاِلهـِميَن 17371  

 نارا أحاَط بِهْ  ُسَراِهقُها قال: للكافرين.

افرين بربه   وذلة فـيهـما وقوله: أحاَط بِهْ  ُسَراِهقُها يقول: أحاط سراهق النار التـي أعدّاا هللا للك  

قـيـل: حائغ من نار يطيف به  كسراهق الفسطاط  واي الـحجرة التـي تطيف بـالفسطاط  كما قال 

 رؤبة:

 يا َحَكَ  بَن الـُمْنِأِر ْبَن الـجاُروْهُسراِهُق الفَْضِل َعلَـْيَة َمـْمدُوْه  

 وكما قال سالمة بن جندل:  

 ْيتا َسماُؤُاُصدُوُر الفُـيُوِل بعدَ بَـْيٍت ُمَسْرهَق ُاَو الـُمِولـُي النّْعماَا بـ 

 يعنـي: بـيتا له سراهق. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا القاسه   قهال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: قهال ابهن 17372  

 قال: اي حائغ من نار. عبـاس  فـي قوله: إنّا أْعتَْدنا للّظاِلـِميَن نارا أحاَط بِهْ  ُسَراِهقُها

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا أبو سفـياا  عن معمر  عمن أ بره  قهال 17373  

 أَحاَط بِِهْ  ُسَراِهقَُها قال: ه اا يحيغ بـالكفـار يوم القـيامة  واو الأي قال هللا: ظّل ِذي ثاَلِي ُشعٍَب.

وسهل  فهـي ذلههة  بهر يهدّل علهـى أا معنههى قولهه أحهاَط بِهههْ  وقهد ُروي عهن النبهـّي صههلى هللا عليهه   

 سراِهقُها أحاط به  ذلة فـي الدنـيا  وأا ذلة السراهق او البحر. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي العبـاس بن مـحمد والـحسين بن نصر  قات: حدثنا أبو عاص   عن عبهد هللا بهن 17374  

عن صهفواا بهن يعلهـى  عهن يعلهـى بهن أميهة  قهال: قهال  أمية  قال: ثنـي مـحمد بن حيـي بن يعلـى 

قال: فقـيـل له: كيهف ذلهة  فهتال اهأه اتَيهة  أو « البَْحُر ُاَو َجَهنّـ ُ »رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 

ِصيبُنهـي قرأ اأه اتَية: نارا أحاَط بِهْ  ُسَراِهقُها ث  قهال: وّللّاِ ت أْهُ هـلُها أبَهدا أْو مها هُْمهُت َحيّها  َوت تُ 

 ِمْنها قَْطَرة.

ـ حدثنا مـحمد بن الهـممنى  قهال: حهدثنا يعمهر بهن بشهر  قهال: حهدثنا ابهن الـمبهـار   قهال: 17375  

أ برنا رشدين بن سعد  قال: ثنـي عمرو بن الـحاري  عن أبـي السمـح  عن أبـي الهيم   عن أبـي 

اِهُق النّهاِر أْربَعَهةُ ُجهدٍُر  ِكمْهُف ُكهّل َواِحهٍد ُسهرَ »سعيد الـخدري  عن النبـّي صلى هللا عليه وسل  قال: 

 «.ِممُْل َمِسيَرةِ أْربِعيَن َسنَةً 

حدثنا بشر  قال: حدثنا ابن واب  قال: أ برنـي عمرو بن الـحاري  عن هّراج  عن أبـي الهيم      

أْربَعَهةَ ُجهدٍُر  ِكمْهُف  إّا ِلُسَراِهِق النّارِ »عن أبـي سعيد  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  أنه قال: 

 «.ُكّل َواِحدَة ِممُْل َمِسيرةِ أْربَِعيَن َسنَةً 

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا ابن واهب  قهال: أ برنهـي عمهرو  عهن هراج  عهن أبهـي الهيهم   17376  

فإذَا  َكعََكِر الّزْيِت »قاَل: «  ماء  كالـُمْهلِ »عن أبـي سعيد  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  قال: 

 «.قَّربَهُ إلَـْيه سقغ فَْرَوةُ َوْجِهِه فِـيهِ 

وقوله: َوإا يَْستَِبيمُوا يُباثُوا بِـَماٍء كالـُمْهِل يقول تعالـى ذكره: وإا يستب  ا تء الظالهـموا يهوم   

 القـيامة فـي النار من شدّة ما به  من العطش  فـيطلبوَا الـماء يُباثوا بـماء الـُمْهل.

 ل التأويـل فـي الـمهل  فقال بعضه : او كّل شيء أذيب وإنـماع. ذكر من قال ذلة:وا تلف أا  
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ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قال: ذُكهر لنها أا ابهن مسهعوه 17377  

أاديت إلـيه ِسقاية من ذاب وفضة  فأمر بأ دوه فخدّ فـي ا رض  ث  قأ، فـيه من جهزل حطهب  

، فههـيه تلههة السههقاية  حتههـى إذا أمبههدَ وانههـماعت قههال لبالمههه: اهع مههن يحُضههرنا مههن أاههل ثهه  قههأ

الكوفة  فدعا راطا  فلـما ه ـلوا علـيه قال: أتروا اأا؟ قالوا: نع   قال: ما رأينا فـي الدنـيا شبـيها 

 للـمهل أهنى من اأا الأاب والفضة  حين أمبد وإنـماع.

 م ا سوه. ذكر من قال ذلة:وقال آ روا: او القـيح والد  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا حكام عن عنبسة  عن مـحمد بن عبد الرحمن  عن القاسه   17378  

 عن أبـي بَّزة  عن مـجااد فـي قوله: َوإْا يَْستَِبيمُوا يُباثوا بِـَماٍء كالـُمْهِل قال: القـيح والدم.

صه   قهال: حهدثنا عيسهى وحدثنهـي الهـحري  قهال: حدثنـي مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عا   

حدثنا الـحسن  قهال: حهدثنا ورقهاء  جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد بهـَماٍء كالهـُمْهِل قهال: 

 القـيح والدم ا سوه  كعكر الزيت. قال الـحري فـي حديمه: يعنـي هرهيّة.

عاوية  عن علـّي  عن ابن عبـاس  قوله: ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قال: ثنـي م17379  

 كالـُمْهِل قال: يقول: أسوه كهيتة الزيت.

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرج  قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أ برنا عبهـيد بهن سلـيهـماا  17380  

قال: سهمعت الضهحا  يقهول فهـي قولهه: بِهـَماٍء كالهـَمْهِل مهاء جهنهـ  أسهوه  واهي سهوهاء  وشهجراا 

 وأالها سوه. أسوه 

حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبهـي  قهال: ثنهـي عمهي  قهال: ثنهـي أبهـي  عهن أبهـيه  عهن ابهن    

 عبـاس  قوله َوإْا يَْستَِبيمُوا يُباثُوا بِـَماٍء كالـُمْهِل قال: او ماء غلـي  ممل هرهي الزيت.

 وقال آ روا: او الشيء الأي قد انتهى حّرة. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يعقوب القمي  عن جعفر وااروا بن عنترة  عن سعيد بن 17381  

 جبـير  قال: الـمهل: او الأي قد انتهى حّرة.

واهأه ا قههوال وإا ا تلفههت بههها ألفههـاظ قائلههـيها  فمتقاربهـاَ الههـمعنى  وذلههة أا كههّل مهها أذيههب مههن   

ما أوقدَ علـيه من ذلة النار حتـى صهار كهدرهي رصاص أو ذاب أو فضة فقد انتهى حّرة  وأا 

 الزيت  فقد انتهى أيضا حّرة. وقد:

ـ ُحدثت عن معمر بهن الهـممنى  أنهه قهال: سهمعت الـمنتهـجع بهن نبههاا يقهول: وهللا لفهالا 17382  

أبب  إلـّي من الطلـياء والـمهل  قال: فقلنها لهه: ومها امها؟ فقهال: الـجربهـاء  والهـملة التهـي تنهـحدر 

عن جوانب الـخبزة إذا ملت فـي النار من النار  كأنها سههلة حمهراء مدققهة  فههي أحمهره  فـالهـمهل 

إذا او كّل مائع قد أوقد علـيه حتـى بل  غاية حّرة  أو لـ  يكن مائعا  فإنـماع بهـالوقوه علهـيه  وبله  

 أقصى الباية فـي شدّة الـحّر.

ُب يقول جّل ثناؤه: يشوي ذلة الـماء الأي يباثوا به وجهواه . وقوله: يَْشِوي الُوُجوهَ بِتَْس الّشَرا  

 كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن  ـلف العسقالنـي  قال: حدثنا حيوة بن شريح  قال: حدثنا بقـية  عهن 17383  

صفواا بن عمرو  عن عبد هللا بن بُْسر اكأا قال ابن  ـلف عن أبـي أمامة  عهن النبهـّي صهلى هللا 

يقرب إلـيه فـيتكّراه  فإذا قهرب منهه  »وله ويُْسقَـى ِمْن ماٍء َصِديٍد يَتَـَجّرُعهُ قال: عليه وسل   فـي ق

يقهول هللا: َوإْا يَْسهتَِبيمُوا يُبهاثُوا بِهـَماٍء «  شوى وجهه  ووقعت فَْروة رأسه  فإذا شربه قطهع أمعهاءه

 كالـُمْهِل يَشِوي الُوُجوهَ بِتَْس الّشَراُب.

ممنى  قال: حدثنا إبراايـ  بن إسحاق الطالَقانـي ويعمر بهن بشهر  قهات: حهدثنا حدثنا مـحمد بن الـ   

ابن الـمبـار   عن صفواا  عن عبد هللا بن بُْسر  عن أبـي أمامة  عن النبـّي صلى هللا عليهه وسهل  

 بـممله.

ـه حهدثنا ابهن حميهد  قهال: حهدثنا يعقهوب  عهن جعفهر واهاروا بهن عنتهرة  عهن سهعيد بهن 17384  

ر  قال ااروا: إذا جاع أال النار. وقهال جعفهر: إذا جهاء أاهل النهار اسهتباثوا بشهجرة الزقهوم  جبـي

فأكلوا منها  فـا تلست جلوه وجواه   فلو أا ماّرا ماّر به  يعرفه   لعهر، جلهوه وجهواه  فهـيها  
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فإذا أهنوه ث  يصّب علـيه  العطش  فـيستبيموا  فـيباثوا بـماء كالـمهل  واو الأي قد انتهى حّرة  

 من أفوااه  انشوى من حّرة لـحوم وجواه  التـي قد سقطت عنها الـجلوه.

وقولههه: بِههتَْس الّشههراُب يقههول تعالههـى ذكههره: بههتس الشههراب  اههأا الههـماء الههأي يبههاي بههه اهه تء   

َْ ُمْرتَفَقها يقهول تعالهـى  الظالـموا فـي جهنـ  الأي صفته ما وصهف فهـي اهأه اتَيهة. وقولهه: َوسهاَء

ره: وسههاءَ اههأه النههار التهـي أعتههدنااا لههه تء الظالههـمين مرتفقها والههـمرتفَق فههـي كههالم العههرب: ذكه

 الـمتكأ  يقال منه: ارتفقت إذا اتكأَ  كما قال الشاعر:

َِ الّضَحى    قالَْت لَهُ َواْرتَفَقَْت أت فَتَـىيَُسوُق بـالقَْوِم َغَزات

: إذا بـاَ علـى مرفقهه ت يأتهـيه نهوم  واهو مرتفهق  أراه: واتكأَ علـى مرفقها وقد ارتفق الرجل  

 كما قال أبو ذؤيب الهألـّي:

 ناَم الـَخـِلـّي َوبِّت اللّـْيـَل ُمْرتَِفقاكأّا َعْينِـَي فِـيها الّصاُب َمْأبُوُ   

َْ ُمْرتَفَقا ي   عنهـي وأما من الرفق فإنه يقال: قد ارتفقت بة مرتفقا  وكاا مـجااد يتأّول قوله: َوساَء

 الـمـجتـمع. ذكر الرواية بألة:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري  17385  

قههال: حههدثنا الههـحسن  قههال: حههدثنا ورقههاء  جميعهها عههن ابههن أبههـي نههـجيح  عههن مههـجااد ُمْرتَفَقهها: أي 

 مـجتـمعا.

َْ ُمْرتَفَقَا قال: مـجتـمعا.حدثنـي يعقوب  قال: حدثنا معتـمر  عن      لـي   عن مـجااد َوساَء

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد ممله.   

ولست أعر، اترتفـاق بـمعنى اتجتهـماع فهـي كهالم العهرب  وإنهـما اترتفهـاق: افتعهال  إمها مهن   

 الـمرفق  وإما من الرفق.

 

 03اآلية : 
َِ إِنّها تَ نُِضهيُع أَْجهَر َمهْن أَْحَسهَن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّا الِّأيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصهاِلَحا

 َعَمالً {.

يقول تعالـى ذكره: إا الأين صدقوا هللا ورسوله  وعملوا بطاعة هللا  وانتهوا إلهـى أمهره ونهيهه     

  فأطهاع هللا  واتبهع أمهره ونهيهه  بهل نهـجاميه بطاعتهه وعملهه إنا ت نضهيع ثهواب مهن أحسهن عمهالً 

 الـحسن جناَ عدا تـجري من تـحتها ا نهار.

ا ولـى؟ قـيـل: جائز أا يكوا  براا قوله: إنّا ت نُِضيُع أْجَر َمْن « إاّ »فإا قال قائل: وأين َ بَر   

صالـحا  فتر  الكالم ا ّول  واعتـمد  أْحَسَن َعَمالً فـيكوا معنى الكالم: إنا ت نضيع أجر من عمل

علـى المانـي بنـية التكرير  كما قـيـل: يَْسألُونََة َعِن الّشْهِر الـَحَراِم قِتاٍل فِـيِه بـمعنى: عن قتال فهـيه 

 علـى التكرير  وكما قال الشاعر:

 واتِـيـ ُ إّا الـَخـِلـيفَةَ إّا ّللّاَ َسْربَلَُهِسْربـاَل ُمْلٍة بِِه تُْرَجى الـخَ  

ويههروى: تُْرَ ههى وجههائز أا يكههوا: إّا الّههِأيَن آَمنُههوا جههزاًء  فههـيكوا معنههى الكههالم: إا مههن عمههل   

وجهائز أا يكهوا  براها: أولتهة لهه  « إنّها»صالـحا فإنا ت نضهيع أجهره  فتضهمر الفهـاء فهـي قولهه 

 ه  جناَ عدا.جناَ عدا  فـيكوا معنى الكالم: إا الأين آمنوا وعملوا الصالـحاَ  أولتة ل

 

 31اآلية : 
َُ َعْدٍا تَْجِري ِمن تَْحتِِهُ  ا ْنَهاُر يَُحلّْوَا فِيَها ِمهْن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أُْولَـَتَِة لَُهْ  َجنّا

 َرآئِهِة نِْعهَ  المّهَواُب أََساِوَر ِمن ذََاٍب َويَْلبَُسوَا ثِيَاباً ُ ْضراً ّمن ُسْندٍُس َوإِْستَْبَرٍق ّمتِّكتِيَن فِيَها َعلَى ا

 َوَحُسنَْت ُمْرتَفَقاً {.

َُ عدا  يعنـي بساتـين إقامة فـي     يقول تعالـى ذكره: له تء الأين آمنوا وعملوا الصالـحاَ جنا

اتَ رة. تَـْجِري ِمْن تَـْحتِِهُ  ا نَهاُر يقول: تـجري من هونه  ومن أيديه  ا نهار. وقهال جهّل ثنهاؤه: 
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  ومعنهاه: مهن هونهه  وبهـين أيهديه   يَُحلّهْوَا فِهـيها ِمهْن أسهاِوَر يقهول: يهـلبسوا فهـيها مهن من تهـحته 

 الـحلـّي أساور من ذاب  وا ساور: جمع إسوار.

وقولههه: يَههـْلبَُسوَا ثِـيابههـا ُ ْضههرا ِمههْن ُسههْندٍُس والسههندس: جمههع واحههداا سندسههة  واههي مهها رّق مههن   

 َوثـُخن وقـيـل: إا اتستبرق: او الـحرير ومنه قول الـمَرقّش:الديبـاج: واتستبرق: ما غل  منه 

 تََراُاّن يَـْلبَْسَن الـَمشاِعَر َمّرةًواْستَْبَرَق الدّيبـاجِ َطْورا ِلبـاُسها  

 يعنـي: وغلـي  الديبـاج.  

الّسهُرر وقوله: ُمتِّكيتَن فِـيها علـى ا َرائِِة يقهول: متكتهين فهـي جنهاَ عهدا علهـى ا رائهة  واهي   

 فـي الـِحجال  واحدتها: أريكة ومنه قول الشاعر:

 ُ دُوها َجفَْت فـي الّسْيِر حتـى كأنّـمايُبـاِشْرَا بـالـَمْعزاِء َمّس ا َرائِة  

 ومنه قول ا عشى:  

 بـيَن الّرَواِق وجانٍِب ِمْن ِستِْرااِمْنها وبـيَن أِريَكٍة ا ْنضاِه  

 قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة    

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي 17386  

 قوله َعلَـى ا َرائِِة قال: اي الـحجال. قال معمر  وقال غيره: السرر فـي الـحجال.

ا وصهف جهّل ثنهاؤه أنهه جعهل لهه تء الهأين وقوله: نِْعَ  المَّواُب يقول: نع  المواب جناَ عدا  وم  

آمنهوا وعلهـموا الصالههـحاَ َوَحُسهنَْت ُمْرتَفَقهها يقهول: وحُسههنت اهأه ا رائههة فهـي اههأه الهـجناا التههـي 

وصف تعالـى ذكهره فهـي اهأه اتَيهة متكهأ. وقهال جهّل ثنهاؤه: َوَحُسهنَْت ُمْرتَفَقها فأنه  الفعهل بهـمعنى: 

ذكر لتأكير الـمرتفق كاا صوابـا   ا نِْع  وبِتْس إنـما تد هـلهما وحسنت اأه ا رائة مرتَفَقا  ولو 

العرب فـي الكالم لتدت علـى الـمد  والهأّم ت للفعهل  فلهألة تهأكراما مهع الهـم ن   وتوّحهداما مهع 

 اتثنـين والـجماعة.

 34- 32اآلية : 
َجعَْلنَها  َحهِدِاَما َجنّتَهْيِن ِمهْن أَْعنَهاٍب  القهول فهـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }َواْضهِرْب لُههْ  ّمهماَلً ّرُجلَهْينِ 

تاً َوفَّجْرنَا ِ اللَُهَما َوَحفَْفنَاُاَما بِنَْخٍل َوَجعَْلنَا بَْينَُهَما َمْرعاً *  ِكْلتَا اْلَجنّتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْ  تَْظِلِ  ّمْنهُ َشيْ 

 ُاَو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكمَُر ِمنَة َماتً َوأََعّز نَفَراً {.نََهراً *  َوَكاَا لَهُ ثََمر  فَقَاَل لََصاِحبِِه وَ 

يقول تعالهـى ذكهره لنبهـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : واضهرب يها مهـحمد لهه تء الهـمشركين    

بـاهلل  الأين سألو  أا تطُره الأين يدعوا ربه  بـالبداة والعشّي يريدوا وجهه  َممالً ممهل َرُجلَهـيِن 

ا  ََحههدِاما َجنّتَههـْيِن أي جعلنهها لههه بساتههـين مههن كههروم وَحفَْفناُاَمهها بنَـْخههـٍل يقههول: وأطفنهها اههأين َجعَْلنهه

البساتـين بنـخـل. وقوله: َوَجعَْلنا بَـْينَُهما َمْرعا يقول: وجعلنا وسغ اأين البساتهـين مرعها. وقولهه: 

ع  ثمره وما فـيه من البروس من النـخهـل والكهرم ِكْلتا الـَجنّتَـْيِن آتَْت أُُكلَها يقول: كال البستانـين أط

وصههنو، الههزرع. وقههال: كلتهها الـجنتههـين  ثهه  قههال: آتههت  فوّحههد الههـخبر   ا كلتهها ت يفههره واحههدتها  

وأصله كّل  وقد تفره العرب كلتا أحيانا  ويأابوا بها واي مفرهة إلـى التمنـية قهال بعه  الّرجهام 

 فـي ذلة:

 ا ُسالَمي َواحدَاِكْلتاُاما َمْقُرونَة  بَِزائِدَْه فِـي ِكْلَت ِرْجلَـْيه 

يريههد بكلههت: كلتهها  وكههألة تفعههل بكلتهها وكههال وكههل إذا أضههيفت إلههـى معرفههة  وجههاء الفعههل بعههدان   

ويجمع ويوحد. وقوله: ولَـْ  تَْظِلـْ  ِمْنهُ َشْيتا يقول: ولهـ  تهنقص مهن ا كهل شهيتا  بهل آتهت ذلهة تامها 

 لـ  فالا فالنا حقّه: إذا بَخَسهُ ونقصه  كما قال الشاعر:كامالً  ومنه قوله : ظ

 تَّظلَـَمنِـي ما لـي َكأَا َولَوى يَِديلََوى يَدَهُ ّللّاُ الِّأي ُاَو غاِلبُْه  

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

قتهاهة  قولهه: ولَهـْ  تَْظِلهـْ  ِمْنههُ َشهْيتا:  ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عهن17387  

 أي لـ  تنقص منه شيتا.

وقولهه: َوفَّجْرنها ِ الَلُهمها نََههرا يقهول تعالهـى ذكهره: َوسيّهـلنا  هالل اهأين البستانهـين نههرا  يعنهـي   

  وذلهة بـينها وبـين أشجاراما نهرا. وقـيـل: وفَّجْرنا فمقل الـجيـ  منه   ا التفجيهر فهـي النههر كلهه

 أنه يـميد ماء فـيُسيـل بعضه بعضا.
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وكهاَا »وقوله: وكاَا لَهُ ثََمر  ا تلفت القّراء فـي قراءة ذلة  فقرأته عامة قّراء الـحجام والعهراق:   

بضّ  الماء والـميـ . وا تلف قارئو ذلة كألة  فقال بعضه : كاا له ذاب وفضة  وقهالوا: « لَهُ ثُُمر  

 وال مممرة  يعنـي مّكمرة. ذكر من قال ذلة:ذلة او الممر   نها أم

 

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري  17388  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد فهـي قهول هللا عهّز 

ـي قههول هللا عههّز وجههّل: بِمُُمههِرِه قههال: اههي أيضهها ذاههب وجههّل: وكههاَا لَهههُ ثََمههر  قههال: ذاههب وفضههة  وفهه

 وفضة.

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  فـي قوله ثََمهر     

 قال: ذاب وفضة. قال: وقوله: وأُِحيَغ بِمُُمِرِه اي اي أيضا.

 و، ا موال. ذكر من قال ذلة:وقال آ روا: بل ُعنِـي به: الـمال الكمـير من صن  

ـ حدثنا أحمد بن يوسف  قال: حدثنا القاس   قال: ثنـي حجاج  عن ااروا  عن سعيد بهن 17389  

بههـالضّ   وقهال: يعنههـي أنههواع « وكهاَا لَهههُ ثُُمهرُ »أبهـي َعروبههة  عهن قتههاهة  قهال: قرأاهها ابهن عبههـاس: 

 الـمال.

وكهاَا لَههُ »ثنهـي معاويهة  عهن علهـّي  عهن ابهن عبهـاس: حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قهال:    

 يقول: مال.« ثُُمر  

« وكهاَا لَههُ ثُُمهر  »حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد. قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  فهـي قولهه: 17382  

 يقول: من كّل الـمال.

  فههـي قولههه حهدثنا الههـحسن بههن يحيهى  قههال: أ برنهها عبههد الهرماق  قههال: أ برنهها معمههر  عهن قتههاهة   

 وأُِحيَغ بِمُُمِرِه قال: الممر من الـمال كله يعنـي الممر  وغيره من الـمال كله.

« المُّمهر»حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: حدثنا أبو سفـياا  عن معمهر  عهن قتهاهة  قهال:    

 راا من الـمال كله.الـمال كله  قال: وكّل مال إذا اجتـمع فهو ثُُمر إذا كاا من لوا الممرة وغي

 وقال آ روا: بل عنى به ا صل. ذكر من قال ذلة:  

« وكهاَا لَههُ ثُُمهر  »ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابهن ميهد  فهـي قولهه: 17390  

 الممر ا صل. قال وأُحيَغ بمُُمِرِه قال: بأصله.

ل  أراهوا أنها جمع ثمار جمع ثمر  كما يجمهع وكأّا الأين وّجهوا معنااا إلـى أنها أنواع من الـما  

بضهّ  المهاء « ثُْمهر  »الكتاب كتبـا  والـحمار حمرا. وقد قرأ بع  من وافق ا تء فـي اهأه القهراءة 

وسكوا الـميـ   واو يريد الضّ  فـيها غير أنه سكنها طلب التـخفهـيف. وقهد يحتهـمل أا يكهوا أراه 

َشبـا. وقرأ ذلهة بعه  الـمدنـيهـين: وكهاَا لَههُ ثََمهر  بفتهـح المهاء بها جمع ثمرة  كما تـجمع الـَخشبة  َ 

 والـميـ   بـمعنى جمع المّمرة  كما تـجمع الـخشبة َ شبـا. والقَصبة قَصبـا.

وأولهـى القههراءاَ فههـي ذلهة عنههدي بههـالصواب قهراءة مههن قههرأ وكهاَا لَهههُ ثُُمههر  بضهّ  المههاء والـميههـ    

 يه وإا كانت جمع ثمار  كما الكتب جمع كتاب.إلجماع الـحجة من القّراء علـ

ومعنى الكالم: َوفَّجْرنا ِ الَلُِهما نََهرا وكاَا لَهُ منهما ثُُمر  بـمعنى من جنتـيه أنواع من الممار. وقد   

ْلنهها بههـين ذلههة لههـمن وفههق لفهمههه  قولههه: َجعَْلنهها  َحههِدِاما َجنّتَههـْيِن ِمههْن أْعنههاٍب وَحفَْفناُامهها بنَـْخههـٍل َوَجعَ 

 بَـْينَُهما َمْرعا ث  قال: وكاا له من اأه الكروم والنـخـل والزرع ثمر.

وقوله: فَقاَل ِلَصاِحبِِه َوُاَو يُحاِوُرهُ يقول عّز وجّل: فقال اهأا الهأي جعلنها لهه جنتهـين مهن أعنهاب    

أعهّز عشهيرة وَرْاِطها  لصاحبه الأي ت مال له واو يخاطبه: أنا أْكمَُر ِمْنَة ماتً وأَعّز نَفَرا يقهول: و

كما قال ُعيـينة وا قرع لرسول هللا صلى هللا عليه وسل : نـحن ساهاَ العرب  وأربهـاب ا مهوال  

 فنـّح عنا سلـماا َوّ بـابـا وُصهيبـا  احتقارا له   وتكبرا علـيه   كما:

اَل ِلَصهاِحبِِه َوُاهَو ـ حدثنا بشر  قال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: فَقَه17391  

 يُحاِوُرهُ أنا أْكمَُر ِمْنة ماتً وأَعّز نَفَرا وتلة وهللا أمنـية الفـاجر: كمرة الـمال  وعّزة النفر.

 36- 35اآلية : 
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بَهداً *  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوهََ َل َجنّتَههُ َوُاهَو َظهاِل   لّنَْفِسهِه قَهاَل َمهآ أَُظهّن أَا تَبِيهدَ َاهـَِأِه أَ 

َّ إِلََى َربّي  ِجدَّا َ ْيراً ّمْنَها ُمْنقَلَباً {.  َوَمآ أَُظّن الّساَعةَ قَائَِمةً َولَتِن ّرِهه

يقول تعالـى ذكره: اأا الأي جعلنا لهه جنتهـين مهن أعنهاب هََ هـَل َجنّتَههُ واهي بسهتانه َوُاهَو ظاِلهـ      

قههـيام السههاعة  ونسههيانه الههـمعاه إلههـى هللا تعالههـى   ِلنَْفِسههِه وظلههـمه نفسههه: كفههره بههـالبع   وشههكه فههـي

فأوجب لها بألة سخغ هللا وألـيـ  عقابه. وقوله: قاَل ما أُظّن أْا تَبِـيدَ َاِأِه أبَدا يقول جّل ثنهاؤه: قهال 

لههـما عههاين جنتههه  ورآاهها ومهها فههـيها مههن ا شههجار والممههار والههزروع وا نهههار الههـمطرهة شههكا فههـي 

: ما أظهّن أا تبهـيد اهأه الهـجنة أبهدا  وت تفنهى وت تهـْخرب  ومها أظهّن السهاعة التهـي الـمعاه إلـى هللا

وعهد هللا  ههـلقه الهـحشر فههـيها تقهول فتههـحدي  ثه  تههـمنى أمنهـية أ ههرى علهـى شههّة منهه  فقههال: َولَههتَِن 

َُ إلـى ّربـي فرجعت إلـيه  واو غير مهوقن أنهه راجهع إلهـيه  َِجهدَّا َ ْيهرا ِمْنهها  ُمْنقَلَبهـا يقهول: ُرِهْه

 جدّا  يرا من جنتـي اأه عند هللا إا رههَ إلـيه مرجعها ومهرهّا  يقهول: لهـ  يعطنهـي اهأه الهـجنة 

 فـي الدنـيا إت ولـى عنده أفضل منها فـي الـمعاه إا رههَ إلـيه. كما:

الّسهاَعةَ  ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فهـي قولهه: َومها أُظهنّ 17392  

َُ إلـى َربّـي  َِجدَّا َ ْيهرا ِمْنهها ُمْنقَلَبهـا مها أعطانهـي  قائَِمةً قال: شّة  ث  قال: َولَتِْن كاا ذلة ث  ُرِهْه

 اأه إت ولـي عنده  ير من ذلة.

ـ   ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: َوهََ ـَل َجنّتَهُ َوُاَو ظالِ 17393  

لَنَْفِسِه قاَل ما أُظّن أْا تَبِـيدَ َاِأِه أبَدا َوما أُظهّن الّسهاعة قائَمهةً كفهور لهنع  ربهه  مكهأّب بلقائهه  متهـمّن 

 علـى هللا.

 

 38و  37اآلية : 
ََ بِالّهِأي َ لَقَهَة ِمهن تُهرَ  اٍب ثُهّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُاهَو يَُحهاِوُرهُ أََكفَهْر

 ِمن نّْطفٍَة ثُّ  َسّواَ  َرُجالً *  لِّكّن ُاَو ّللّاُ َربّي َوتَ أُْشِرُ  بَِربّي أََحداً {.

يقول تعالـى ذكره: قال لصاحب الـجنتـين صاحبه الأي او أقّل منهه مهاتً وولهدا  َوُاهَو يُحهاِوُرهُ:    

ََ بـالِّأي َ ـلَقَةَ  ِمْن تُهَراٍب يعنهـي  هـلق أبهـا  آهم مهن تهراب ثُهّ   يقول: واو يخاطبه ويكلـمه: أَكفَْر

ِمْن نُْطفٍَة يقول: ث  أنشأ  من نطفة الرجل والـمرأة  ث  سّوا  َرُجهالً يقهول: ثه  َعهد لهة بشهرا سهويا 

رجالً  ذكرا ت أنمى  يقول: أكفرَ بـمن فعل بة اهأا أا يعيهد   هـلقا جديهدا بعهد مها تصهير رفهـاتا 

ـي يقول: أما أنا فال أكفر بربـي  ولكن أنا اهو هللا ربهـي  معنهاه أنهه يقهول: ولكهن أنها لَِكنّا ُاَو ّللّاُ َربّ 

أقول: او هللا ربـي َوت أُْشهِرُ  بَِربهـّي أَحهدا. وفهـي قهراءة ذلهة وجههاا: أحهداما لكهّن اهو هللا ربهـي 

وذلهة  بتشديد النوا وحهأ، ا لهف فهـي حهال الوصهل  كمها يقهال: أنها قهائ  فتهـحأ، ا لهف مهن أنها 

قراءة عامة قّراء أال العراق. وأما فـي الوقـف فإا القرأة كلها تمبت فـيها ا لهف   ا النهوا إنهـما 

شدّهَ تندغام النوا من لكن  واي ساكنة فـي النوا التـي من أنا  إذ سقطت الهمزة التـي فـي أنا  

قال فـي الوقـف علهـى أنها بإثبهـاَ فإذا وقـف علـيها ظهرَ ا لف التـي فـي أنا  فقـيـل: لكنا   نه ي

ا لف ت بإسقاطها. وقرأ ذلة جماعة من أال الـحجام: لَِكنّا بإثبـاَ ا لهف فهـي الوصهل والوقهـف  

 وذلة وإا كاا مـما ينطق به فـي ضرورة الشعر  كما قال الشاعر:

 أنا َسْيُف العَِشيَرةِ فـاْعِرفُونِـيُحَمْيدا قد تَأَّرْيُت الّسناَما  

فأثبت ا لف فـي أنا  فلـيس ذلة بـالفصيح من الكالم  والقراءة التـي اي القراءة الصحيحة عندنا   

 فـي الوصل  وإثبـاتها فـي الوقـف.« لكنّ »ما ذكرنا عن العراقـيـين  واو حأ، ا لف من 

 39اآلية : 
َما َشآَء ّللّاُ تَ قُّوةَ إِتّ بِهالِّلِ إِا تَهَرِا أَنَهاْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَْوآل إِْذ هََ ْلَت َجنّتََة قُْلَت 

 أَقَّل ِمنَة َماتً َوَولَداً {.

يقول عهّز ذكهره: واهال إذ ه هـلت بسهتانة  فأعجبهة مها رأيهت منهه  قلهت مها شهاء هللا كهاا وفهـي    

 الكالم مـحأو، استبنـي بدتلة ما ظهر علـيه منه  واو جواب الـجزاء  وذلة كاا.
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نصبهـا بوقهوع فعهل هللا علهـيه  واهو شهاء « مها»وإذا وجه الكالم إلـى اأا الـمعنى الأي قلنا كانت   

وجههام طههر  الههـجواب   ا معنههى الكههالم معههرو،  كمهها قـيههـل: فههإا اسههتطعت أا تبتبههي نفقهها فههـي 

من قوله: مها « ما»ا رض  وتر  الـجواب  إذ كاا مفهوما معناه. وكاا بع  أال العربـية يقول 

شاَء ّللّاُ فـي موضع رفع بإضمار او  كأنه قـيـل: قلت او ما شاء هللا ت قُّوةَ إتّ بـالِّلِ يقول: ت قهّوة 

علـى ما نـحاول من طاعته إت به. وقوله: إْا تََرِا أنا أقَّل ِمْنَة ماتً َوَولَدا واو قول الهـم من الهأي 

  واهو ممهل َسْلهـماا وُصهَهيب َو بههـاب  ت مهال لهه  وت عشهيرة  ممهل صهاحب الـجنتههـين وعشهيرته

يقول: قال الـم من للكافر: إا ترا أيها الرجل أنا أقّل منة ماتً وولدا فإذا جعلت أنا عماها نصهبت 

 أقل  وبه القراءة عندنا   ا علـيه قراءة ا مصار  وإذا جعلته اسما رفعت أقل.

 41و  40اآلية : 
َسَى َربّي أَا يُْ تِيَِن َ ْيراً ّمن َجنّتَِة َويُْرِسهَل َعلَْيَهها ُحْسهبَاناً ّمهَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فع

 الّسَمآِء فَتُْصبَِح َصِعيداً َملَقاً *  أَْو يُْصبَِح َمآُؤَاا َغْوراً فَلَن تَْستَِطيَع لَهُ َطلَباً {.

 للكهافر الهـمرتاب فهـي قهـيام يقول تعالـى ذكره مخبرا عن قـيـل الـم من الـموقن للهـمعاه إلهـى هللا   

الساعة: إا تََرا أيها الرجل أنا أقّل منة ماتً وولدا فـي الدنـيا  فعسى ربـي أا يرمقنـي  يهرا مهن 

بستانة اأا َويُْرِسَل َعلَـْيها يعنـي علـى جنة الكافر التـي قال لها: ما أظّن أا تبـيد اأه أبهدا ُحْسبهـانا 

مهن السهماء ترمهي بهه رميها  وتقهأ،. والـُحْسبهـاا: جمهع ُحْسبهـانة  واهي ِمَن الّسهماِء يقهول: عأابهـا 

 الـمرامي. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سهعيد  عهن قتهاهة أْو يُْرِسهَل َعلَهـْيها ُحْسبهـانا ِمهَن 17394  

 الّسماِء عأابـا.

 ـ ُحدثت عن مـحمد بن يزيد  عن جويبر  عن الضحا   قال: عأابـا.17395  

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قهال ابهن ميهد  فهـي قولهه: أْو يُْرِسهَل َعلَهـْيها 17396  

 ُحْسبـانا ِمَن الّسماِء. قال: عأابـا  قال: الـُحسبـاا: قضاء من هللا يقضيه.

سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن 17397  

 ابن عبـاس  قال: الـُحسبـاا: العأاب.

حههدثنا الههـحسن بههن مههـحمد  قههال: أ برنهها معمههر  عههن قتههاهة  فههـي قولههه ُحْسبههـانا ِمههَن الّسههماِء قههال:    

نتة اأه أيها الرجل أرضها ملسهاء ت عأابـا. وقوله: فَتُْصبَِح َصِعيدا َملَقا يقول عّز ذكره: فتصبح ج

شيء فـيها  قد ذاب كّل ما فـيها من َغْرس ونبت  وعاهَ  رابـا بالقع  َملَقا  ت يمبت فـي أرضها 

 قدم ت ملساسها  وهروس ما كاا نابتا فـيها.

َملَقها: ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عهن قتهاهة  قولهه: فَتُْصهبَِح َصهِعيدا 17398  

 أي قد ُحِصد ما فـيها فلـ  يُتر  فـيها شيء.

ـ حدثنا القاسه   قهال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: قهال ابهن 17399  

 عبـاس: فَتُْصبَِح َصِعيدا َملَقا قال: ممل الـُجرم.

ْصهبَِح َصهِعيدا َملَقها ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابهن واهب  قهال ابهن ميهد  فهـي قولهه: فَتُ 17400  

 قال: صعيدا ملقا وصعيدا ُجرما واحد لـيس فـيها شيء من النبـاَ.

وقوله: أْو يُْصبَِح ماُؤاا َغهْورا يقهول: أو يصهبح ماؤاها غهائرا فوضهع البهور واهو مصهدر مكهاا   

 البائر  كما قال الشاعر:

  تََظّل ِجياهُهُ نَْوحا َعلَـْيِهُمقَلّدَةً أِعنّتَها ُصفُونا 

 بـمعنى نائحة وكما قال اتَ ر:  

 َاِريقـي ِمْن هُُموِعِهما َسجاَماُضبـاَع وَجاِوبـي نَْوحا قِـياَما  

والعههرب توحههد البَههور مههع الههـجمع واتثنههـين  وتههأكر مههع الههـمأكر والههـم ن   تقههول: مههاء غههور    

  فههأاب فههال تلههـحقه ومههاءاا َغههْور وميههاه َغههور. ويعنههـي بقولههه: َغههْورا ذاابههـا قههد غههار فههـي ا رض

 الّرشاء  كما:

ـ حدثنا بشر  قال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة أْو يُْصهبَِح ماُؤاها َغهْورا أي 17401  

 ذاابـا قد غار فـي ا رض.
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وقوله: فَلْن تَْستَطيَع لَهُ َطلَبـا يقول: فلن تطيق أا تهدر  الهـماء الهأي كهاا فهـي جنتهة بعهد َغهْوره    

 ياه.بطلبة إ

 

 42اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأُِحيَغ بِمََمِرِه فَأَْصبََح يُقَلُّب َكفّْيِه َعلَى َمهآ أَْنفَهَق فِيَهها َوِاهَي َ اِويَهة  

 َعلََى ُعُروِشَها َويَقُوُل يَلَْيتَنِي لَْ  أُْشِرْ  بَِربّي أََحداً {.

ائح بممره  واهي صهنو، ثمهار جنتهه التهـي كهاا يقهول يقول تعالـى ذكره: وأحاط الهال  والـجو   

لها: ما أُظّن أْا تَبِـيدَ َاِأِه أبَدا فأصبح اأا الكافر صاحب ااتـين الـجنتـين  يقلب كفّـيه ظهرا لبطن  

تلهفـا وأسفـا علـى ذااب نفقته التـي أنفق فـي جنته َوِاَي  اِويَة  علـى ُعُروِشها يقول: واي  الـية 

 ها وبـيوتها. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:علـى نبـات

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة فأْصبََح يُقَلُّب َكفّـْيِه: أي يصفق 17402  

 َكفـيه َعلـى ما أْنفََق فِـيها متلهفـا علـى ما فـاته.

ـْ  أُْشِرْ  بَِربّـي أَحدا ويقول: يها لـيتنهـي  يقهول: يتهـمنى اهأا الكهافر بعهد مها َو او يقول يا لَـْيتَنِـي لَ   

أصيب بجنته أنه لـ  يكن كاا أشر  بربه أحدا  يعنـي بألة: اأا الكافر إذا الة ومالت عنه هنهـياه 

 وانفره بعمله  وهّ أنه لـ  يكن كفر بـاهلل وت أشر  به شيتا. 

 44و  43اآلية : 
تأويههـل قولههه تعالههـى:   }َولَههْ  تَُكههن لّهههُ فِتَههة  يَنُصههُرونَهُ ِمههن هُوِا ّللّاِ َوَمهها َكههاَا ُمْنتَِصههراً *  القههول فههـي 

ِ اْلَحّق ُاَو َ ْير  ثََواباً َوَ ْير  ُعْقباً {.  ُانَاِلَة اْلَوتَيَةُ لِِلّ

 كما قال العَّجاج: يقول تعالـى ذكره: ولـ  يكن لصاحب ااتـين الـجنتـين فِتَة  وا  الـجماعة   

 كَما يَُحوّم الِفتَةُ الَكِميّ 

وبنـحو ما قلنا فـي ذلة  قال أاهل التأويهـل  وإا  هالف بعضهه  فهـي العبهـارة عنهه عبهـارتنا  فهإا   

 معناا  نظير معنانا فـيه. ذكر من قال ذلة:

ثنهـي وحد«  »ـ حدثنـي مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى 17403  

الـحاري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  فـي قول 

 هللا عّز وجّل: َولَـْ  تَُكْن لَهُ فِتَة  يَْنُصُرونَهُ ِمْن هُوِا ّللّاِ قال: عشيرته.

 د  ممله.حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجاا   

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة ولَـْ  تَُكْن لَهُ فِتَة  يَْنُصُرونَهُ ِمهْن 17404  

 هُوِا ّللّاِ: أي جند ينصرونه.

وقوله: يَْنُصُرونَهُ ِمْن هُوِا ّللّاِ يقول: يـمنعونه من عقاب هللا وعأاب هللا إذا عاقبهه وعأّبهه. وقولهه   

 كاَا ُمْنتَِصرا يقول: ولـ  يكن مـمتنعا من عأاب هللا إذا عأّبه  كما:َوما 

 ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة َوما كاَا ُمْنتَِصرا: أي مـمتنعا.17405  

ِ الـَحّق يقول عّز ذكره: ث  وذلة حهين حهّل عهأاب هللا بصهاحب ا   لـجنتهـين وقوله: ُانالَة الَوتيَةُ لِِلّ

 فـي القـيامة.

وا تلفههت القههّراء فههـي قههراءة قولههه: الوتيههة  فقههرأ بعهه  أاههل الههـمدينة والبصههرة والكوفههة ُانالههَة   

الَوتيَةُ بفتـح الهواو مهن الوتيهة  يعنهوا بهألة انالهة الهـُمواتة هلل  كقهول هللا: ّللّاُ َوِلهـّي الّهِأيَن آَمنُهوا 

الِّأيَن آَمنُوا يأابوا بها إلـى الَوتية فهـي الهدين. وقهرأ ذلهة عاّمهة قهّراء  وكقوله: ذلَة بأّا ّللّاَ َمْولَـى

بكسر الواو: من الـُملة والسلطاا  من قهول القائهل: َوِلهـيُت عمهل كهأا  أو « ُاناِلَة الِوتيَةُ »الكوفة: 

 بلدة كأا ألـيه وتية.

و  وذلهة أا هللا عقهب ذلهة  بهره وأولـى القراءتـين فـي ذلة بـالصواب  قراءة من قرأ بكسر الوا  

عن ُملكه وسلطانه  وأا من أحّل به نقمته يوم القـيامة فال ناصر له يومتٍأ  فإتبـاع ذلة الـخبر عهن 

انفراهه بـالـمـملكة والسلطاا أولـى من الـخبر عن الـمواتة التـي لـ  يجر لها ذكر وت معنى  لقول 
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ـما يسمى ذلة سلطاا البشر   ا الوتية معنااها أنهه يـلهـي من قال: ت يسّمى سلطاا هللا وتية  وإن

 أمر  ـلقه منفرها به هوا جميع  ـلقه  ت أنه يكوا أميرا علـيه .

وا تلفوا أيضا فـي قراءة قوله الـَحّق فقرأ ذلة عاّمة قّراء الـمدينة والعراق  فضا  علـى توجيهه   

انالهة الوتيهة هلل الهـحّق ألوايتهه  ت البهـاطل بطهول إلـى أنه من نعت هللا  وإلهـى أا معنهى الكهالم: 

ألوايتههه التههـي يههدعونها الههـمشركوا بههـاهلل آلهههة. وقههرأ ذلههة بعهه  أاههل البصههرة وبعهه  متههأ ري 

ِ الـَحقّ »الكوفـيـين:  برفع الـحّق توجيها منهما إلـى أنه من نعت الوتية  ومعناه: انالة الوتية « لِِلّ

 حده ت شرية له.الـحّق  ت البـاطل هلل و

وأولـى القراءتـين عندي فـي ذلة بـالصواب  قراءة من قرأه  فضا علـى أنهه مهن نعهت هللا  وأا   

 معناه ما وصفت علـى قراءة من قرأه كألة.

وقوله: ُاَو َ ْير  ثََوابـا يقول عهّز ذكهره:  يهر للـمنـيبهـين فهـي العاجهل واتَجهل ثوابهـا وَ ْيهر  ُعْقبهـا   

ا  عاقبة فـي اتَجل إذا صار إلـيه الهـمطيع لهه  العامهل بهـما أمهره هللا  والهـمنتهى عمها يقول: و ير

نهاه هللا عنه. والعقب او العاقبة  يقال: عاقبة أمر كأا وُعْقبـاه وُعقُبه  وذلة آ ره وما يصهير إلهـيه 

 منتهاه.

 بض  العين وتسكين القا،. وقد ا تلف القّراء فـي قراءة ذلة  فقرأته عامة قّراء الكوفة ُعْقبـا  

و القول فـي ذلة عندنا. أنهما قراءتهاا مستفهـيضتاا فهـي قهرأة ا مصهار بهـمعنى واحهد  فبأيتهمها   

 قرأ القارىء فمصيب.

 

 45اآلية : 
ِء فَاْ تَلََغ بِِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َواْضِرْب لَُه  ّممََل اْلَحيَاةِ الدّْنيَا َكَمآٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن الّسَما

َُ ا ْرِض فَأَْصبََح َاِشيماً تَْأُروهُ الّرياُ  َوَكاَا ّللّاُ َعلََى ُكّل َشْيٍء ّمْقتَِدراً {.  نَبَا

يقول عّز ذكره لنبـيه مهـحمد صهلى هللا عليهه وسهل : واضهرب لهـحياة اه تء الهـمستكبرين الهأين    

لبداة والعشّي  إذا نـحن جتنا  الدنهـيا مهنه  مهمالً قالوا لة: اطره عنة ا تء الأين يدعوا ربه  بـا

َُ ا ْرِض  يقول: شبها َكماٍء أْنَزْلنهاهُ ِمهَن الّسهماِء يقهول: كمطهر أنزلنهاه مهن السهماء فهـاْ تَلََغ بِهِه نَبهـا

يقول: فهـا تلغ بـالهـماء نبهـاَ ا رض فأْصهبََح َاِشيهـما يقهول: فأصهبح نبهـاَ ا رض يابسها متفتتها 

لّرياُ  يقول تطيره الريا  وتفّرقه يقال منه: ذََرته الريح تَْأروه ذَْروا  َوذَرتْهه ذَْريها  وأذرتهه تَْأُروهُ ا

 تُْأِريِه إذراء كما قال الشاعر:

 فَقُْلُت لَهُ َصّوْب َوت تُـْجِهدَنُّهفَـيُْأِرَ  ِمْن أُْ َرى القَطاةِ فَتْزلَِق  

 ألقـيته عنه. يقال: أذريت الرجل عن الدابة والبعير: إذا  

وقوله: وكاَا ّللّاُ علـى ُكّل َشْيٍء ُمْقتَِدرا يقول: وكاا هللا علـى تـخريب جنة اأا القائل حين ه ـل   

جنته: ما أُظّن أْا تَبِـيدَ َاِأِه أبَدا َوما أُظّن الّساَعةَ قائَمةً وإاهال  أمهوال ذي ا ْمهَواِل البـا ـلهـين بهها 

افرين به عنه   وغير ذلة مـما يشاء قاهر  ت يعجزه شهيء أراهه  وت عن حقوقها  وإمالة هنـيا الك

يْعيـيه أمر أراهه  يقول: فال يفخر ذو ا موال بكمرة أمواله  وت يستكبر علـى غيره بها  وت يبترّا 

ْيهَ  أال الدنـيا بدنـياا   فإنـما َممَلُها ممل اأا النبـاَ الأي حُسن اسهتواؤه بـالهـمطر  فلهـ  يكهن إت رَ 

أا انقطع عنه الـماء  فتنااى نهايته  عاه يابسها تهأروه الريها   فهـاسدا  تنبهو عنهه أعهين النهاظرين  

 ولكن لـيعمل للبـاقـي الأي ت يفنى  والدائ  الأي ت يبـيد وت يتبير.

 46اآلية : 
َُ َ ْيهر  ِعنهدَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }اْلَماُل َواْلبَنُوَا ِمينَةُ اْلَحيَاةِ الهدّنْ  َُ الّصهاِلَحا يَا َواْلبَاقِيَها

 َربَّة ثََواباً َوَ ْير  أََمالً {.

يقول تعالـى ذكهره: الهـمال والبنهوا أيهها النهاس التهـي يفخهر بهها عيهـينة وا قهرع  ويتكبهراا بهها    

ة علههـى سلههـماا و بههـاب وصهههيب  مههـما يتههزين بههه فههـي الههـحياة الدنههـيا  ولههـيسا مههن عههداه اتَ ههر

َُ َ ْير  ِعْندَ َربَّة ثََوابـا يقول: وما يعمل سلـماا و بـاب وصههيب مهن طاعهة  َُ الّصاِلـحا والبـاقـيا

هللا  وهعائه  ربه  بـالبداة والعشّي يريهدوا وجههه  البـاقهـي لهه  مهن ا عمهال الصالهـحة بعهد فنهاء 
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التهـي يفتهـخر اه تء الهـمشركوا الـحياة الدنـيا   ير يا مـحمد عند ربة ثوابـا مهن الهـمال والبنهـين 

بها  التـي تفنى  فال تبقـى  الها وَ ْير  أَمالً يقول: وما ي مهل مهن ذلهة سلهـماا وصههيب و بهـاب  

 ير مـما ي مل عيـينة وا قرع من أموالهما وأوتهاما. واأه اتَياَ من لدا قوله: َواتُْل ما أُوحَي 

 ـموضع  ذُكر أنها نزلت فـي عيـينة وا قرع. ذكر من قال ذلة:إلَـْيَة ِمْن ِكتاِب َربَّة إلـى اأا ال

ـ حدثنا الـحسين بن عمرو العنقزي  قال: حدثنا أبـي  قال: حدثنا أسبهـاط بهن نصهر  عهن 17406  

السدّي  عن أبـي سعيد ا مهي  وكاا قارىء ا مه  عهن أبهـي الكنهوه  عهن  بهـاب فهـي قولهه: َوت 

َا َربُّههْ  بهـالبَدَاةِ والعَشهّي ثه  ذكهر القصهة التهـي ذكرنااها فهـي سهورة ا نعهام فهـي تَْطُرِه الِّأيَن يَْدُعو

قصة عيـينة وا قرع  إلـى قوله: َوت تُِطْع َمْن أْغفَْلنها قَْلبَهه َعهْن ِذْكِرنها قهال: عيهـينة وا قهرع َواتّبهَع 

 ا.َاَواهُ قال: قال: ث  قال ضرب له  ممالً رجلـين  وممل الـحياة الدنـي

وا تلف أال التأويـل فـي الـمعنـّي بـالبـاقـياَ الصالـحاَ  ا تالفه  فـي الهـمعنّى بهـالدعاء الهأي   

وصهف جههّل ثنهاؤه بههه الهأين نهههى رسهول هللا صههلى هللا عليهه وسههل   عهن طههرها   وأمهره بههـالصبر 

قههديس معههه   فقههال بعضههه : اههي الصههلواَ الههـخمس. وقههال بعضههه : اههي ذكههر هللا بـالتسبههـيح والت

والتهلـيـل  ونـحو ذلة. وقال بعضه : اي العمل بطاعة هللا. وقال بعضه : الكالم الطيب. ذكر من 

 قال: اي الصلواَ الـخمس:

ـ حدثنـي مـحمد بن إبراايـ  ا نـماطي  قال: حهدثنا يعقهوب بهن كاسهب  قهال: حهدثنا عبهد 17407  

ن ارمز  يحدّي عن عبـيد هللا بن عتبهة  عهن هللا بن عبد هللا ا موي قال: سمعت عبد هللا بن يزيد ب

 ابن عبـاس أنه قال: البـاقـياَ الصالـحاَ: الصلواَ الـخمس.

ـ حدثنـي مريق بن إسحاق  قال: حدثنا قبـيصة  عن سفـياا  عن عبد هللا بن مسلـ   عهن 17408  

َُ قال: الصلواَ الـخمس. َُ الّصاِلـحا  سعيد بن جبـير  فـي قوله: َوالبـاقِـيا

ـهه حدثنههـي يحيههى بههن إبراايههـ  الههـمسعوهي  قههال: حههدثنا أبههـي  عههن أبههـيه  عههن جههدّه  عههن 17409  

َُ قال: اي  َُ الّصاِلـحا ا عمش  عن أبـي إسحاق عن عمرو بن ُشَرحبـيـل فـي اأه اتَية والبـاقـيا

 الصلواَ الـمكتوبـاَ.

نا الموري  عهن عبهد هللا بهن مسلهـ   حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ بر   

 عن سعيد بن جبـير  عن ابن عبـاس  قال: البـاقـياَ الصالـحاَ: الصلواَ الـخمس.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفهـياا عهن الهـحسن بهن عبهد هللا  17410  

َُ الصلواَ الـخمس. َُ الّصاِلـحا  عن إبراايـ   قال البـاقِـيا

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عهن منصهور  عهن أبهـي إسهحاق  عهن أبهـي ميسهرة 17411  

َُ قال: الصهلواَ الهـخمس. ذكهر مهن قهال: اهّن ذكهر هللا بـالتسبهـيح والتهـحميد  َُ الّصاِلـحا والبـاقِـيا

 ونـحو ذلة:

قالوا: حدثنا عبد هللا  ـ حدثنا ابن حميد وعبد هللا بن أبـي مياه ومـحمد بن عمارة ا سدي 17412  

بن يزيد  قال: أ برنا حيوة  قال: أ برنا أبو عقـيـل مارة بن معبد القرشي من بنـي تـيـ  من راغ 

أبـي بكر الصدّيق  أنه سمع الـحري مولـى عممهاا بهن عفهـاا  يقهول: قـيهـل لعممهاا: مها البـاقهـياَ 

ـحمد هلل  وهللا أكبههر  وت حههول وت قههّوة إت الصالههـحاَ؟ قههال: اههّن ت إلههه إت هللا  وسههبحاا هللا  والهه

 بـاهلل.

حدثنـي سعيد بن عبد هللا بن عبد الـحك   قال: حدثنا أبو مرعة  قال: حدثنا حيوة  قال: حدثنا أبو    

عقـيـل مارة بن معبد  أنه سمع الـحري مولـى عمماا بن عفـاا يقول: قـيـل لعمماا بن عفـاا: ما 

قههال: اهي ت إلههه إت هللا  وسهبحاا هللا وبحمههده  وهللا أكبهر  والههـحمد هلل  وت  البـاقهـياَ الصالهـحاَ؟

 حول وت قّوة إت بـاهلل.

حدثنـي ابن عبد الرحيـ  البّرقـي  قال: حدثنا ابن أبـي مريـ   قال: حدثنا نافع بهن يزيهد ورشهدين    

ا بهن عفهـاا يقهول: قهالوا بن سعد  قات: حدثنا مارة بن معبهد  قهال: سهمعت الهـحاري مولهـى عممها

 لعمماا: ما البـاقـياَ الصالـحاَ؟ فأكر ممله.
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ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا سفـياا  عن عبد هللا بن مسلـ  بهن 17413  

َُ قهال: سهبحاا هللا   َُ الّصاِلهـحا ارمز  عن سعيد بن جبـير  عن ابن عبـاس  فهـي قولهه: َوالبـاقِهـيا

 مد هلل  وت إله إت هللا  وهللا أكبر.والـح

حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا ابن إهريس  قال: سمعت عبد الـملة  عن عطاء  عهن ابهن عبهـاس     

َُ قال: سبحاا هللا  والـحمد هلل  وت إله إت هللا  وهللا أكبر. َُ الّصاِلـحا  فـي قوله َوالبـاقِـيا

ن غنهام  عهن مائهدة  عهن عبهد الهـملة  عهن عطهاء  عهن ابهن حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا طلق به   

 عبـاس  ممله.

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا عبد الرحمن  قال: حدثنا مالة  عن عمارة بهن عبهد هللا بهن 17414  

: سبحاا هللا  والهـحمد هلل  وت إلهه إت هللا   َُ َُ الّصاِلـحا صياه  عن سعيد بن الـمسيب  قال: البـاقِـيا

  أكبر  وت حول وت قّوة إت بـاهلل.وهللا

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  قهال: 17415  

أ برنـي عبد هللا بن عمماا بن ُ مَـيهـ   عهن نهافع بهن سهرجس  أنهه أ بهره أنهه سهأل ابهن عمهر عهن 

 أكبر  وسبحاا هللا  وت حول وت قهّوة إت بهـاهلل. قهال البـاقـياَ الصالـحاَ  قال: ت إله إت هللا  وهللا

 ابن جريي  وقال عطاء بن أبـي َربـا  ممل ذلة.

ـهه حههدثنا ابههن بشههار  قههال: حههدثنا عبههد الههرحمن  قههال: حههدثنا سفههـياا  عههن منصههور  عههن 17416  

   وهللا أكبر.مـجااد  قال: البـاقـياَ الصالـحاَ: سبحاا هللا  والـحمد هلل  وت إله إت هللا

حدثنا ابن الـممنى  قال: حدثنا مـحمد بهن جعفهر  قهال: حهدثنا شهعبة  عهن منصهور  عهن مهـجااد     

 بنـحوه.

    َُ َُ الّصاِلهـحا حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن منصور  عن مـجااد  فـي قوله والبـاقهـيا

 بر.قال: سبحاا هللا  والـحمد هلل  وت إله إت هللا  وهللا أك

ـهه حدثنههـي يههونس  قههال: أ برنهها ابههن واههب  قههال: ثنههـي أبههو صههخر: أا عبههد هللا بههن عبههد 17417  

الرحمن  مولـى سالـ  بن عبد هللا  حدثه قال: أرسلنـي سالـ  بن مـحمد بن كعب القَُرظي  فقال: قهل 

علهـى اتَ هر  ثه  قهال له اْلقَنِـي عند ماوية القبر  فإا لـي إلـية حاجة  قال: فـالتقهـيا  فسلهـ  أحهداما 

سالـ : ما تعدّ البـاقـياَ الصالـحاَ؟ فقال: ت إلهه إت هللا  والهـحمد هلل  وسهبحاا هللا  وهللا أكبهر  وت 

حول وت قّوة إت بـاهلل  فقال له سالـ : متـى جعلت فـيها ت حهول وت قهّوة إت بهـاهلل؟ فقهال: مها ملهت 

فلـ  ينزع. قال: فأثبت  قال سالـ : أجل  فأثبت فإا أبهـا أيهوَب أجعلها  قال: فراجعه مّرتـين أو ثالثا 

ُعهِرَج بِهـي إلهـى الّسهماِء »ا نصاري حدثنـي أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسل  واهو يقهول: 

قاَل: ُمْر أّمتَهَة  فَأُِريُت إْبَراِايـَ   فقال: يا ِجْبِريـُل َمْن َاأَا َمعَة؟ فقاَل: ُمـَحّمد  فََرّحَب بِـي َوَسّهَل  ثُ ّ 

 فَْلتُْكمِْر ِمْن ِغَراِس الـَجنِّة  فإّا تُْربَتَها َطيّبَهة   وأْرُضهها َواِسهعَة   فَقُْلهُت: َومها ِغهَراُس الهـَجنِّة؟ قهاَل: ت

 «.َحْوَل َوت قُّوةَ إتّ بـالِّلِ 

ار  عهن عبهد ـ وجدَ فـي كتابـي عن الـحسن بن الّصبـا  البَهّرار  عهن أبهـي نصهر التهـم17418  

العزيز بن مسلـ   عن مـحمد بن عجالا  عهن سهعيد الهـَمْقبُري  عهن أبهـيه  عهن أبهـي اريهرة  قهال: 

ِ  َوت إلهههَ إتّ ّللّاُ  َوّللّاُ أْكبَههُر ِمههَن »قههال رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل :  ُسههْبَحاَا ّللّاِ  والههـَحْمدُ لِِلّ

 َِ َِ الّصاِلـحا  «.البـاقِـيا

ا الـحسن بهن يحيهى  قهال: أ برنها عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن الهـحسن ـ حدثن17419  

َُ َ ْير  قال: ت إله إت هللا  وهللا أكبهر  والهـحمد هلل  وسهبحاا  َُ الّصاِلـحا وقتاهة  فـي قوله: والبـاقِـيا

 هللا  اّن البـاقـياَ الصالـحاَ.

أ برنا عمرو بهن الهـحاري  أا هراجها أبهـا ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: 17420  

السمـح حدثه عن أبـي الهيم   عن أبهـي سهعيد الهـُخدرّي  أا رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  قهال: 

« َِ َِ الّصاِلـحا قـيهـل: ومها «  الهـِملّة»قـيـَل: ومها اهي يها رسهول هللا؟ قهال: «  اْستَْكمَُروا ِمَن البـاقِـيا

 «.لتّْكبِـيُر والتّْهِلـيـُل والتسبِـيُح  والـَحْمدُ  وت َحْوَل َوت قُّوةَ إتّ بـالِّلِ ا»اي يا رسول هللا؟ قال: 
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حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: أ برنـي مالة  عن عمارة بن صياه  أنه سمع سعيد    

  والهـحمد هلل  بن الـمسيب يقول فـي البـاقـياَ الصالـحاَ: إنهها قهول العبهد: هللا أكبهر  وسهبحاا هللا

 وت حول وت قّوة إت بـاهلل.

حدثنـي ابن البَْرقـي  قال: حدثنا ابهن أبهـي مريهـ   قهال: أ برنها يحيهى بهن أيهوب  قهال: ثنهـي ابهن    

َعْجالا  عن عمارة بن صياه  قال: سألنـي سعيد بهن الهـمسيب  عهن البـاقهـياَ الصالهـحاَ  فقلهت: 

لت: الزكاة والـحّي  فقال:لـ  تصب  ولكنهّن الكلـماَ الهـخمس: الصالة والصيام  قال: لـ  تصب فق

ت إله إت هللا  وهللا أكبر  وسبحاا هللا  والـحمد هلل  وت حهول وت قهّوة إت بهـاهلل. ذكهر مهن قهال: اهي 

 العمل بطاعة هللا عّز وجّل:

عههن عطههاء  ـهه حههدثنا القاسهه   قههال: حههدثنا الههـحسين  قههال: ثنههـي حجههاج  عههن ابههن جههريي 17421  

َُ َ ْير  ِعْندَ َربَّة ثََوابـا وَ ْير  أَمالً قال: ا عمال  َُ الّصالـحا الـخراسانـّي  عن ابن عبـاس والبـاقِـيا

 الصالـحة: سبحاا هللا  والـحمد هلل  وت إله إت هللا  وهللا أكبر.

 

بههن عبههـاس  قولههه: حدثنههـي علههـّي  قههال: حههدثنا عبههد هللا  قههال: ثنههـي معاويههة  عههن علههـّي  عههن ا   

َُ قال: اي ذكهر هللا قهول ت إلهه إت هللا  وهللا أكبهر  وسهبحاا هللا  والهـحمد هلل   َُ الّصالـحا والبـاقِـيا

وتبههـار  هللا  وت حههول وت قههّوة إت بههـاهلل  وأسههتبفر هللا  وصلههـى هللا علههـى رسههول هللا والصههيام 

وجميهع أعمهال الهـحسناَ  واهّن البـاقههـياَ  والصهالة والهـحّي والصهدقة والعتهق والهـجهاه والصهلة 

 الصالـحاَ  التـي تبقـى  الها فـي الـجنة ما هامت السمواَ وا رض.

  17422 َُ ـهه حدثنههـي يههونس  قههال: أ برنهها ابههن واههب  قههال: قههال ابههن ميههد  فههـي قولههه والبـاقِههـيا

َُ َ ْيهر  ِعْنهدَ َربّهَة ثََوابهـا وَ ْيهر  أَمهالً قهال: ا عمه ال الصالهـحة. ذكهر مهن قهال: اهي الكلهـ  الّصاِلـحا

 الطيب:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17423  

َُ قال: الكالم الطيب. َُ الّصاِلـحا  ابن عبـاس  قوله: والبـاقـيا

الهـخير  كالهأي ُروي عهن وأولـى ا قوال فـي ذلة بهـالصواب  قهول مهن قهال: اهّن جميهع أعمهال   

علـّي بن أبـي طلهـحة  عهن ابهن عبهـاس   ا ذلهة كلهه مهن الصالهـحاَ التهـي تبقهـى لصهاحبها فهـي 

 َُ َُ الّصاِلهـحا اتَ رة  وعلـيها يجامي ويُماب  وإا هللا عّز ذكره لهـ  يخصهص مهن قولهه والبـاقِهـيا

 بخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل .َ ْير  ِعْندَ َربَّة ثََوابـا بعضا هوا بع  فـي كتاب  وت 

فإا ظّن ظاّا أا ذلة مخصهوص بـالهـخبر الهأي روينهاه عهن أبهـي اريهرة  عهن النبهـّي صهلى هللا   

عليه وسل   فإا ذلة بخال، مها ظهن  وذلهة أا الهـخبر عهن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهل  إنهـما 

هللا  وهللا أكبهر  اهّن مهن البـاقهـياَ الصالهـحاَ   وره بأا قول: سبحاا هللا  والهـحمد هلل  وت إلهه إت

ولهـ  يقهل: اهّن جميهع البـاقهـياَ الصالههـحاَ  وت كهّل البـاقهـياَ الصالهـحاَ وجهائز أا تكهوا اههأه 

 بـاقـياَ صالـحاَ  وغيراا من أعمال البّر أيضا بـاقـياَ صالـحاَ. 

 48و  47اآلية : 
نَُسيُّر اْلِجبَهاَل َوتَهَرى ا ْرَض بَهاِرَمةً َوَحَشهْرنَاُاْ  فَلَهْ  نُبَهاِهْر  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويَْومَ 

ا لّهن نّْجعَهَل ِمْنُهْ  أََحداً *  َوُعِرُضواْ َعلََى َربَّة َصفّاً لّقَْد ِجتْتُُمونَا َكَما َ لَْقنَاُكْ  أَّوَل َمّرةٍ بَْل َمَعْمهتُْ  أَ 

 لَُكْ  ّمْوِعداً {.

ذكره: َويَْوَم نَُسيُّر الـِجبـاَل عهن ا رض  فَنبّسهها بَّسها  ونهـجعلها ابهـاء منبمها َوتَهَرى يقول تعالـى    

ا ْرَض بـاِرَمةً ظاارة  وظهوراا لرأي أعين الناظرين من غير شيء يستراا من جبل وت شجر 

 او بروماا. وبنـحو ذلة قال جماعة من أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

وحدثنهـي «  »مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى ـ حدثنـي 17424  

الـحاري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد َوتَهرى 

 ا ْرَض بـاِرَمةً قال: ت َ َمر فـيها وت غيابة وت بناء  وت حجر فـيها.

 ـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.حدثنـي القاس   قال: حدثنا ال   
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ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قولهه: َوتَهرى ا ْرَض بهـاِرَمةً 17425  

 لـيس علـيها بناء وت شجر.

اها. وقـيـل: معنى ذلة: وترى ا رض بـارما أالها الأين كانوا فهـي بطنهها  فصهاروا علهـى ظهر  

وقوله َوَحْشرناُاْ  يقول: جمعناا  إلـى موقـف الـحساب فَلَهـْ  نُبهاِهُر ِمهْنُهْ  أَحهدا  يقهول: فلهـ  نتهر   

ولـ  نبق منه  تـحت ا رض أحدا  يقال منه: ما غاهرَ من القهوم أحهدا  ومها أغهدرَ مهنه  أحهدا  

 ومن أغدرَ قول الراجز:

 َمٍة يُْبِدُر ِمْنها القابُِ  َاْل لِة والعاِرُض ِمْنِة عائُِضِفـي َاجْ  

وقوله: َوُعِرُضوا َعلـى َربَّة َصفّـا يقول عّز ذكره: وُعرض الـخـلق علـى ربهة يها مهـحمد صفهـا   

لَقَْد ِجتْتُـُمونا كَما َ ـلَْقناُكْ  أّوَل َمّرةٍ يقول عهّز ذكهره: يقهال لهه  إذ ُعرضهوا علهـى هللا: لقهد جتتهـمونا 

كه  حين  ـلقناك  أّول مّرة وحأ، يقهال مهن الكهالم لهـمعرفة السهامعين بأنهه أيها الناس أحياء كهيتت

 مراه فـي الكالم.

وقوله: بَْل َمَعْمتُـْ  ألّهْن نَهـْجعََل لَُكهْ  َمْوِعهدا واهأا الكهالم  هرج مخهرج الهـخبر عهن  طهاب هللا بهه   

بههـياء والرسههل  الههـجميع  والههـمراه منههه الههـخصوص  وذلههة أنههه قههد يههره القههـيامة  ههـلق مههن ا ن

والـم منـين بـاهلل ورسله وبـالبع . ومعلوم أنه ت يُقال يومتٍأ لـمن ورهاا من أال التصهديق بوعهد 

هللا فـي الدنـيا  وأال الـيقـين فـيها بقـيام الساعة  بل معمتـ  أا لن نـجعل لك  البع  بعد الـمهـماَ  

من كههاا فههـي الدنههـيا مكأّبههـا بههـالبع  وقههـيام والههـحشر إلههـى القههـيامة موعههدا  وأا ذلههة إنههـما يقههال لههـ

 الساعة.

 49اآلية : 
ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَتََرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِمّما فِيِه َويَقُولُوَا يََوْيلَتَنَ

 أَْحَصاَاا َوَوَجدُواْ َما َعِملُواْ َحاِضهراً َوتَ يَْظِلهُ  َربّهَة َما ِلَهـَأَا اْلِكتَاِب تَ يُبَاِهُر َصِبيَرةً َوتَ َكبِيَرةً إِتّ 

 أََحداً {.

يقول عّز ذكهره: ووضهع هللا يومتهٍأ كتهاب أعمهال عبهـاهه فهـي أيهديه   فأ هأ واحهد بـيهـمينه وأ هأ    

رمين الهـمشركين واحد بشماله فَتَرى الـُمـْجِرميَن ُمْشفقـيَن ِمـّما فِـيِه يقهول عهّز ذكهره: فتهرى الـمهـج

بـاهلل مشفقـين  يقول:  ائفـين وجلـين مـما فـيه مكتوب من أعماله  السيتة التـي عملواا فـي الدنـيا 

أا ي ا أوا بها َويَقُولُوَا يا َوْيـلَتَنا ما لََهأَا الِكتاِب ت يُبهاِهُر َصهبيَرةً َوت َكبِهـيرةً إتّ أْحَصهااا يعنهـي 

ه   ورأوا ما قد ُكتب علهـيه  فهـيه مهن صهبائر ذنهوبه  وكبهـائراا  نهاهوا أنه  يقولوا إذا قرأوا كتاب

بـالويهـل حهين أيقنهوا بعهأاب هللا  وضهجوا مهـما قههد عرفهوا مهن أفعهاله  الـخبهـيمة التهـي قهد أحصههااا 

 كتابه   ولـ  يقدروا أا ينكروا صحتها كما:

هة  قوله: ما ِلَهأَا الِكتاِب ت يُباِهُر ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتا17426  

َصههِبيَرةً َوت َكبِههـيَرةً إتّ أْحَصههااا اشههتكى القههوم كمهها تسههمعوا اإلحصههاء  ولههـ  يشههتة أحههد ظلههـما  

ذُكهر لنها أا نبهـّي هللا «. فإياك  والـمـحقّراَ من الأنوب  فإنها تـجتـمع علـى صاحبها حتـى تهلكه»

لها ممالً  يقول كممل قوم انطلقوا يسيروا حتـى نزلهوا بفهالة مهن  صلى هللا عليه وسل  كاا يضرب

ا رض  وحضر صنـيع القوم  فـانطلق كّل رجل يحتطهب  فجعهل الرجهل يجهيء بهـالعوه  ويجهيء 

اتَ ر بـالعوه  حتـى جمعوا سواها كمـيرا وأّججوا نارا  فإا الأنب الصهبير يجتهـمع علهـى صهاحبه 

 بـالصبيرة فـي اأا الـموضع: الضحة. ذكر من قال ذلة: حتـى يهلكه. وقـيـل: إنه عنى

ـ حدثنـي مكريا بن يحيى بن أبـي مائدة  قال: حدثنا عبد هللا بن هاوه  قال: حهدثنا مهـحمد 17427  

 بن موسى  عن الزيال بن عمرو  عن ابن عبـاس ت يُباِهُر َصِبيرةً َوت َكبِـيرةً قال: الضحة.

  قال: حدثنا أبـي  قال: حدثتنـي أمي حماهة ابنة مـحمد  قال: سمعت حدثنا أحمد بن حامم17421  

أبـي مـحمد بن عبد الرحمن يقول فـي اأه اتَية فـي قهول هللا عهّز وجهّل: مها ِلَههأَا الِكتهاِب ت يُبَهاِهُر 

 َصبيِرةً َوت َكبِـيرةً إتّ أْحَصااا قال: الصبيرة: الضحة.

اِب: ما شهأا اهأا الكتهاب ت يُبهاِهُر َصهِبيرةً َوت َكبِهـيَرةً يقهول: ت يبقهـى ويعنـي بقوله: ما ِلَهأَا الِكت  

صبيرة من ذنوبنا وأعمالنا وت كبـيرة منها إتّ أْحَصااا يقهول: إت حفظهها َوَوَجهدُوا مها َعِملُهوا فهـي 

ة مها هللا الدنـيا من عمل حاِضهرا فهـي كتهابه  ذلهة مكتوبهـا ممبتها  فجهّوموا بهـالسيتة مملهها  والهـحسن
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جاميه  بها َوت يَْظِلـُ  َربَّة أَحدا يقول: وت يجامي ربة أحدا يا مـحمد ببير ما او أاله  ت يجامي 

 بـاإلحساا إت أال اإلحساا  وت بـالسيتة إت أال السيتة  وذلة او العدل. 

 50اآلية : 
اْسُجدُواْ تَهََم فََسَجدَُواْ إِتّ إِْبِلهيَس َكهاَا ِمهَن اْلِجهّن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِذَا قُْلنَا ِلْلَمآلئَِكِة 

 دَتً {.فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِّه أَفَتَتِّخأُونَهُ َوذُّريّتَهُ أَْوِليَآَء ِمن هُونِي َوُاْ  لَُكْ  َعدُّو بِتَْس ِللّظاِلِميَن بَ 

أبـاا  ومعلهـمه  مها كهاا منهه مهن كبهره يقول تعالـى ذكره مأّكرا ا تء الـمشركين حسد إبلـيس    

واستكبـاره علـيه حين أمره بـالسجوه له  وأنه من العداوة والـحسد له  علـى ممل الهأي كهاا علهـيه 

 بههـيه : َو اذكههر يهها مههـحمد إْذ قُْلنهها لْلههـَمالئَِكِة اْسههُجدُوا تَهََم فََسههَجدُوا إتّ إْبِلههـيَس الههأي يطيعههه اهه تء 

أمره  ويخالفوا أمر هللا  فإنه لهـ  يسهجد لهه استكبهـارا علهـى هللا  وحسهدا تَهم  الـمشركوا ويتبعوا

 كاَا ِمَن الـِجّن.

وا تلف أال التأويـل فـي معنى قوله كاَا ِمَن الـِجّن فقال بعضهه : إنهه كهاا مهن قبـيهـلة يقهال لهه    

آ هروا: بهل قـيهـل مهن  الـجّن. وقال آ روا: بل كاا مهن  هّزاا الهـجنة  فنُسهب إلهـى الهـجنة. وقهال

 الـجّن   نه من الـجّن الأين استـجنوا عن أعين بنـي آهم. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  عن ابن إسحاق  عن  اله بن عطهاء  عهن طهاوس  17428  

 عن ابن عبـاس قال: كاا اسمه قبل أا يركب الـمعصية عزاميـل  وكاا من سكاا ا رض  وكاا

من أشدّ الـمالئكة اجتهاها وأكمرا  علـما  فهألة اهو الهأي هعهاه إلهـى الكبهر  وكهاا مهن حهّي يسهمى 

 جنا.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا عمماا بن سعيد  عن بشر بن عمارة  عن أبـي روق  عن 17429  

  ُ ـلقوا من الضحا   عن ابن عبـاس  قال: كاا إبلـيس من حّي من أحياء الـمالئكة يقال له  الـجنّ 

نار السموم من بـين الهـمالئكة  وكهاا اسهمه الهـحاري. قهال: وكهاا  امنها مهن  هّزاا الهـجنة. قهال: 

وُ ـلقت الـمالئكة من نور غير اأ الـحّي. قال: وُ ـلقت الـجّن الأين ذكروا فهـي القهرآا مهن مهارج 

 من نار  واو لساا النار الأي يكوا فـي طرفها إذا التهبت.

حدثنا ابن الـممنى  قال: ثنـي شيبـاا  قال: حدثنا سالم بن مسكين  عن قتاهة  عن سهعيد ـ 17430  

 بن الـمسيب  قال: كاا إبلـيس رئيس مالئكة سماء الدنـيا.

حدثنا ابن وكيع  قال: حدثنا أبـي عن ا عمش  عن حبـيب بن أبـي ثابت  عهن سهعيد بهن جبهـير     

ـيَس كاَا ِمَن الـِجن قال: كاا إبلـيس من  ّزاا الـجنة  وكاا يدبر عن ابن عبـاس  فـي قوله: إتّ إْبلِ 

 أمر سماء الدنـيا.

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  قال: قال ابهن عبهـاس: كهاا    

لسهماء إبلـيس من أشرا، الـمالئكة وأكرمه  قبـيـلة. وكاا  امنا علـى الـجناا  وكهاا لهه سهلطاا ا

الدنـيا  وكاا له سلطاا ا رض  وكاا فـيـما قضى هللا أنهه رأى أا لهه بهألة شرفهـا وعظمهة علهـى 

أال السماء  فوقع من ذلة فـي قلبه كبر ت يعلـمه إت هللا فما كاا عند السجوه حين أمهره أا يسهجد 

ال ابهن عبهـاس: وقولهه: تَهم استـخرج هللا كبره عند السجوه  فلعنه وأّ ره إلهـى يهوم الهدين. قهال: قه

كههاَا ِمههَن الههـِجّن إنههـما سههمي بـالههـجناا أنههه كههاا  امنهها علههـيها  كمهها يقههال للرجههل: مكههّي  ومدنههـّي  

 وكوفـّي  وبصرّي  قاله ابن جريي.

 وقال آ روا: ا  سبغ من الـمالئكة قبـيـلة  وكاا اس  قبـيـلته الـجّن:  

قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن صالـح مولـى ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  17431  

التوأمة  وشرية بن أبـي نـمر أحداما أو كالاما  عن ابن عبـاس  قال: إا من الـمالئكة قبـيـلة من 

الـجّن  وكاا إبلـيس منها  وكاا يسوس ما بـين السماء وا رض  فعصى  فسخغ هللا علـيه فمسخه 

قال: وإذا كانت  طيتة الرجهل فهـي كبهر فهال ترجهه  وإذا كانهت  شيطانا رجيـما  لعنه هللا مـمسو ا.

  طيتته فـي معصية فـارجه  وكانت  طيتة آهم فـي معصية  و طيتة إبلـيس فـي كبر.

ـهه حههدثنا بشههر  قههال: حههدثنا يزيههد  قههال: حههدثنا سههعيد  عههن قتههاهة  قولههه: َوإْذ قُْلنهها لْلههـَمالئَِكِة 17432  

ا إتّ إْبِلههـيَس كههاَا ِمههَن الههـِجّن قبـيههـل مههن الههـمالئكة يقههال لههه  الههـجّن. وقههال ابههن اْسههُجدُوا تَهََم فََسههَجدُو
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عبـاس: لو لـ  يكن من الـمالئكة لـ  ي مر بـالسجوه  وكاا علـى  زانة السماء الدنهـيا. قهال: وكهاا 

 قتاهة يقول: جّن عن طاعة ربه. وكاا الـحسن يقول: ألـجأه هللا إلـى نسبه.

سن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي قولهه إتّ حدثنا الـح   

 إْبِلـيَس كاَا ِمَن الـِجّن قال: كاا من قبـيـل من الـمالئكة يقال له  الـجّن.

ـ حدثنا ابهن بشهار  قهال: حهدثنا ابهن أبهـي عهدّي  عهن عهو،  عهن الهـحسن  قهال: مها كهاا 17433  

 طرفة عين قغ  وإنه  صل الـجّن  كما أا آهم علـيه السالم أصل اإلنس. إبلـيس من الـمالئكة

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا عبـيد  قهال: سهمعت الضهحا  17434  

 يقول: كاا إبلـيس علـى السماء الدنـيا وعلـى ا رض و اما الـجناا.

أبـا معاذ يقول: أ برنا عبـيد  قال: سهمعت الضهحا  ُحدثت عن الـحسين بن الفرج  قال: سمعت    

يقول فهـي قولهه: فََسهَجدُوا إتّ إْبِلهـيَس كهاَا ِمهَن الهـِجّن: كهاا ابهن عبهـاس يقهول: إا إبلهـيس كهاا مهن 

أشههرا، الههـمالئكة وأكههرمه  قبـيههـلة  وكههاا  امنهها علههـى الههـجناا  وكههاا لههه سههلطاا السههماء الدنههـيا 

ّولت له نفسه من قضاء هللا أنهه رأى أا لهه بهألة شرفهـا علهـى أاهل وسلطاا ا رض  وكاا مـما س

السهماء  فوقهع مهن ذلهة فهـي قلبهه كبهر ت يعلهـمه إت هللا  فـاستهـخرج هللا ذلهة الكبهر منهه حهين أمهره 

 َِ بههـالسجوه تَهم  فههـاستكبر وكههاا مههن الكههافرين  فههألة قولههه للههـمالئكة: إنّههـي أْعلَههـُ  َغْيههَب الّسههَمَوا

 وأْعلَـُ  ما تُْبدُوَا َوما ُكْنتُـ  تَْكتُـُموَا يعنـي: ما أسّر إبلـيس فـي نفسه من الكبر. وا ْرِض 

وقولههه: كههاَا ِمههَن الههـِجّن كههاا ابههن عبههـاس يقههول: قههال هللا كههاَا ِمههَن الههـِجّن  نههه كههاا  امنهها علههـى   

 الـجناا  كما يقال للرجل: مكّي  ومدنـي  وبصرّي  وكوفـّي.

كاا اس  قبـيـلة إبلـيس الـجّن  وا  سبغ من الـمالئكة يقهال لهه  الهـجّن  فلهألة قهال  وقال آ روا:  

 هللا عّز وجّل كاَا ِمَن الـِجّن فنسبه إلـى قبـيـلته.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يعقوب  عهن جعفهر  عهن سهعيد  فهـي قولهه كهاَا ِمهَن الهـِجّن 17435  

 الـجناا. قال: من الـجنانـين الأين يعملوا فـي

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن واضح  قال: حدثنا أبو سعيد الـيحمدي إسماعيهـل 17436  

بن إبراايـ   قال: ثنـي سوار بن الـجعد الـيحمدي  عن شهر بن حوشب  قوله: ِمَن الـجّن قال: كاا 

 به إلـى السماء.إبلـيس من الـجّن الأين طرهته  الـمالئكة  فأسره بع  الـمالئكة  فأاب 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17437  

ابن عبـاس  قوله إتّ إْبلـيَس كهاَا ِمهَن الهـِجّن فَفََسهَق َعهْن أْمهِر َربّهِه قهال: كهاا  هاما الهـجناا فسهمي 

 بـالـجناا.

وهي  قال: حدثنا أحمد بن بشير  عن سفـياا بهن أبهـي ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن ا 17438  

 الـمقدام  عن سعيد بن جبـير  قال: كاا إبلـيس من  زنة الـجنة.

 وقد بـيّنا   

القهول فههـي ذلههة فـيههـما مضههى مهن كتابنهها اههأا  وذكرنهها ا ههتال، الـمختلفهـين فههـيه  فههأغنى ذلههة عههن 

 إعاهته فـي اأا الـموضع.

 ِر َربِّه يقول: فخرج عن أمر ربه  وعدل عنه ومال  كما قال رؤبة:وقوله: فَفََسَق َعْن أمْ   

 يَْهِويَن فِـي نَـْجٍد وَغْورا غائَرافََواسقا َعْن قَْصِداا َجَوائَِرا  

يعنـي بـالفواسق: اإلبل الـمنعدلة عن قصد نـجد  وكألة الفسق فـي الدين إنهـما اهو اتنعهدال عهن   

ويُحكى عن العرب سماعا: فسقت الرطبة من قشراا: إذا  رجهت  القصد  والـميـل عن اتستقامة.

منه  وفسقت الفأرة: إذا  رجت مهن جحراها. وكهاا بعه  أاهل العربهـية مهن أاهل البصهرة يقهول: 

إنـما قـيـل: فَفََسَق َعْن أْمِر َربِّه  نه مراه به: ففسهق عهن رهّه أمهر هللا  كمها تقهول العهرب: اتهـخمت 

 ـخمت لـما أكلته. وقد بـيّنا عن الطعام  بـمعنى: ات

القول فـي ذلة  وأا معناه: عهدل وجهار عهن أمهر هللا  و هرج عنهه. وقهال بعه  أاهل العلهـ  بكهالم 

العرب: معنى الفسق: اتتساع. ومع  أا العرب تقول: فسق فـي النفقهة: بهـمعنى اتسهع فهـيها. قهال: 

ـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. وإنـما سمى الفـاسق فـاسقا  تتساعه فـي مـحارم هللا. وبن

 ذكر من قال ذلة:
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وحدثنههـي «  »ـهه حههدثنا مههـحمد بههن عمههرو  قههال: حههدثنا أبههو عاصهه   قههال: حههدثنا عيسههى 17439  

الـحري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  فـي قهول 

 َربِّه قال: فـي السجوه تَهم. هللا تعالـى فَفََسَق َعْن أْمرِ 

حدثنا القاس   قال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  عهن مهـجااد  فهـي قولهه    

 فَفََسق َعْن أْمِر َربِّه قال: عصى فـي السجوه تَهم.

قهول تعالهـى ذكهره: أفتوالهوا يها بنهـي وقوله: أفَتَتّـِخأُونَهُ َوذُّريّتَهُ أْوِلـياَء ِمْن هُونِـي َوُاْ  لَُكْ  َعدُّو ي  

آهم من استكبر علـى أبـيك  وحسده  وكفهر نعمتهـي علهـيه  وغهّره حتهـى أ رجهه مهن الهـجنة ونعيهـ  

عيشه فـيها إلـى ا رض وضيق العيش فـيها  وتطيعونه وذّريته من هوا هللا مع عدواته لك  قديـما 

رمك   بهأا أسهجد لوالهدك  مالئكتهه  وأسهكنه وحديما  وتتركهوا طاعهة ربكه  الهأي أنعه  علهـيك  وأكه

جناته  وآتاك  من فواضل نعمه ما ت يحصى عدهه  وذّريهة إبلهـيس: الشهياطين الهأين يبهّروا بنهـي 

 آهم. كما:

ـهه حههدثنا القاسهه   قههال: حههدثنا الههـحسين  قههال: ثنههـي حجههاج  عههن ابههن جههريي  عههن مههـجااد 17440  

صهاحب « ملنبهوا»ِمْن هُونِـي قهال: ذّريتهه: اه  الشهياطين  وكهاا يعهدّا   أفَتَتّـِخأونَه َوذُّريّتهُ أْوِلـياءَ 

صههاحب الههـمصائب  « ثبههر»ا سههواق ويضههع رايتههه فههـي كههّل سههوق مهها بههـين السههماء وا رض  و

صاحب ا  بـار  يأتـي بها فـيـلقهـيها فهـي أفهواه النهاس  وت « مسوط»صاحب الزنا و« ا عور»و

ي إذا ه ـل الرجل بـيته ولـ  يسلـ  ولـ  يأكر هللا بصره من الـمتاع الأ« هاس »يجدوا لها أصالً  و

 ما لـ  يرفع  وإذا أكل ولـ  يأكر اس  هللا أكل معه.

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  قال: حدثنا حفص بن غياي  قهال: 17441  

مطهههرة  فقلههت: ارفعههوا ارفعههوا  سههمعت ا عمههش يقههول: إذا ه ههـلُت البههـيت ولههـ  أسلههـ   رأيههت 

 و اصمته   ث  أذكر فأقول: هاس  هاس .

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي أبهو معاويهة  عهن ا عمهش  عهن مهـجااد  قهال: اه     

 أربعة ثبر  وهاس   وملنبور  وا عور  ومسوط: أحداا.

عن قتاهة أفَتَتّـِخأُونَهُ َوذُّريّتَهُ أْوِلـياَء ِمهْن  ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد 17442  

 هُونِـي... اتَية  وا  يتوالدوا كما تتوالد بنو آهم  وا  لك  عدّو.

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: أفَتَتّـِخأُونَهُ َوذُّريّتَههُ 17443  

لَُكْ  َعدُّو واو أبو الـجّن كما آهم أبو اإلنس. وقال: قال هللا إلبلهـيس: إنهـي ت أْوِلـياَء ِمْن هُونِـي َوُاْ  

 أذرأ تَهم ذّرية إت ذرأَ لة مملها  فلـيس من ولد آهم أحد إت له شيطاا قد قرا به.

يتههه وقولهه: بِههتَْس للّظاِلهـميَن بَههدَتً يقههول عهّز ذكههره: بههتس البهدل للكههافرين بههـاهلل اتهـخاذ إبلههـيس وذرّ   

أولـياء من هوا هللا  وا  لك  عدّو من تركه  اتـخاذ هللا ولـيا بـاتبهـاعه  أمهره ونهيهه  واهو الهـمنع  

علـيه  وعلـى أبـيه  آهم من قبله   الـمتفّضل علـيه  من الفواضل ما ت يحصى بدتً. وبنـحو الهأي 

 قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

بشر  قال: حدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة بِهتَْس للّظاِلهـِميَن بَهدَتً بتْسهما ـ حدثنا 17444  

 استبدلوا بعبـاهة ربه  إذ أطاعوا إبلـيس.

 51اآلية : 
َِ َوا ْرِض َوتَ َ ْلَق أَْنفُِسهِهْ  َوَمها ُكنهُت  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّمآ أَْشَهدتُّهْ  َ ْلَق الّسَماَوا

 تِّخأَ اْلُمِضلّيَن َعُضداً {.مُ 

َِ وا ْرِض يقهول: مها أحضهرته  ذلهة     يقول عّز ذكره: ما أشهدَ إبلـيس وذّريتهه َ هـْلَق السهَمَوا

فأستعين به  علـى  هـلقها َوت َ هـْلَق أْنفُِسهِهْ  يقهول: وت أشههدَ بعضهه  أيضها  هـلق بعه  مهنه   

ذلة ببير معين وت ظهيهر  يقهول: فكيهف اتهـخأوا  فأستعين به علـى  ـلقه  بل تفّرهَ بخـلق جميع

عههدّوا  أولههـياء مههن هونههـي  واهه   ههـلق مههن  ههـلق أممههاله   وتركههوا عبـاهتههـي وأنهها الههـمنع  علههـيه  

 وعلـى أسالفه   و القه  و الق من يوالونه من هونـي منفرها بألة من غير معين وت ظهير.
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َن َعُضدا يقول: وما كنت متـخأ من ت يهدى إلهـى الهـحّق  ولكنهه وقوله: َوما ُكْنُت ُمتّـِخأَ الـُمِضلّـي  

يضّل  فمن تبعه يجور به عن قصد السبـيـل أعوانا وأنصارا واو من قوله : فالا يعضد فالنها إذا 

 كاا يقّويه ويعينه. وبنـحو ذلة قال بع  أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:

: حههدثنا سههعيد  عههن قتههاهة  قولههه: َومهها ُكْنههَت ُمتّههـِخأَ ـهه حههدثنا بشههر  قههال: حههدثنا يزيههد  قههال17445  

 الـُمِضلّـيَن َعُضدا: أي أعوانا.

حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  مملهه  وإنهـما    

ـمل أا يعنـي بألة أا إبلـيس وذّريتهه يضهلوا بنهـي آهم عهن الهـحّق  وت يههدونه  للرشهد  وقهد يحته

 يكوا عنى بـالـمضلـين الأين ا  أتبـاع علـى الضاللة  وأصحاب علـى غير ادى.

 

 53و  52اآلية : 
لَُهْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويَْوَم يَقُوُل نَاهُواْ ُشَرَكآئَِي الِّأيَن َمَعْمتُْ  فَدََعْوُاْ  فَلَْ  يَْستَِجيبُواْ 

 قاً *  َوَرأَى اْلُمْجِرُموَا النّاَر فََظنَّواْ أَنُّهْ  ّمَواقِعُوَاا َولَْ  يَِجدُواْ َعْنَها َمْصِرفاً {.َوَجعَْلنَا بَْينَُه  ّمْوبِ 

يقهول عههّز ذكهره َويَههْوَم يَقُههوُل هللا عهّز ذكههره للههـمشركين بهه اتَلهههة وا نههداه نهاهُوا ُشههَركائَي الَههِأيَن    

زعمهوا أنهه  شهركائي فهـي العبهـاهة لهـينصروك  ويهـمنعوك  َمَعْمتُـْ  يقول له : اهعوا الأين كنتهـ  ت

 منـي فَدََعوُاْ  فَلَـْ  يَْستَـِجيبُوا لَُهْ  يقول: فـاستباثوا به  فلـ  يبيموا  وَجعَْلنا بَـْينَُهْ  َمْوبِقا.

فـا تلف أال التأويـل فـي معنى ذلة  فقال بعضهه : معنهاه: وجعلنها بهـين اه تء الهـمشركين ومها   

 ا يدعوا من هوا هللا شركاء فـي الدنـيا يومتٍأ عداوة. ذكر من قال ذلة:كانو

ـ حدثنـي مـحمد بهن عبهد هللا بهن بزيهع  قهال: حهدثنا بشهر بهن الهـمفضل  عهن عهو،  عهن 17446  

 الـحسن  فـي قول هللا: َوَجعَْلنا بَـْينَُهْ  َمْوبِقا قال: جعل بـينه  عداوة يوم القـيامة.

  قال: حدثنا عمماا بن عمر  عن عو،  عن الهـحسن َوَجعَْلنها بَهـْينَُهْ  َمْوبِقها قهال: حدثنا ابن بشار   

 عداوة.

 وقال آ روا: معناه: وجعلنا فعله  ذلة له  َمْهِلكا. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عن ابن عبـاس  قوله: 17447  

 نا بَـْينَُهْ  َمْوبِقا قال: َمْهِلكا.َوَجعَلْ 

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي 17448  

 قوله: َمْوبِقا قال: االكا.

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله َوَجعَْلنا بَـْينَُهْ  َمْوبِقها 17449  

قال: الـموبق: الـمهلة  الأي أالة بعضه  بعضا فـيه  أوبق بعضه  بعضا. وقرأ َوَجعَْلنها ِلهـَمْهِلِكهْ  

 َمْوِعدا.

 ـ ُحدثت عن مـحمد بن يزيد  عن جويبر  عن الضحا  َمْوبِقا قال: االكا.17450  

َوَجعَْلنها بَهـْينَُهْ  ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا جرير  عن منصور  عن َعْرفَجة  فـي قولهه 17451  

 َمْوبِقا قال: مهلكا.

 وقال آ روا: او اس  واه فـي جهنـ . ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا ابن بشار  قال: حدثنا ابن أبـي عدّي  عن سعيد  عن قتاهة  عهن أبهـي أيهوب  عهن 17452  

ين أال الضاللة وأال الهدى  وأال عمرو البّكالـّي: َوَجعَْلنا بَـْينَُهْ  َمْوبِقاقال: واه عميق فُِصل به بـ

 الـجنة  وأال النار.

حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: َوَجعَْلنا بَهـْينَُهْ  َمْوبِقها ذكهر لنها أا    

َعمرا البَكالـي حدّي عن عبهد هللا بهن عمهرو  قهال: اهو واه عميهق فُهرق بهه يهوم القهـيامة بهـين أاهل 

 ال الضاللة.الهدى وأ

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا عمر بن عبـيد  عن الـحجاج بن أرطاة  قهال: قهال مهـجااد 17453  

 َوَجعَْلنا بَـْينَُهْ  َمْوبِقا قال: واهيا فـي النار.

This file was downloaded from QuranicThought.com



وحدثنـي الهـحري  قهال: «  »حدثنا مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى    

: حدثنا ورقاء  جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد  قولهه: َوَجعَْلنها بَهـْينَُهْ  حدثنا الـحسن  قال

 َمْوبِقا قال: واهيا فـي جهنـ .

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

ل: حهدثنا يزيهد بهن هراه   ـ حدثنـي مـحمد بن سهناا القهزام  قهال: حهدثنا عبهد الصهمد  قها17454  

قال: سمعت أنس بن مالة يقول فـي قول هللا عّز وجّل َوَجعَْلنا بَـْينَُهْ  َمْوبِقا قال: واه فـي جهنـ  من 

 قـيح وهم.

وأولـى ا قوال فـي ذلة بـالصواب  القول الأي ذكرناه عن ابن عبهـاس  ومهن وافقهه فهـي تأويهـل   

عرب تقول فـي كالمها: قد أوبقت فالنا: إذا أالكته. ومنه قهول هللا الـموبق: أنه الـمهلة  وذلة أا ال

عّز وجّل: أْو يُوبِْقُهّن بِـَما َكَسبُوا بـمعنى: يهلكههّن. ويقهال للهـمهلة نفسهه: قهد وبهق فهالا فههو يوبهق 

وبقا. ولبة بنـي عامر: يابق ببير امز. وُحكي عهن تـميهـ  أنهها تقهول: يبهـيق. وقهد ُحكهي وبهق يبهق 

  حكااها الكسهائي. وكهاا بعه  أاهل العلهـ  بكهالم العهرب مهن أاهل البصهرة يقهول: الهـموبق: وبوقا

 الوعد  ويستشهد لقـيـله ذلة بقول الشاعر:

 وحاهَ َشَرْوَرى فـالّستاَر فَلَـْ  يَدَْعتِعارا لَهُ والَواِهيَـْيِن بِـَمْوبِِق  

 جهّل ثنهاؤه بهـين اه تء الهـمشركين  ويتأّوله بـموعد. وجائز أا يكوا ذلة الـمهلة الأي جعهل هللا  

 او الواهي الأي ذكر عن عبد هللا بن عمرو  وجائز أا يكوا العداوة التـي قالها الـحسن.

وقولههه: َوَرأى الـُمههـْجِرُموَا النّههاَر يقههول: وعههاين الههـمشركوا النههار يومتههٍأ فََظنّههوا أنُّهههْ  ُمَواقعُواهها   

 يقول: فعلـموا أنه  ها ـلواا  كما:

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  فهـي 17455  

 قوله: فََظنّوا أنُّهْ  ُمَواقعُواا قال: علـموا.

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قهال: أ برنهـي عمهرو بهن الهـحاري  عهن هّراج  17456  

إّا الكهافَر »عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل   أنه قال: عن أبـي الهيم  عن أبـي سعيد الـخدرّي  

 «.يََرى َجَهنّـَ  فَـيَُظّن أنّها ُمَواقعَتُهُ ِمْن َمسيَرةِ أْربَعيَن َسنَةَ 

وقوله: ولَـْ  يَِجدُوا َعْنها َمْصِرفـا يقول: ولـ  يجدوا عن النار التـي رأوا معدتً يعدلوا عنها إلـيه.   

مواقعتها بهدّا   ا هللا قهد حتهـ  علهـيه  ذلهة. ومهن الهـمصر، بهـمعنى الهـمعدل  يقول: لـ  يجدوا من

 قول أبـي كبـير الهألـّي:

 أْم ت ُ ـلُوهَ لبـاِذٍل ُمتََكلِّف  أُمَاْيُر َاْل َعْن َشْيبٍَة ِمْن َمْصِرِ،  

 

 54اآلية : 
ْلقُهْرآِا ِللنّهاِس ِمهن ُكهّل َممَهٍل َوَكهاَا اإِلْنَسهاُا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد َصّرْفنَا فِي َاهـَأَا ا

 أَْكمََر َشْيٍء َجدَتً {.

يقول عّز ذكره: ولقد مملنا فـي اأا القرآا للنهاس مهن كهّل ممهل  ووعظنهاا  فهـيه مهن كهّل عظهة     

  علهـيه واحتـججنا علـيه  فـيه بكّل حجة لـيتأّكروا فـينـيبوا  ويعتبروا فـيتعظوا  وينزجروا عمها اه

مقـيـموا من الشر  بـاهلل وعبـاهة ا وثهاا وكهاَا اإلْنسهاُا أْكمَهَر َشهْيٍء َجهدَتً يقهول: وكهاا اإلنسهاا 

 أكمر شيء مراء و صومة  ت ينـيب لـحّق  وت ينزجر لـموعظة  كما:

أْكمََر ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: وكاَا اإلْنساُا 17457  

َشْيٍء َجدَتً قال: الـجدل: الـخصومة   صومة القوم  نبـيائه   ورهّا  علـيه  ما جهاءوا بهه. وقهرأ: 

لَهـْيُكْ . َما َاأَا إتّ بَشر  ِممْلُُكْ  يَأُْكُل ِمـّما تَأُْكلُوَا منه َويَْشَرُب ِمـّما تَْشَربُوَا. وقرأ: يُِريدُ أْا يَتَفَّضهَل عَ 

ـى... اتَية: َولَْو نَّزْلنا َعلَـْيَة ِكتابـا فِـي قِْرطاٍس... اتَيهة. وقهرأ: َولَهْو فَتَهـْحنا َعلَهـْيِهْ  وقرأ: حتـى تَُوفّ 

بـابـا ِمَن الّسماِء فََظلّوا فِـيِه يَْعُرُجوَا قال: ا  لـيس أنت لقالوا إنّـَما ُسّكَرَ أْبَصاُرنا بَهْل نَهـْحُن قَهْوم  

 َمْسُحوُروَا.

 55اآلية : 
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 قول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَما َمنََع النّاَس أَا يُْ ِمنَُواْ إِْذ َجهآَءُاُ  اْلُههدََى َويَْسهتَْبِفُرواْ َربُّههْ  إِتّ ال

 أَا تَأْتِيَُهْ  ُسنّةُ ا ّوِليَن أَْو يَأْتِيَُهُ  اْلعَأَاُب قُباُلً {.

يهـماا بهـاهلل إذ جهاءا  الههدى بهـياا هللا  يقول عّز ذكره: وما منع ا تء الـمشركين يا مهـحمد اإل   

وعلـموا صحة ما تهدعوا  إلهـيه وحقهـيقته  واتستبفهـار مهـما اه  علهـيه مقـيهـموا مهن شهركه   إت 

 مـجيته  سنتنا فـي أمماله  من ا مـ  الـمكأبة رسلها قبله   أو إتـيانه  العأاب قُباُل.

عضه : معناه: أو يأتـيه  العأاب فجأة. ذكر مهن قهال وا تلف أال التأويـل فـي تأويـل ذلة  فقال ب  

 ذلة:

ـهه حدثنههـي مههـحمد بههن عمههرو  قههال: حههدثنا أبههو عاصهه   قههال: حههدثنا عيسههى  وحدثنههـي 17458  

الـحاري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حهدثنا ورقهاء  جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد  فهـي 

 قال فجأة. قوله: أْو يَأتِـيَُهُ  العَأَاُب قُباُلً 

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

 وقال آ روا: معناه: أو يأتـيه  العأاب عيانا. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابهن ميهد  فهـي قولهه أْو يَأتِهـيَُهُ  العَهأَاُب 17459  

 الً قال: قبالً معاينة ذلة القبل.قُبُ 

وقد ا تلف القّراء فـي قهراءة ذلهة  فقرأتهه جماعهة ذاَ عهده أْو يَأْتِهـيَُهْ  العَهأَاُب قُهباُلً بضهّ  القها،   

والبـاء  بـمعنى أنه يأتـيه  من العأاب ألواا وضروب  ووجهوا القُبُل إلـى جمع قبـيـل  كمها يُجمهع 

بكسهر القها، وفتهـح « أْو يَأْتِـيَُهْ  العَهأَاُب قِهباَلً »الـُجدُه. وقرأ جماعة أ رى:  القتـيـل القُتُل  والـجديد

 البـاء  بـمعنى أو يأتـيه  العأاب عيانا من قوله : كلـمته قِباَلً. وقد بـيّنت 

 القول فـي ذلة فـي سورة ا نعام بـما أغنى عن إعاهته فـي اأا الـموضع. 
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قوله تعالـى:   }َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إِتّ ُمبَّشِريَن َوُمنِأِريَن َويَُجاِهُل الّهِأيَن َكفَهُرواْ  القول فـي تأويـل

 بِاْلبَاِطِل ِليُْدِحُضواْ بِِه اْلَحّق َواتَّخأَُواْ آيَاتِي َوَما أُْنِأُرواْ ُاُزواً {.

تصديق بـاهلل بجزيـل ثوابه فـي اتَ رة  يقول عّز ذكره: وما نرسل إت لـيبشروا أال اإليـماا وال   

ولههـينأروا أاههل الكفههر بههه والتكههأيب  عظيههـ  عقابههه  وألـيههـ  عأابههه  فههـينتهوا عههن الشههر  بههـاهلل  

وينزجههروا عههن الكفههر بههه ومعاصههيه ويُجههاِهُل الّههأيَن َكفَههُروا بـالبههـاِطِل ِلههـيُْدِحُضوا بِههِه الههـَحّق يقههول: 

سوله بـالبـاطل  ذلة كقوله  للنبـّي صلى هللا عليه وسل : أ برنا عهن ويخاص  الأين كأّبوا بـاهلل ور

حههدي  فتههـية ذابههوا فههـي أّول الههدار لههـ  يههدر مهها شههأنه   وعههن الرجههل الههأي بلهه  مشههارق ا رض 

ومباربها  وعن الرو   وما أشبه ذلة مـما كانوا يخاصمونه به  يبتبوا إسقاطه  تعنـيتا لهه صهلى 

 لههه : إنهها لسههنا نبعهه  إلههـيك  رسههلنا للههـجدال والههـخصوماَ  وإنههـما نبعههمه  هللا عليههه وسههل   فقههال هللا

مبشرين أال اإليـماا بـالـجنة  ومنأرين أال الكفر بـالنار  وأنتـ  تـجاهلونه  بـالبـاطل طلبهـا مهنك  

بهه  بهألة أا تبطلهوا الهـحّق الهأي جهاءك  بهه رسولهـي. وعنهى بقولهه: لهـيُْدِحُضوا بِهِه الهـَحّق لهـيبطلوا

الـحّق ويزيـلوه ويأابوا به. يقال منه: هحه  الشهيء: إذا مال وذاهب  ويقهال: اهأا مكهاا هَْحه : 

 أي ُمِزل ُمْزِلق ت يمبت فـيه  ّف وت حافر وت قدم ومنه قوله الشاعر:

 َرِهيُت ونَـّجى الـيَْشُكِرّي ِحأَاُرهُ 

 وحاهَ كما حاهَ البَعيُر َعن الدّْحِ  

 حضته أنا: إذا أذابته وأبطلته.ويروى: ونـّحى  وأه  

وقوله: واتّـَخأُوا آياتـي َوما أُْنِأُروا ُاُزوا يقول: واتـخأوا الكافروا بـاهلل حججهه التهـي احتهـّي بهها   

علـيه   وكتابه الأي أنزله إلـيه   والنأر التـي أنأرا  بها سخريا يسخروا بها  يقولوا: إْا َاأَا إتّ 

 تَتَبها فَِهَي تُـْملـَى َعلـْيِه بُْكَرةً َوأِصيالً ولَْو ِشتْنا لَقُْلنا ِممَْل َاأَا.أساِطيُر ا ّوِلـيَن اكْ 
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َِ َربِّه فَهأَْعَرَض َعْنَهها َونَِسهَي َمها قَهدَّمْت  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَمْن أَْظلَُ  ِمّمن ذُّكَر بِآيِا

بِِهْ  أَِكنّةً أَا يَْفقَُهوهُ َوفِهي آذَانِِههْ  َوْقهراً َوإِا تَهْدُعُهْ  إِلَهَى اْلُههدََى فَلَهْن يَْهتَهدَُواْ إِذاً يَدَاهُ إِنّا َجعَْلنَا َعلََى قُلُو

 أَبَداً {.

يقول عّز ذكره: وأّي الناس أوضهع لإلعهراض والصهدّ فهـي غيهر موضهعهما مهـمن ذكهره بآياتهه    

إلهـى طريهق النهـجاة  فهأعرض عهن آياتهه وأهلتهه وحججه  فدله بها علـى سبـيـل الرشاه  واداه بهها 

التـي فـي استدتله بها الوصول إلـى الـخالص من الههال  َونَِسهَي مها قَهدَّمْت يَهدَاهُ يقهول: ونسهي مها 

 أسلف من الأنوب الـمهلكة فلـ  يتب  ولـ  ينب كما:

نَِسهَي مها قَهدَّمْت يَهدَاهُ: ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قولهه: وَ 17460  

 أي نسي ما سلف من الأنوب.

وقوله: إنّا َجعَْلنا علـى قُلوبِِهْ  أِكنّةَ أْا يَْفقَُهوهُ وفِـي آذانِِهْ  َوْقرا يقول تعالـى ذكره: إنا جعلنا علـى   

ا يفقهوا قلوب ا تء الأين يعرضوا عن آياَ هللا إذا ذكروا بها أغطية لتال يفقهوه   ا الـمعنى أ

ما ذكروا به. وقوله: وفِـي آذانِِهْ  َوْقرا يقول: فـي آذانه  ثقالً لهتال يسهمعوه َوإْا تَهْدُعُهْ  إلهـى الُههدَى 

يقول عّز ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : َوإْا تَْدُع يا ُمـَحّمد ا تء الـمعرضين عن آيهاَ 

حجة الـحّق واإليـماا بـاهلل  وما جتته  به من عنهد ربهة هللا عند التأكير بها إلـى اتستقامة علـى مـ

فَلَْن يَْهتَدُوا إذًا أبَدًا يقول: فلن يستقـيـموا إذا أبدا علـى الـحّق  ولن ي منوا بـما هعوته  إلـيه   ا هللا 

 قد طبع علـى قلوبه   وسمعه  وأبصارا .
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ْلبَفُههوُر ذُو الّرْحَمههِة لَههْو يَُ اِ ههأُُا  بَِمهها َكَسههبُواْ لَعَّجههَل لَُهههُ  القههول فههـي تأويههـل قولههه تعالههـى:   }َوَربّههَة ا

 اْلعَأَاَب بَل لُّه  ّمْوِعد  لّن يَِجدُواْ ِمن هُونِِه َمْوئاٍِل {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسل : وربة الساتر يا مـحمد علـى ذنوب عبهـاهه    

منه  ذُو الّرحَمِة بِِهْ  لَْو يَُ اِ أُُا  بِـَما َكَسبُوا ا تء الهـمعرضين عهن آياتهه إذا بعفوه عنه  إذا تابوا 

ذكروا بها بـما كسبوا من الأنوب واتَثام  لَعّجَل لَُهُ  العَأَاَب ولكنه لرحمته بخـلقه غيهر فهـاعل ذلهة 

وذلهة ميقهاَ مهـحّل عهأابه   واهو به  إلـى ميقاته  وآجاله   بَْل لَُهْ  َمْوِعد  يقهول: لكهن لهه  موعهد  

يوم بدر لَْن يَِجدُوا ِمْن هُونِِه َمْوئاِلً يقول تعالـى: ذكره: لن يجهد اه تء الهـمشركوا  وإا لهـ  يعجهل 

له  العأاب فـي الدنـيا من هوا الـموعد الأي جعلته ميقاتا لعهأابه   ملهـجأً يـلهـجأوا إلهـيه  ومنهـجى 

معقالً يعتقلوا به من عهأاب هللا يقهال منهه: وألهت مهن كهأا إلهـى  ينـجوا معه  يعنـي أنه  ت يجدوا

 كأا  أئل ُوؤوتً  ممل وعوتً ومنه قول الشاعر:

 ت َواَءلَْت نَْفُسَة َ ـلّـْيتَهالْلعاِمِريـيّن ولَـْ  تُْكلَـِ   

 يقول: تنـجت وقول ا عشى:  

 ِمنّـي ثَّ  ما يَتُِل  َوقَْد أُ اِلُس َرّب البَـْيِت َغْفلَتَُهوقَْد يُحاِذرِ  

 وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من قال ذلة:  

وحدثنهـي «  »ـ حدثنـي مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى 17461  

الـحري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعها عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد  قولهه: 

 ْوئاِلً قال: مـحرما.مَ 

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا عبد هللا  قال: ثنـي معاوية  عن علـّي  عن ابن عبـاس  قوله: 17462  

 لَْن يَِجدُوا ِمْن هُونِِه َمْوئاِلً: يقول: ملـجأ.

حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة لَْن يَِجدُوا ِمْن هُونِِه َمهْوئاِلً: أي ـ 17463  

 لن يجدوا من هونه ولـيا وت مْلـجأً.

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد فـي قوله: لَْن يَِجهدُوا ِمهْن هُونِهِه 17464  

 لـجأ يـلـجأوا إلـيه.َمْوئالً قال: لـيس من هونه م
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوتِْلَة اْلقَُرَى أَْالَْكنَاُاْ  لَّما َظلَُمواْ َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهه  ّمْوِعهداً  

.} 

يقههول تعالههـى ذكههره: وتلههة القُههرى مههن عههاه وثمههوه وأصههحاب ا يكههة أالكنهها أالههها لههـما ظلههـموا     

وآياتههه  َوَجعَْلنهها ِلههـَمْهِلِكِهْ  َمْوِعههدا يعنههـي ميقاتهها وأجههالً  حههين بلبههوه جههاءا  عههأاب فكفههروا بههـاهلل 

فأالكناا  به  يقول: فكألة جعلنا له تء الـمشركين من قومة يا مهـحمد الهأين ت ي منهوا بهة أبهدا 

 كما: موعدا  إذا جاءا  ذلة الـموعد أالكناا  سنتنا فـي الأين  ـلوا من قبله  من ضربـائه 

وحدثنهـي «  »ـ حدثنـي مـحمد بهن عمهرو  قهال: حهدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى 17465  

الـحاري  قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد  قولهه: 

 ِلـَمْهِلِكِهْ  َمْوِعدا قال: أجالً.

 حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله. حدثنا القاس   قال: ثنـي الـحسين  قال: ثنـي   

« ِلهـُمْهِلِكه ْ »وا تلفت القّراء فـي قراءة قولهه ِلهـَمْهِلِكِهْ  فقهرأ ذلهة عاّمهة قهّراء الهـحجام والعهراق:   

بضههّ  الـميههـ  وفتههـح الههالم علههـى توجيههه ذلههة إلههـى أنههه مصههدر مههن أالكههوا إاالكهها. وقههرأه عاصهه : 

 والالم علـى توجيهه إلـى الـمصدر من الكوا االكا ومهلكا. بفتـح الـميـ « ِلـَمْهلَِكِه ْ »

بضهّ  الـميهـ  وفتهـح « لهـُمْهلَِكِه ْ »وأولـى القراءتـين بهـالصواب عنهدي فهـي ذلهة قهراءة مهن قهرأه:   

الالم إلجماع الـحجة من القّراء علـيه  واستدتتً بقوله: َوتِْلَة القَُرى أْالَْكناُاْ  فهأا يكهوا الهـمصدر 

أالكنا  إذ كاا قد تقدّم قبلهه أولهـى. وقـيهـل: أالكنهاا   وقهد قهال قبهل: َوتلهَة القُهَرى   ا الههال  من 

 إنـما حّل بأال القرى  فعاه إلـى الـمعنى  وأجرى الكالم علـيه هوا اللف .

  كمها قهال: وقهال بعه  نـحويهـي البصهرة: قهال: َوتَْلهَة القُهَرى أْالَْكنهاُاْ  لَهـّما َظلَهـُموا يعنهـي أالهها  

َواْستَِل القَْريَِة ولـ  يجيء بلف  القهرى  ولكهن أجهرى اللفه  علهـى القهوم  وأجهرى اللفه  فهـي القريهة 

علـيها إلـى قوله التـي ُكنّا فِـيها  وقال: أْالْكنهاُاْ  ولهـ  يقهل: أالكنااها  حملهه علهـى القهوم  كمها قهال: 

لتـميـ   ولو فعل ذلة لقال: جاء تـميـ   واأا ت جاءَ تـميـ   وجعل الفعل لبنـي تـميـ   ولـ  يجعله 

يُحسن فـي نـحو اأا   نه قد أراه غير تـميـ  فـي نـحو اأا الـموضع  فجعله اسما  ولـ  يحتـمل إذا 

اعتّل أا يحأ، ما قبله كله معنى التاء من جاءَ مع بنـي تـميـ   وتر  الفعل علـى ما كاا لـيعلـ  

يـ . وقال بعضهه : إنهـما جهام أا يقهال: تلهة القهرى أالكنهاا    ا القريهة أنه قد حأ، شيتا قبل تـم

قامت مقام ا اهل  فجهام أا تهره علهـى ا اهل مهرة وعلهـيها مهّرة  وت يجهوم ذلهة فهـي تـميهـ    ا 

القبـيـلة تعر، به ولـيس تـميـ  او القبـيـلة  وإنـما عرفت القبـيـلة به  ولو كانت القبـيـلة قهد سهميت 

رجل لـجرَ علـيه  كما تقول: وقعت فـي اوه  تريد فـي سورة اوه ولـيس اهوه اسهما للسهورة بـال

وإنـما عرفت السورة به  فلو سميت السورة بهوه لـ  يجر  فقتل: وقعت فـي اوه يا اأا  فلـ  يجهر  

قههرى وكههألة لههو سههمي بنههـي تـميههـ  تـميههـما لقـيههـل: اههأه تـميههـ  قههد أقبلههت  فتأويههـل الكههالم: وتلههة ال

 أالكناا  لـما ظلـموا  وجعلنا إلاالكه  موعدا.

 

 60اآلية : 
َي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِْذ قَاَل ُموَسَى ِلفَتَاهُ آل أَْبَرُ  َحتَّى أَْبلَُ  َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِض 

 ُحقُباً {.

حمد إذ قهال موسههى بهن عمهراا لفتههاه يقهول عهّز ذكهره لنبههـيه صهلى هللا عليهه وسهل : واذكههر يها مهـ   

 يوشع: ت أْبَرُ  يقول: ت أمال أسير حتـى أْبلَُ  َمـْجَمَع البَْحَرْيِن  كما:

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قهال: قهال ابهن ميهد  فهـي قولهه: ت أْبهَرُ  قهال: ت 17466  

 أنتهي.

ع بحر فـارس والروم  والـمـجمع: مصدر من قهوله : وقـيـل: عنى بقوله: َمـْجَمَع البَْحَرْيِن اجتـما  

 جمع يجمع. ذكر من قال ذلة:

ـ حهدثنا بشهر  قهال: حهدثنا يزيهد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قولهه: حتهـى أْبلُهَ  َمهـْجَمَع 17467  

 البَْحَرْيِن والبحراا: بحر فـارس وبحر الروم  وبحر الروم مـما يـلـي الـمبرب  وبحر فـارس مـما

 يـلـي الـمشرق.
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حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة  قولهه: َمهـْجَمَع    

 البَْحَرْيِن قال: بحر فـارس  وبحر الروم.

ـهه حههدثنا القاسهه   قههال: حههدثنا الههـحسين  قههال: ثنههـي حجههاج  عههن ابههن جههريي  عههن مههـجااد 17468  

 بحر الروم  وبحر فـارس  أحداما قِبَل الـمشرق  واتَ ر قِبَل الـمبرب.مـجَمع البَْحَريِن قال: 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17469  

 ابن عبـاس  قال: ُمـْجَمَع البَْحَرْيِن.

دثنا أبو معشر  عهن مهـحمد بهن ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يحيى بن الضريس  قال: ح17470  

 كعب  فـي قوله: ت أْبَرُ  حتـى أْبلَُ  َمـْجَمَع البَْحَرْيِن قال: طنـجة.

وقوله: أْو أْمِضَي ُحقُبـا يقول: أو أسير ممانا وهارا  واو واحد  ويجمع كمـيره وقلـيـله: أحقهاب.   

كهاا بعه  أاهل العربهـية بوجهه وقد تقول العرب: كنت عنده حقبة من الدار  ويجمعونها ُحقبهـا. و

 تأويـل قوله ت أْبَرُ : أي ت أمول  ويستشهد لقوله ذلة ببـيت الفرمهق:

َْ نِساُؤُاْمببَْطحاِء ِذي قاٍر ِعياَب اللّطائِِ     فَما بَِرُحوا حتـى تَهاهَ

 يقول: ما مالوا.  

مها أاهل التأويهـل فهإنه  وذكر بع  أال العلـ  بكالم العرب  أا الهـحقب فهـي لبهة قهـيس: سهنة. فأ  

يقولوا فـي ذلة ما أنا ذاكره  واو أنه  ا تلفوا فـيه  فقال بعضه : او ثمانوا سهنة. ذكهر مهن قهال 

 ذلة:

ـ ُحدثت عن اشيـ   قال: حدثنا أبو بلـي  عن عمرو بن ميـموا  عن عبد هللا بهن عمهرو  17471  

 قال: الـحقب: ثمانوا سنة.

 ذكر من قال ذلة:وقال آ روا: او سبعوا سنة.   

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  عهن مهـجااد أْو 17472  

 أْمِضَي ُحقُبـا قال: سبعين  ريفـا.

حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبهو عاصه   قهال: حهدثنا عيسهى  وحدثنهـي الهـحاري  قهال:    

 يعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  ممله.حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جم

 وقال آ روا فـي ذلة  بنـحو الأي قلنا. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنـي علـّي  قال: حدثنا أبو صالـح  قال: ثنـي معاويهة  عهن علهـّي  عهن ابهن عبهـاس  17473  

 قوله: أْو أْمِضَي ُحقُبـا قال: هارا.

رنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر  عن قتاهة  فـي قوله ـ حدثنا أحمد بن يحيى  قال: أ ب17474  

 ُحقَبـا قال: الـحقب: مماا.

ـ حدثنا يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: أْو أْمِضَي ُحقُبـا قال: 17475  

 الـحقب: الزماا.

 61اآلية : 
َع بَْينِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فَاتَّخأَ َسبِيلَهُ فِهي اْلبَْحهِر َسهَرباً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَلَّما بَلَبَا َمْجمَ 

.} 

 يعنـي تعالـى ذكره: فلـما بل  موسى وفتاه مـجمع البحرين  كما:   

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17476  

ورقههاء  جميعهها عهن ابههن أبههـي نههـجيح  عههن مههـجااد  قولههه َمههـْجَمَع  قهال: حههدثنا الههـحسن  قههال: حههدثنا

 بَـْينِِهما قال: بـين البحرين.

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

 وقوله: نَسيا ُحَوتُهما يعنـي بقوله: نسيا: تركا  كما:  

و  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري  ـ حدثنـي مـحمد بن عمر17477  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مهـجااد نَسهيَا ُحَوتُهمها قهال: 

 أضاله.

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  قال: أضاله.   
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أال العربـية: إا الـحوَ كاا مهع يوشهع  واهو الهأي نسهيه  فأضهيف النسهياا إلهـيهما   قال بع   

 كما قال: يَْخُرُج ِمْنُهما اللّْ لُُ  والـَمْرجاُا وإنـما يخرج من الـملـح هوا العأب.

وإنـما جهام عنهدي أا يقهال: نَِسهيا  نهمها كانها جميعها تهزّوهاه لسهفراما  فكهاا حمهل أحهداما ذلهة   

إلـى أنه حمل منهما  كما يقال:  رج القوم من موضهع كهأا  وحملهوا معهه  كهأا مهن الهزاه   مضافـا

وإنـما حمله أحداما ولكنه لـما كاا ذلة عن رأيهه  وأمهرا  أضهيف ذلهة إلهـى جمهيعه   فكهألة إذا 

نسيه حامله فـي موضع قـيـل: نسي القوم ماهاه   فأضهيف ذلهة إلهـى الهـجميع بنسهياا حاملهه ذلهة  

ى الكالم علـى الـجميع  والفعل من واحهد  فكهألة ذلهة فهـي قولهه: نَِسهيا ُحَوتُهمها  ا هللا عهّز فـيجر

 ذكره  اطب العرب بلبتها  وما يتعارفونه بـينه  من الكالم.

وأما قوله: يَْخُرُج ِمْنُهما اللّ لُُ  والـَمْرجاُا فإا القول فـي ذلة عندنا بخال، ما قال فـيه  وسنبـينه   

 ء هللا تعالـى إذا انتهينا إلـيه.إا شا

وأما قوله: فـاتّـَخأَ َسبِـيـلَهُ فِـي البَْحِر َسَربـا فإنه يعنـي أا الهـحوَ اتهـخأ طريقهه الهأي سهلكه فهـي   

 البحر سربـا  كما:

ـهه حههدثنا القاسهه   قههال: حههدثنا الههـحسين  قههال: ثنههـي حجههاج  عههن ابههن جههريي  عههن مههـجااد 17478  

لَهُ فِـي البَْحِر َسَربـا قال: الـحوَ اتـخأ. ويعنـي بـالسرب: الـمسلة والهـمأاب  يسهرب فـاتّـَخأَ َسبِـيـ

 فـيه: يأاب فـيه ويسلكه.

ث  ا تلف أال العلـ  فـي صفة اتـخاذه سبـيـله فـي البحر سربـا  فقال بعضه : صار طريقه الأي   

 يسلة فـيه كالـحجر. ذكر من قال ذلة:

قهال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: قهال ابهن  ـ حدثنا القاسه  17479  

 عبـاس  قوله َسَربـا قال: أثره كأنه حجر.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حهدثنا سلهـمة  قهال: ثنهـي مهـحمد بهن إسهحاق  عهن الزاهري  عهن 17480  

 صلى هللا عليهه وسهل  عبـيد هللا بن عبد هللا عن ابن عبـاس  عن أبـّي بن كعب  قال: قال رسول هللا

َِ الِّأي فِـيِه فـاْنـجاَب »حين ذكر حدي  ذلة:  ما اْنـجاَب ماء  ُمْنأُ كاَا النّاُس غيُرهُ ثَبََت َمكاُا الـُحو

 «.كالُكّوةِ حتـى َرَجَع إلَـْيِه ُموَسى  فَرأى َمْسلََكهُ  فقاَل: ذلَة ما ُكنّا نَْببي

ابهن عطيهة  قهال: حهدثنا عمهرو بهن ثابهت  عهن أبهـيه  عهن ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا 17481  

سعيد بن جبـير  عن ابن عبـاس  فـي قوله فـاتّهـَخأَ َسبـيهـلَهُ فِهـي البَْحهِر َسَربهـا قهال: جهاء فهرأى أثهر 

جناحيه فـي الطين حين وقع فـي الـماء  قهال ابهن عبهـاس فـاتّهـَخأَ َسبِـيهـلَهُ فِهـي البَْحهِر َسَربهـا وحلهق 

 بـيده.

 وقال آ روا: بل صار طريقه فـي البحر ماء جامدا. ذكر من قال ذلة:  

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قهال: سهرب مهن الهـجّر حتهـى 17482  

 أفضى إلـى البحر  ث  سلة  فجعل ت يسلة فـيه طريقا إت صار ماء جامدا.

 حجرا. ذكر من قال ذلة: وقال آ روا: بل صار طريقه فـي البحر  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17483  

 ابن عبـاس  قال: جعل الـحوَ ت يـمّس شيتا من البحر إت يبس حتـى يكوا صخرة.

ى وصل إلهـيه ت فهـي البحهر. وقال آ روا: بل إنـما اتـخأ سبـيـله سربـا فـي البّر إلـى الـماء  حتـ  

 ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: فـاتّـَخأَ َسبِـيـلَهُ فِـي 17484  

البَْحههِر َسَربههـا قههال: قههال: حشههر الههـحوَ فههـي البطحههاء بعههد موتههه حههين أحيههاه هللا. قههال ابههن ميههد  

ال: أتـيت به فإذا او شقة حوَ وعين واحدة  وشّق آ هر لهـيس فهـيه وأ برنـي أبو شجاع أنه رآه ق

 شيء.

والصواب من القول فـي ذلة أا يقال كما قال هللا عّز وجهّل: واتهـخأ الهـحوَ طريقهه فهـي البحهر   

سربـا. وجائز أا يكوا ذلة السرب كاا بـانـجياب عن ا رض وجائز أا يكوا كاا بجموه الـماء 

 بتـحّوله حجرا.وجائز أا يكوا كاا 
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وأصّح ا قوال فـيه ما ُروي الـخبر به عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  الأي ذكرنها عهن أبهـّي   

 عنه.

 62اآلية : 
 باً {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَلَّما َجاَوَما قَاَل ِلفَتَاهُ آتِنَا َغدَآَءنَا لَقَْد لَِقينَا ِمن َسفَِرنَا َاـَأَا نَصَ 

يقول تعالـى ذكره: فلـما جاوم موسى وفتاه مـجمع البحرين  قال موسى لفتاه يوشهع آتِنها َغهدَاَءنا    

يقول: جتنا ببدائنا وأعطناه  وقال: آتنا غداءنا  كما يقال: أتـى البهداء وأتهـيته  ممهل ذاهب وأذابتهه  

ا اأا عناء وتعبـا وقهال ذلهة موسهى  فـيهـما لَقَْد لَِقـينا ِمْن َسفَِرنا َاأَا نََصبـا يقول: لقد لقـينا من سفرن

ذُكههر  بعههد مهها جههاوم الصههخرة  حههين ألقههـي علههـيه الههـجوع لههـيتأكر الههـحوَ  ويرجههع إلههـى موضههع 

 مطلبه.

 63اآلية : 
ََ َوَمهآ أَنْ  َسهانِيهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَآ إِلَى الّصْخَرةِ فَإِنّي نَِسيُت اْلُحو

 إِتّ الّشْيَطاُا أَْا أَْذُكَرهُ َواتَّخأَ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجباً {.

يقول تعالـى ذكره: قال فتـى موسهى لهـموسى حهين قهال لهه: آتنها غهداءنا لهنطع : أرأيهت إذا أوينها    

نسانهـي الهـحوَ إت إلـى الصخرة فإنـي نسيت الـحوَ انالة َوما أْنسانـيهُ إتّ الّشْيطاُا يقول: وما أ

الشيطاا أْا أْذُكَرهُ فأا فـي موضع نصهب رهّا علهـى الهـحوَ   ا معنهى الكهالم: ومها أنسانهـي أا 

أذكر الـحوَ إت الشيطاا سهبق الهـحوَ إلهـى الفعهل  ورهّ علهـيه قولهه أْا أْذُكهَرهُ وقهد ذكهر أا ذلهة 

 «.وما أنسانـيه أا أذكره إت الشيطاا»فـي مصحف عبد هللا: 

ـ حدثنـي بألة بشر  قال: حدثنا يزيد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة حدثنهـي العبهـاس بهن 17485  

الولـيد قال: سمعت مـحمد بهن معقهل  يحهدّي عهن أبهـيه  أا الصهخرة التهـي أوى إلهـيها موسهى اهي 

 الصخرة التـي هوا نهر الأئب علـى الطريق.

 يُْعَجُب منه. كما:واتّـَخأَ َسبِـيـلَهُ فِـي البَْحِر َعَجبـا   

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري  17486  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عهن مهـجااد  قولهه: فِهـي البَْحهِر 

ي غهاب فههـيها  فوجهد عنههداا َعَجبهـا قهال: موسههى يعجهب مههن أثهر الهـحوَ فههـي البحهر وهوراتههه التهـ

  ضرا.

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

ـه حههدثنا الههـحسن  قههال: أ برنهها عبههد الههرماق  قهال: أ برنهها معمههر  عههن قتههاهة  فههـي قولههه: 17487  

اتـخأ سبـيـله فـي البحر عجبـا  يعجب من سهرب واتّـَخأَ َسبـيـلَهُ فِـي البَْحِر َعَجبـا فكاا موسى لـما 

 الـحوَ.

ـ حدثنـي يونس  قال: أ برنا ابن واب  قال: قال ابن ميد  فـي قوله: واتّـَخأَ َسبِـيـلَهُ فهـي 17488  

البَْحِر َعَجبـا قال: عجب وهللا حوَ كاا ي كل منه أهاهرا  أّي شهيء أعجهب مهن حهوَ كهاا هاهرا 

 صار حيا حتـى حشر فـي البحر.من الداور ي كل منه  ث  

حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبهـي  قهال: ثنهـي عمهي  قهال: ثنهـي أبهـي  عهن أبهـيه  عهن ابهن    

عبـاس  قال: جعل الـحوَ ت يـمّس شيتا من البحر إت يهبس حتهـى يكهوا صهخرة  فجعهل نبهـّي هللا 

 صلى هللا عليه وسل  يعجب من ذلة.

ب  قال: حدثنا الـحسن بن عطية  قال: حدثنا عمرو بن ثابهت  عهن أبهـيه  ـ حدثنا أبو كري17489  

عهن سههعيد بههن جبههـير  عههن ابههن عبههـاس واتّههـَخأَ َسبِـيههـلَهُ فِههـي البَْحههِر َعَجبههـا قههال: يعنههـي كههاا سههرب 

 الـحوَ فـي البحر لـموسى عجبـا.

 65و  64اآلية : 
ُكنّا نَْب ِ فَاْرتَدّا َعلََى آثَاِرِاَما قََصصهاً *  فََوَجهدَا َعْبهداً  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل ذَِلَة َما

 ّمْن ِعبَاِهنَآ آتَْينَاهُ َرْحَمةً ّمْن ِعنِدنَا َوَعلّْمنَاهُ ِمن لّدُنّا ِعْلماً {.
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يقول تعالـى ذكره: فقال موسى لفتاه ذلَة يعنـي بألة: نسيانة الـحوَ ومها ُكنّها نَْبه ِ يقهول: الهأي    

 كنا نلتـمس ونطلب   ا موسى كاا قـيـل له صاحبة الأي تريده حي  تنسى الـحوَ  كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17490  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  قولهه: ذلهَة مها ُكنّها 

 نَْب ِ قال موسى: فألة حين أ برَ أنـي واجد  ضرا حي  يفوتنـي الـحوَ.

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جهريي  عهن مهـجااد  مملهه  إت أنهه    

 قال: حي  يفـارقنـي الـحوَ.

كانها قطعهاه ناكصهين علهـى وقوله: فـاْرتَدّا علـى آثاِرِاما قََصَصا يقول: فرجعا فـي الطريق الهأي   

أهياراما يقصاا آثاراما التـي كانا سلكااما. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلة  قال أال التأويـل. ذكر من 

 قال ذلة:

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنهـي الهـحري  17491  

ابن أبـي نـجيح  عن مـجااد  قوله: قَصصا قال: قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عن 

 اتبع موسى وفتاه أثر الـحوَ  فشقا البحر راجعين.

حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مهـجااد  قولهه: فهـاْرتَدا    

ى وفتهاه راجعهاا علـى آثاِرِاما قََصصا قال: اتبـاع موسهى وفتهاه أثهر الهـحوَ بشهّق البحهر  وموسه

 وموسى يعجب من أثر الـحوَ فـي البحر  وهوراته التـي غاب فـيها.

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قهال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة  قهال: رجعها عوهامها علهـى 17492  

 بدئهما فـاْرتَدّا َعلـى آثاِراما قََصصا.

مهـحمد بهن إسهحاق  عهن الزاهري  عهن ـ حدثنا ابن حميد  قال: حهدثنا سلهـمة  قهال: ثنهـي 17493  

عبـيد هللا بن عبد هللا عن ابن عبـاس  عن أبّـي بن كعب  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليهه وسهل  

أْي يَقُّصهاا آثاَرامها حتهـى اْنتََهيها إلهـى »فـي قوله: ذلَة ما ُكنّا نَْبه ِ فهـاْرتَدّا َعلهـى آثاِرامها قََصصها: 

 َِ  «.َمْدَ ـِل الـُحو

له: فََوَجدَا َعْبدا ِمْن عبـاِهنا آتَـْيناه رْحَمةً ِمْن ِعْنِدنا يقول: وابنا له رحمهة مهن عنهدنا َوَعلّهـْمناهُ وقو  

 ِمْن لَدُنّا ِعْلـما يقول: وعلـمناه من عندنا أيضا علـما. كما:

أي مهن عنهدنا  ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة ِمهْن لَهدُنّا ِعْلهـما:17494  

 علـما.

وكاا سبب سفر ُستل: ال فـي ا رض أحد أعلـ  منة؟ فقال: ت  أو حدّثته نفسه بألة  فكره ذلة   

له  فأراه هللا تعريفه أا من عبـاهه فـي ا رض من او أعلـ  منه  وأنه لهـ  يكهن لهه أا يحتهـ  علهـى 

 ما ت علـ  له به  ولكن كاا ينببي له أا يكل إلـى عالـمه.

وقال آ روا: بل كاا سبب ذلة أنه سأل هللا جّل ثناؤه أا يدله علـى عالـ  يزهاه مهن علهـمه إلهـى   

 علـ  نفسه. ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا يعقوب  عن ااروا بن عنترة  عن أبـيه  عن ابن عبهـاس  17495  

قال: الأي يأكرنـي وت ينسانـي قال: فأّي قال: سأل موسى ربه وقال: رّب أّي عبـاه  أحّب إلـية؟ 

عبـاه  أقضى؟ قال: الأي يقضهي بـالهـحّق وت يتبهع الههوى قهال: أي رّب أّي عبهـاه  أعلهـ ؟ قهال: 

الأي يبتبي علـ  الناس إلـى علـ  نفسه  عسى أا يصيب كلـمة تهديه إلـى ُادَى  أو ترهّه عن َرهَى 

قهال: رّب  فمهن اهو؟ قهال: الهـخضر قهال: وأيهن أطلبهه؟  قال: رّب فهل فـي ا رض أحد ؟ قهال: نعه 

قال: علـى الساحل عند الصخرة التـي ينفلت عنداا الـحوَ قال: فخرج موسى يطلبهه  حتهـى كهاا 

مهها ذكههر ّللّاُ  وانتهههى إلههـيه موسههى عنههد الصههخرة  فسلههـ  كههّل واحههد منهمهها علههـى صههاحبه  فقههال لههه 

لهن تطيهق صحبتهـي  قهال: بلهـى  قهال: فهإا صحبتنهـي  موسى: إنـي أريد أا تستصحبنـي  قال: إنة

فاَل تَْسأَْلنِـي َعْن َشْيٍء حتـى أُْحِدَي لََة ِمْنهُ ِذْكرا فـاْنَطلَقا حتـى إذَا َرِكبـا فِـي الّسِفهـينَِة َ َرقَهها قهال »

تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبرا قال ت تَُ اِ ْأنِهـي  أَ َرْقتَها ِلتُْبِرَق أْالَها لَقَْد ِجتَْت َشْيتا إْمرا قاَل أَلَـْ  أقُْل إنَّة لَنْ 

كيّهةً بِـَما نَِسيُت َوت تُْرِاْقنِـي ِمْن أْمِري ُعْسرا فـاْنَطلَقَا حتـى إذَا لَِقـيا ُغالما فَقَتَلَههُ قهاَل أقَتَْلهَت نَْفسها مَ 

ََ َعلَهـيْ «... ببَْيِر نَْفٍس لَقَْد جتْهَت َشهْيتا نُْكهرا ِه أْجهرا قهال: فكهاا قهول موسهى فهـي إلهـى قولهه: تتّهـَخْأ
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الـجدار لنفسه  ولطلب شيء مهن الدنهـيا  وكهاا قولهه فهـي السفهـينة وفهـي البهالم هلل  قهاَل َاهأَا فِهَراُق 

بَـْينِـي َوبَـْينَِة سأُنَبّتَُة بتَأِْويـِل ما لَـْ  تَْستَِطْع َعلَـْيِه َصْبرا فأ بره بهـما قهال أمها السفهـينة وأمها البهالم 

الـجدار  قال: فسار به فـي البحر حتـى انتهى إلـى مـجمع البحور  ولـيس فهـي ا رض مكهاا  وأما

أكمر ماء منه  قال: وبع  ربة الـُخّطا، فجعل يستقـي منه بـمنقاره  فقـيـل لـموسى: ك  ترى اهأا 

ـي علهـ  هللا الـخطا، َرَمأ من اأا الـماء؟ قال: ما أقّل ما َرَمأ قال: يا موسى فإا علـمي وعلهـمة فه

كقدر ما استقـى اأا الـخطا، من اأا الـماء وكاا موسى قد حدّي نفسه أنهه لهـيس أحهد أعلهـ  منهه  

 أو تكلـ  به  فمن ثَ  أُِمَر أا يأتـي الـخضر.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر  عن أبـي إسحاق  17496  

بن عبـاس  قال:  طب موسى بنـي إسرائيـل  فقهال: مها أحهد أعلهـ  بهـاهلل عن سعيد بن جبـير  عن ا

 وبأمره منـي  فأوحى هللا إلـيه أا يأتـي اأا الرجل.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قهال: أ برنها عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن قتهاهة أنهه 17497  

وفتهاه يوشهع بهن نهوا  وتهزّوها حوتها قـيـل له: إا آية لقـية إياه أا تنسى بع  متاعة  فخرج اهو 

مههـملوحا  حتههـى إذا كانهها حيهه  شههاء هللا  رهّ هللا إلههـى الههـحوَ روحههه  فسههرب فههـي البحههر  فـاتههـخأ 

الـحوَ طريقه سربـا فـي البحر  فسرب فـيه فَلَـّما جاَوَما قاَل ِلفَتاهُ آتِنا َغدَاءنا لَقَْد لَِقهـينا ِمهْن َسهفَِرنا 

بلهه  واتّههـَخأَ َسبِـيهـلَهُ فِههـي البَْحههِر َعَجبههـا فكههاا موسهى اتههـخأ سبـيههـله فههـي البحههر  َاهأا نََصبههـا... حتههـى

 عجبـا  فكاا يعجب من سرب الـحوَ.

 

ـ حدثنا الـحسن  قهال: أ برنها عبهد الهرماق  قهال: أ برنها معمهر  عهن أبهـي إسهحاق  عهن 17498  

َ انتههى إلهـى رجهل  راقهد قهد سعيد بن جبـير  عن ابن عبـاس قهال: لهـما اقهتص موسهى أثهر الهـحو

سجى علـيه ثوبه فسلـ  علـيه موسى فكشف الرجل عن وجهه الموب ورهّ علـيه السهالم وقهال: مهن 

أنت؟ قال: موسى  قال: صاحب بنـي إسرائيـل؟ قال: نع   قال: أَو ما كهاا لهة فهـي بنهـي إسرائيهـل 

تطيع معي صبرا  كما قهّص هللا  شبل؟ قال: بلـى  ولكن أُمرَ أا آتـية وأصحبة  قال: إنة لن تس

حتـى بل  فلـما َرِكبـا فِـي الَسفـينَِة َ َرقَها صاحب موسى قاَل أَ َرْقتَها ِلتُْبهِرَق أْالَهها لَقَهْد ِجتْهَت َشهْيتا 

ذَا لَِقـيا إْمرا يقول: نُكرا قاَل ت تَُ اِ ْأنِـي بِـمعا نَِسيُت َوت تُْرِاْقنِـي ِمْن أْمِري ُعْسرا فـاْنَطلَقَا حتـى إ

 ُغالما فَقَتَلَهُ  قاَل أقَتَْلَت نَْفسا َمِكيّةً بِبَْيِر نَْفٍس.

ـ حدثنا أبو كريب  قال: حدثنا يحيى بهن آهم  قهال: حهدثنا سفهـياا  عهن عمهرو بهن هينهار  17499  

عن سعيد بن جبـير  قال: قلهت تبهن عبهـاس: إا نوفهـا يهزع  أا الهـخضر لهـيس بصهاحب موسهى  

إّا ُموَسى قاَم فِـي »دّو هللا. حدثنا أبـّي بن كعب  عن النبـّي صلى هللا عليه وسل  قال: فقال: كأب ع

ـَ  إلَهـْيِه  بَنِـي إْسَرائِيـَل َ ِطيبـا فَِقـيـَل: أّي النّاُس أْعلَـُ ؟ فَقاَل: أنا  فعَتََب ّللّاُ َعلَـْيِه ِحهيَن لَهـْ  يَهُرهّ الِعْله

َمـْجَمَع البَْحَرْيِن  فَقاَل: يا َرّب َكْيهَف بِهِه؟ فَِقـيهـَل: تَأُْ هأُ ُحوتها  فَتَهـْجعَلُهُ فِهـي  فقاَل: بَلـى َعْبد  لـي ِعْندَ 

ََ فَأَْ بِْرنِـي  فـاْنَطلَقا يَـْمِشياِا َعلـى ساِحِل البَْحِر حتـى ََ َاأَا الـُحو أتَـيا  ِمْكتٍَل  ثُّ  قاَل ِلفُتاهُ: إذَا فَقَْد

َُ فِهـي الهـِمْكتَِل  فََخهَرَج فََوقَهَع فِهـي البَْحهِر  فأْمَسهَة ّللّاُ َعْنههُ َصْخَرةً  فََرقَدَ ُموسَ  ى  فـاْضَطَرب الـُحو

َِ َسَربهـا وكهاَا لَُهمها َعَجبهـا. ثُهّ  اْنَطلَقها  فَلَهـّما كهاَا  َْ لْلهـُحو ِجْريَةَ الـَماِء  فََصاَر ِممَْل الّطاِق  فََصاِر

آتِنها َغهدَاَءنَا لَقَهْد لَِقهـينا ِمهْن َسهفَِرنا َاهأَا نََصبهـا  قهاَل: َولهـْ  يَِجهْد ُموَسهى  ِحيَن البَهِد  قهاَل ُموَسهى لَفَتهاهُ:

  ََ النَّصَب حتـى جاَوَم َحْيُ  أَمَرهُ ّللّاُ قاَل: فَقاَل: أَرأَْيَت إْذ أَوْينا إلـى الّصهْخَرةِ فإنّهـي نَِسهيُت الهـُحو

  واتّـَخأَ َسبِـيـلَهُ فِـي البَْحِر َعَجبهـا  قهاَل: فَقهاَل: ذلهَة مها ُكنّها نَْبه ِ  َوما أْنسانِـيهُ إتّ الّشْيطاُا أْا أْذُكَرهُ 

فـاْرتَدّا َعلـى آثاِراما قََصصا  قاَل: يَقُّصاِا آثاَرامها  قهاَل: فَأَتَهـيَا الّصهْخَرةَ  فهإذَا َرُجهل  نهائ   ُمّسهّجى 

ْرِضههنَا الّسههالُم؟ فَقههاَل: أنهها ُموَسههى  قههاَل: ُموَسههى بَنِههـي بِمَْوبِههِه  فََسلّههـَ  َعلَههـْيِه ُموَسههى  فَقههاَل: وأنّههـي بأ

ْنهَت إْسَرائِيـَل؟ قاَل: نَعَْ   قهاَل: يها ُموَسهى  إنّهـي َعلهـى ِعْلهـٍ  ِمهْن ِعْلهـٍ  ّللّاِ  َعلّـَمنِهـيَِه ّللّاُ ت تْعلَهـُمهُ  وأ

أتّبِعُهَة َعلهـى أْا تُعَلّـَمنِهـي ِمهـّما ُعلّهـْمَت ُرْشهدا   َعلـى ِعْلـٍ  ِمْن ِعْلـِمِه َعلّـَمَكهُ ت أْعلَهـُمهُ  قهاَل: فإنّهـي

ِل  قاَل: فإِا اتّبِْعتَنِـي فاَل تَْسأَْلنِـي َعْن َشْيٍء حتـى أُْحِدَي لََة ِمْنهُ ِذْكرا. فـاْنَطلَقا يَـْمِشياِا َعلـى الّساحِ 

قََع َعلـى َحْرفِها فَنَقََر  أْو فَنَقَدَ فِـي الـَماِء  فَقاَل فَعُِرَ، الـَخِضُر  فَُحِمل بِبَْيِر نَْوٍل  فَجاَء ُعْصفُور   فَوَ 

 الـَخِضُر ِلـُموَسى: ما نَقََص ِعْلـِمي َوِعْلـُمَة ِمْن ِعْلـِ  ّللّاِ إتّ ِمْقهدَاَر مها نَقَهَر أْو نَقَهَص َاهأَا العُْصهفُورُ 
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فَبَـْينـما ُاَو إْذ لَـْ  يَْفَجأهُ ُموَسى إتّ » أبو جعفر الطبري يشّة  واو فـي كتابه نَقَر  قاَل:«. ِمَن البَْحرِ 

؟ لَقَهْد َوُاَو يَتِدُ َوتِدا أْو يَْنِزُع تَـْحتا ِمْنهها  فَقهاَل لَههُ ُموَسهى: ُحِمْلنها بِبَيهِر نَهْوٍل َوتهـْخِرقُها ِلتُْبهِرَق أْالَهها

ْبرا  قهاَل: ت تَُ اِ ْأنِهـي بِهـَما نَِسهيُت  قهاَل: ِجتَْت َشْيتا إْمرا  قاَل: أَلهـْ  أقُهل إنّهَة لَهْن تَْسهتَِطيَع َمعَهَي َصه

وكانَههِت ا َُولههـى ِمههْن ُموَسههى نِْسههيانا قههاَل: ثُههّ  َ َرجهها فههـاْنَطلَقَا يَههـْمشياِا  فَأَْبَصههَرا ُغالمهها يَههـْلعَُب َمههَع 

بِبَْيِر نَْفٍس  لَقَْد ِجتَْت َشْيتا نُْكرا  قاَل: البْلـماِا  فَأَ أَ برأِْسِه فَقَتَلَهُ  فَقَاَل لَهُ ُموَسى: أقَتَْلَت نَْفسا َماِكيَةً 

َت أَْلـْ  أقُْل لََة إنَّة لَْن تَْستَِطيَع َمعَي َصْبرا؟ قاَل: إْا سأْلتَُة َعْن َشهْيٍء بَْعهدَاا فَهال تَُصاِحْبنِهـي قَهْد بَلَْبه

تَْطعَما أْالَها  فَلَـْ  يَجهدَا أَحهدا يُْطِعُمُههْ  َوت ِمْن لَدُنّـي ُعْأرا. قاَل: فـاْنَطلَّق حتـى إذَا أتَـيا أْاَل قَْريَِة اسْ 

ـْ  يَْسِقـيِهْ   فََوَجدَا فِهـيها ِجهدَارا يُِريهدُ أْا يَهْنقَّ   فأقاَمههُ بهـيَِدِه  قهاَل: َمَسهَحه بِهـيَِدِه فَقهاَل لَههُ ُموَسهى: لَه

ََ َعلَـْيِه أجْ  فقال رسول هللا « را  قاَل: َاأَا فَِرُق بَـْينِـي َوبَـْينِةَ يَُضيّفُونا ولَـْ  يُْنِزلُونا  لَْو ِشتَْت تتّـَخْأ

َُ أنّهُ كاَا َصبََر حتـى يَقُّص َعلَـْينا قََصَصُه ْ »صلى هللا عليه وسل :   «.لََوهْه

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  قال: حدثنا ابن إسحاق  عن الـحسن بن عمارة  عن 17500  

يد بن جبـير  قال: جلست فأسنَدَ ابن عبـاس وعنده نفر مهن أاهل الكتهاب  الـحك  بن عتـيبة  عن سع

فقال بعضه : يا أبهـا العبهـاس  إا نوفهـا ابهن امهرأة كعهب يهزع  عهن كعهب  أا موسهى النبهـّي الهأي 

طلب العالـ   إنـما او موسى بن ميشا. قال سهعيد: قهال ابهن عبهـاس: أنهو، يقهول اهأا؟ قهال سهعيد: 

معت نوفـا يقول ذلة  قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نع   قال: كأب نو، فقلت له نع   أنا س

إّا ُموَسهى ُاهَو »ث  قال ابن عبـاس: حدثنـي أبـّي بن كعب أا رسول هللا صلى هللا عليه وسل  قهال: 

أْعلَههـُ  ِمنّههـي فـاْهلُْلنِههـي  نَبِههـّي بَنِههـي إْسَرائِيههـَل سههأََل َربّهههُ فَقههاَل: أْي َرّب إْا كههاَا فِههـي ِعبههـاِهَ  أَحههد  ُاههوَ 

فَخهَرَج َعلَـْيِه  فَقاَل لَهُ: نَعَْ  فـي ِعبـاِهي َمْن ُاهَو أْعلَهـُ  ِمْنهَة  ثُهّ  نَعَهَت لَههُ َمكانَههُ  وأِذَا لَههُ فِهـي لُِقهـيِّه 

 َُ َ  َمْلـيح   َوقَْد قِـيـَل لَهُ: إذَا َحيِـَي َاأَا الـُحو فِـي َمكهاِا فصهاحبَُة ُانالهَة  ُموَسى َمعَهُ فَتاه َوَمعَهُ ُحو

َُ يَْحِمالنِههِه  فَسههاَر حتههـى َجَهههدَهُ  َوقَههْد أْهَرْكههَت حاَجتَههَة فََخههَرَج ُموَسههى َوَمعَهههُ فَتَههاهُ  َوَمعَهههُ ذلههَة الههـُحو

يُقاربُههُ َشهْيء   الّسْيُر  َواْنتََهى إلـى الّصْخَرةِ َوإلـى ذلَة الـَماِء  ماِء الـَحياةِ  َمْن َشِرَب ِمْنههُ َ هـلَدَ  َوت

ََ الهـَماُء َحيِهـَي  فـاتّهـَخأَ َسبِـيهـلَهُ فِهـي البَْحهِر َسَربهـا فهـاْنَطلَ  قا  َميّت  إتّ َحيِـَي فَلَـّما نََزت  َوَمّس الهـُحو

الفَتـى َوذََكَر: أَرأَْيهَت فَلَـّما جاَوَما ُمْنقَلَبَهُ قاَل ُموَسى: آتِنا َغدَاَءنا لَقَْد لَِقـينا ِمْن َسفَِرنا َاأَا نََصبـا. قاَل 

ََ َوما أْنسانِـيهُ إتّ الّشْيطاُا أْا أْذُكَرهُ. واتّـَخأَ َسبِـيهـلَهُ فِهـ ي إْذ أَوْينا إلـى الّصْخَرةِ فإنّـي نَِسيُت الـُحو

قال ابن عبـاس: فظهر موسى علهـى الصهخرة حهين انتهيها إلهـيها  فهإذا رجهل متلفهف « البَْحِر َعَجبـا

فسلـ  موسهى  فهرهّ علهـيه العالهـ   ثه  قهال لهه: ومها جهاء بهة؟ إا كهاا لهة فهـي قومهة  فـي كساء له 

لشبل؟ قال له موسى: جتتة لتعلـمنـي مـما علـمت رشدا  قاَل إنَّة لَْن تَْسهتَِطيَع َمعَهَي َصهْبرا  وكهاا 

ا لَهـْ  تُهـِحْغ بِهِه رجالً يعلـ  علـ  البيب قد علّـ  ذلة  فقهال موسهى: بلهـى قهاَل وَكْيهَف تَْصهبُِر َعلهـى مه

ُ بههرا: أي إنههـما تعههر، ظههاار مهها تههرى مههن العههدل  ولههـ  تُههـحغ مههن علههـ  البيههب بههـما أعلههـ  قههاَل 

َستَـِجدُنِـي إْا شاَء ّللّاُ َصابِرا َوت أْعِصَي لَهَة أْمهرا وإا رأيهَت مها يخالفنهـي  قهاَل فهإِا اتّبَْعتَنِهـي فَهال 

تهـى أُْحهِدَي لَهَة ِمْنههُ ِذْكهرا  فهـانطلقا يهـمشياا علهـى سهاحل البحهر  تَْسأَْلنِـي َعْن َشْيٍء وإا أنكرتهه ح

يتعّرضاا الناس  يـلتـمساا من يحملهما  حتـى مّرَ بهما سفـينة جديدة وثهـيقة لهـ  يهـمّر بهمها مهن 

السفن شيء أحسن وت أجمهل وت أوثهق منهها  فسهأت أالهها أا يحملوامها  فحملوامها  فلهـما اطمأنها 

ت بهما مهع أالهها  أ هرج منقهارا لهه ومطرقهة  ثه  عمهد إلهـى ناحيهة منهها فضهرب فهـيها فـيها  ولـج

بـالـمنقار حتـى  رقها  ث  أ أ لوحا فطبقه علهـيها  ثه  جلهس علهـيها يرقعهها. قهال لهه موسهى ورأى 

لَْن تَْستَِطيَع َمعَي َصْبرا قاَل  أمرا فظع به: أَ َرْقتََها لتُْقِرَق أْالَها لَقَْد ِجتَْت َشْيتا إْمرا قاَل أَْلـْ  أقُْل إنّةَ 

ت ت اِ ْأنِـي بِهـَما نَِسهيُت: أي مها تركهت مهن عههد  َوت تُْراْقنِهـي مهْن أْمهِري ُعْسهرا. ثه   رجها مهن 

السفههـينة  فههـانطلقا حتههـى إذا أتههـيا أاههل قريههة فههإذا غلههـماا يههـلعبوا  ههـلفها  فههـيه  غههالم لههـيس فههـي 

أوضأ منه  فأ هأه بهـيده  وأ هأ حجهرا  قهال: فضهرب بهه رأسهه  البلـماا أظر، منه  وت أثرى وت

حتـى همبه فقتله  قال: فرأى موسى أمرا فظيعا ت صبر علـيه  صبـّي صبير ت ذنب له قاَل أقَتَْلَت 

ْن تَْسهتَِطيَع نَْفسا َماِكيَةً بِبَْيِر نَْفٍس أي صبيرة ببير نفس لَقَْد ِجتَْت َشْيتا نُْكرا قهاَل أَْلهـ  أقُهْل لَهَة إنّهَة لَه

 ََ َمعَي َصْبرا قاَل إْا سأْلتَُة َعْن َشْيٍء بَْعدَاا فاَل تَُصاحْبنِـي قَْد بَلَْبَت ِمْن لَدُنّـي ُعْأرا: أي قد أعهأر

ارا فـي شأنـي فـاْنَطلَقا حتـى إذَا أتَـيا أْاَل قَْريٍَة اْستَْطعَما أْالَها فأَبَْوا أْا يَُضهيّفُوَاما فََوَجهدَا فِهـيها َجهدَ 
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يُِريدُ أْا يَْنقَّ  فهدمه  ث  قعد يبنـيه  فضجر موسى مـما رآه يصنع مهن التكلهـيف لهـما لهـيس علهـيه 

ََ َعلَههـْيِه أْجههرا أي قههد اسههتطعمناا  فلههـ  يطعمونهها  وضههفناا  فلههـ   صههبر  فقههال: لَههْو ِشههتَْت تتّههـَخْأ

عملهه قهاَل َاهأَا فِهراُق  يضيفونا  ث  قعدَ فـي غيهر صنهـيعة  ولهو شهتت  عطيهت علهـيه أجهرا فهـي

ْعَملُهوَا فِهـي بَـْينِـي َوبَـْينَِة سأُنَبّتَُة بَتأِْويـِل ما لَـْ  تَْستَِطْع َعلَـْيِه َصْبرا أّما الّسِفـينَةُ فَكانَْت ِلهـَمساِكيَن يَ 

َُ أْا أِعيبَها  َوكاَا َوَراَءُاْ  َمِلة  يأُْ أُ ُكّل َسِفـينٍَة َغْصبهـا  و فهـي قهراءة أبهـّي بهن كعهب: البَْحِر فأَرْه

وإنـما عبتها  رهّه عنها  فسلـمت حين رأى العيب الأي صنعت بهها. وأّمها «  كّل سفـينة صالـحة»

ِمْنههُ  الباُلُم فَكاَا أبََواهُ ُمْ ِمنَـْيِن فََخِشيا أْا يُْرِاقَُهما ُطْبيانها وُكْفهرا. فأَرْهنها أْا يُْبهِد لَُهمها َربُّهمها َ ْيهرا

َرَب ُرْحما وأّما الـِجدَاُر فَكاَا لباُلَمْيِن يَتِـيـَمْيِن فِهـي الهـَمدينَِة وكهاَا تَهـْحتَهُ َكْنهز  لهمها وكهاَا َمكاةً وأقْ 

أبُوُاَما َصاِلـحا فأَراهَ َربّهَة أْا يَْبلُبها أُشهدُّاما ويَْستَهـْخِرجا َكْنَزُامها َرْحَمهةً ِمهْن َربّهَة َومها فَعَْلتُههُ َعهْن 

ته عن نفسي ذلَة تَأِْويـُل ما لَـْ  تَْسِطْع َعلَـْيِه َصْبرا فكاا ابن عبـاس يقول: ما كاا أْمِري: أي ما فعل

 الكنز إت علـما.

ـ حدثنا ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  قال: ثنـي ابن إسحاق  عن الـحسن بن ُعمهارة  عهن 17501  

أكر من حهدي   وقهد كهاا معهه  أبـيه  عن عكِرمة قال: قـيـل تبن عبـاس: لـ  نسمع لفتـى موسى ب

فقال ابن عبـاس فـيـما يهأكر مهن حهدي  الفتهـى قهال: شهرب الفتهـى مهن الهـماء فخهـلّد  فأ هأه العالهـ  

فطابق به سفـينة  ث  أرسله فـي البحر  فإنها لتـموج به إلـى يوم القهـيامة  وذلهة أنهه لهـ  يكهن لهه أا 

 يشرب منه فشرب.

قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  17502  

ابن عبـاس  قوله: َوإْذ قاَل ُموَسى لفَتاهُ ت أْبهَرُ  حتهـى أْبلُهَ  َمهـْجَمَع البَْحهَرْيِن أْو أْمِضهَي ُحقُبهـا قهال: 

ه أا لـما ظهر موسى وقومه علـى مصر أنزل قومه مصر فلـما اسهتقّرَ بهه  الهدار أنهزل هللا علهـي

ذَّكْرُاْ  بِأيّاِم ّللّاِ فخطب قومه  فأكر ما آتاا  هللا من الـخير والنعمة  وذّكَرا  إذ أنـجاا  هللا مهن أل 

فرعوا  وذكرا  اال  عهدّوا   ومها استـخهـلفه  هللا فهـي ا رض  وقهال: كلهـ  هللا نبهـيك  تكلـيهـما  

مهن كهّل مها سألتهـموه  فنبهـيك  أفضهل أاهل واصطفـانـي لنفسه  وأنزل علـّي مـحبة منهه  وآتهاك  هللا 

ا رض  وأنتـ  تقرأوا التوراة  فلـ  يتر  نعمة أنعمها هللا علـيه  إت ذكراها  وعّرفهها إيهاا   فقهال 

له رجل من بنـي إسرائيـل: اه  كهألة يها نبهـّي هللا  قهد عرفنها الهأي تقهول  فههل علهـى ا رض أحهد 

هللا جبرئيـل إلـى موسهى علهـيهما السهالم  فقهال: إا هللا يقهول:  أعلـ  منة يا نبـّي هللا؟ قال: ت فبع 

وما يدرية أين أضهع علهـمي؟ بلهـى إا علهـى شهّغ البحهر رجهالً أعلهـ  منهة فقهال ابهن عبهـاس: اهو 

الـَخِضر  فسهأل موسهى ربهه أا يريهه إيهاه  فهأوحى هللا إلهـيه أا ائهت البحهر  فإنهة تهـجد علهـى شهّغ 

إلـى فتا   ث  الزم شّغ البحر  فإذا نسيَت الهـحوَ وَالهة منهة  فهمّ  تهـجد  البحر ُحوتا  فخأه فـاهفعه

العبد الصالـح الأي تطلب فلـما طال سفر موسى نبـّي هللا ونصب فـيه  سأل فتاه عن الـحوَ  فقال 

ََ َوما أْنسانِهـيهُ  إتّ الّشهْيطاُا أْا  له فتاه واو غالمه أَرأَْيَت إْذ أَوْينا إلـى الّصْخَرةِ فإنّـي نَِسيُت الـُحو

أْذُكَرهُ قال الفتهـى: لقهد رأيهت الهـحوَ حهين اتهـخأ سبـيهـله فهـي البحهر َسَربهـا  فأعجهب ذلهة موسهى 

فرجع حتـى أتـى الصخرة  فوجد الـحوَ يضرب فـي البحر  ويتبعهه موسهى  وجعهل موسهى يقهدّم 

ن البحهر إت يهبس حتهـى عصاه يفُرج بها عن الـماء يتبع الـحوَ  وجعل الهـحوَ ت تهـمّس شهيتا مه

يكوا صهخرة  فجعهل نبهـّي هللا يعجهب مهن ذلهة حتهـى انتههى بهه الهـحوَ إلهـى جزيهرة مهن جزائهر 

البحر  فلقـى الـَخِضر بها فسلـ  علـيه  فقال الـخضر: وعلـية السالم  وأنى يكوا اأا السهالم بههأه 

ائيهـل؟ قهال: نعه  فرحهب ا رض  ومن أنت؟ قال: أنا موسى  فقال له الـخضر: أصهاحُب بنهـي إسر

به  وقال: ما جاء بة؟ قال: جتتة علـى أا تعلـمنـي مـما علّـمت ُرشهدا قَهاَل إنّهَة لَهْن تَْسهتَِطيَع َمِعهَي 

َصْبرا قهال: ت تطيهق ذلهة  قهال موسهى: َستَـِجدُنِهـي إْا شهاَء ّللّاُ َصهابِرا َوت أْعِصهَي لَهَة أْمهرا قهال: 

عن شيء أصنعه حتـى أبّـين لة شأنه  فهألة قولهه: أُْحهِدَي لَهَة ِمْنههُ فـانطلق به وقال له: ت تسألنـي 

ِذْكههرا. فركبههـا فههـي السفههـينة يريههداا البههّر  فقههام الههـخضر فخههرق السفههـينة  فقههال لههه موسههى أَ َرْقتَههها 

 لتُْقِرَق أْالَها لَقَْد ِجتَْت َشْيتا إْمرا.

يد  عن قتاهة  قوله: فَلَـّما بَلَبا َمـْجَمَع بَـْينِِهما ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سع17503  

نَِسيا ُحَوتَُهما ذُِكهر أا نبهـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل  لهـما قطهع البحهر وأنهـجاه هللا مهن آل فرعهوا  
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جمع بنـي إسرائيـل  فخطبه  فقال: أنتـ   ير أال ا رض وأعلـمه  قد أالة هللا عهدّوك   وأقطعكه  

زل علـيك  التوراة قال: فقـيـل له: إا اهنا رجالً او أعلـ  منة. قال: فهـانطلق اهو وفتهاه البحر  وأن

يوشع بن نوا يطلبـانه  وتزّوها سمكة مـملوحة فـي ِمكتل لهما  وقـيـل لهمها: إذا نسيتهـما مها معكمها 

حوَ روحه  فسرب لهه لقـيتـما رجالً عالـما يقال له الـخضر فلـما أتـيا ذلة الـمكاا  رهّ هللا إلـى الـ

من الـجسر حتـى أفضى إلـى البحر  ث  سلة فجعل ت يسلة فـيه طريقا إت صار مهاء جامهدا. قهال: 

ومضى موسى وفتاه يقول هللا عّز وجّل: فَلَـّما جاَوَما قاَل ِلفَتاهُ آتِنا َغدَاَءنا لَقَْد لَِقـينا ِمهْن َسهفَِرنا َاهأَا 

... ث  تال إلـى قوله: َوَعلّـْمناهُ ِمهْن لَهدُنّا نََصبـا قاَل أَرأَْيَت إْذ أَويْ  ََ نا إلـى الّصْخَرةِ فإنّـي نَِسيُت الـُحو

إنّهـما »ِعْلـما فلقـيا رجالً عالـما يقال له الـَخِضر  فهأُكر لنها أا نبهـّي هللا صهلى هللا عليهه وسهل  قهال: 

َْ بِِه َ ضراء ُسّمَى الـَخِضُر َ ِضرا  نهُ قَعَدَ َعلـى فَْرَوةٍ بَـْيَضاَء   «.فـاْاتَّز

ـهه حدثنههـي العبههـاس بههن الولههـيد  قههال: حههدثنا أبههـي  قههال: حههدثنا ا وماعههّي  قههال: حههدثنا 17504  

الزارّي  عن عبـيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعوه  عن ابن عبـاس أنه تـمارى او والـحّر بهن 

: اهو َ ِضهر  فمهّر بهمها أبهـّي بهن قـيس بن ِحْصن الفزارّي فهـي صهاحب موسهى  فقهال ابهن عبهـاس

كعب  فدعاه ابن عبهـاس فقهال: إنهـي تهـماريت أنها وصاحبهـي اهأا فهـي صهاحب موسهى الهأي سهأل 

السبـيههـل إلههـى لقههـيّه  فقههال سههمت رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  يههأكر شههأنه؟ قههال: إنههـي سههمعت 

ِمْن بَنِـي إْسَرائِيـَل إْذ جاَءهُ َرُجل  فَقاَل:  بَـْينا ُموَسى فِـي َمح»رسول هللا صلى هللا عليه وسل  يقول: 

تَْعلَههـُ  َمكههاَا أَحههٍد أْعلَههـُ  ِمْنههَة؟ قههاَل ُموَسههى: ت  فَههأْوَحى ّللّاُ إلههـى ُموَسههى: بَلههـى َعْبههدُنا َ ِضههر   فَسههأََل 

ََ آيَهةً  َوقِـيهـَل لَههُ: ََ فهـاْرِجْع فإنّهَة  ُموَسى الّسبِـيـَل إلـى لُِقهـيِّه  فََجعَهَل ّللّاُ لَههُ الهـُحو ََ الهـُحو إذَا فَقَهْد

َِ فِـي البَْحِر  فَقهال فَتِهـى ُموَسهى لهـُموَسى: أَرأَْيهَت إْذ أَوْينها إلهـى  َستَْلقاهُ  فَكاَا ُموَسى يَتْبَُع أثََر الـُحو

ََ  قاَل ُموَسى: ذلَة ما ُكنّا نَْب ِ  فـاْرتَدّا َعلـى آثارِ  ِامها قََصصها  فََوَجهدَا الّصْخَرةِ  فإنّـي نَِسيُت الـُحو

 «.َعْبدَنا َ ِضرا  وكاَا ِمْن شأْنِِهما ما قَّص ّللّاُ فـي ِكتابِهِ 

حدثنههـي مههـحمد بههن مههرموق  قههال: حههدثنا الههـحجاج بههن الههـمنهال  قههال: حههدثنا عبههد هللا بههن عمههر    

بد هللا بهن النـميري  عن يونس بن يزيد  قال: سمعت الزارّي يحدّي  قال: أ برنـي عميد هللا بن ع

عتبة بن مسعوه  عن ابن عبـاس  أنه تـمارى او والـحّر بن قـيس بن حصن الفزاري فـي صاحب 

 موسى  ث  ذكر نـحو حدي  العبـاس  عن أُبـّي بن كعب  عن النبـّي صلى هللا عليه وسل .

 67و  66اآلية : 
َة َعلََى أَا تُعَلَّمِن ِمّما ُعلّْمَت ُرْشداً *  قَهاَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل لَهُ ُموَسَى َاْل أَتّبِعُ 

 إِنَّة لَن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبراً {.

يقول تعالـى ذكره: قال موسى للعالـ : َاْل أَتّبِعَُة َعلـى أْا تَعَلّـَمِن مهن العلهـ  الهأي علهـمة هللا مها    

ْن تَْستَِطيَع َمعَي َصْبرا يقول تعالـى ذكره: قهال او رشاه إلـى الـحّق  وهلـيـل علـى ادى؟ قاَل إنَّة لَ 

العالـ : إنة لن تطيهق الصهبر معهي  وذلهة أنهـي أعمهل ببهـاطن علهـ  علّـمنهـيه هللا  وت علهـ  لهة إت 

بظاار من ا مور  فال تصبر علـى ما ترى من ا فعال  كما ذكرنا من الـخبر عن ابن عبـاس قَبُل 

 البيب قد علـ  ذلة. من أنه كاا رجالً يعمل علـى

 69و  68اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَكْيَف تَْصبُِر َعلََى َما لَْ  تُِحْغ بِِه ُ ْبهراً *  قَهاَل َسهتَِجدُنَِي إِا َشهآَء 

 ّللّاُ َصابِراً َوتَ أَْعِصي لََة أْمراً {.

يا موسى علـى ما ترى منهـي مهن يقول عّز ذكره مخبرا عن قول العالـ  لـموسى: وكيف تصبر    

ا فعال التـي ت علهـ  لهة بوجهوه صهوابها  وتقـيهـ  معهي علهـيها  وأنهت إنهـما تهـحك  علهـى صهواب 

الـمصيب و طأ الـمخطىء بـالظاار الأي عند   وبـمبل  علـمة  وأفعالـي تقع ببير هلـيـل ظهاار 

غيهر عاجلهة  ت علهـ  لهة بـالهـحاهي لرأي عينة علـى صوابها   نهها تُبتهدأ  سبهـاب تهـحدي آجلهة 

عنها   نها غيهب  وت تهـحيغ بعلهـ  البيهب  بهرا يقهول علهـما  قهال: َستَـِجدُنِهـي إْا شهاَء ّللّاُ َصهابِرا 

علـى ما أرى منة وإا كاا  الفـا لـما او عندي صواب َوت أْعِصي لََة أْمرا يقول: وأنتههي إلهـى 

 .ما تأمرنـي  وإا لـ  يكن موافقا اواي
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 70اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل فَإِِا اتّبَْعتَنِي فاَلَ تَْسأَْلني َعن َشيٍء َحتَّى أُْحهِدَي لَهَة ِمْنههُ ِذْكهراً 

.} 

يقول تبـار  وتعالـى: قال العالـ  لـموسى: فإا اتبعتنـي اتَا فال تسألنـي عهن شهيء أعملهه مهـما    

ة أنـي أعمل العمل علـى البيب الأي ت تـحيغ به علـما حتهـى أُْحهِدَي لَهَة تستنكره  فإنـي قد أعلـمت

ِمْنهُ ِذْكرا يقول: حتـى أحدي أنا لة مـما ترى من ا فعال التـي أفعلها التهـي تسهتنكراا أذكراها لهة 

 وأبـين لة شأنها  وأبتدئة الـخبر عنها  كما:

ال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  ق17505  

ابن عبـاس فاَل تَسأَْلنِـي َعْن َشْيٍء حتـى أُْحِدَي لََة ِمْنهُ ِذْكهرا يعنهـي عهن شهيء أصهنعه حتهـى أبهـين 

 لة شأنه.

 

 71اآلية : 
ا قَهاَل أََ َرْقتََهها ِلتُْبهِرَق القول فـي تأويهـل قولهه تعالهـى:   }فَاْنَطلَقَها َحتّهَى إِذَا َرِكبَها فِهي الّسهِفينَِة َ َرقََهه

 أَْالََها لَقَْد ِجتَْت َشْيتاً إِْمراً {.

يقول تعالـى ذكره: فـانطلق موسى والعالـ  يسيراا يطلبـاا سفـينة يركبـانها  حتـى إذا أصابـااا    

لَـَججنا فهـي ركبـا فـي السفـينة  فلـما ركبـااا   رق العالـ  السفـينة  قال له موسى: أ رقتها بعد ما 

 البحر ِلتُْبِرَق أْالَها لَقَْد ِجتَْت َشْيتا إْمرا يقول: لقد جتت شيتا عظيـما  وفعلت فعالً ُمنكرا.

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن قتاهة  قوله: لَقَْد ِجتَْت َشْيتا إْمرا: أي 17506  

وج ما نكوا إلـيها  ولكن علـ  من ذلة مها لهـ  يعلهـ  عجبـا  إا قوما لـججوا سفـينته  فخرقتها  كأح

نبـّي هللا موسى ذلة من علـ  هللا الأي آتاه  وقد قال لنبـّي هللا موسى علـيه السالم: فإِا اتّبَْعتَنِـي فاَل 

 تَسأْلنِـي َعْن َشْيٍء حتـى أُْحِدَي لََة ِمْنهُ ِذْكرا.

رماق  قال: أ برنا معمهر  عهن قتهاهة لَقَهْد ِجتْهَت َشهْيتا حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد ال   

 إْمرا يقول: نُكرا.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو  قال: حدثنا أبو عاص   قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحاري  17507  

قال: حدثنا الـحسن  قال: حدثنا ورقاء  جميعا عهن ابهن أبهـي نهـجيح  عهن مهـجااد  قولهه: لَقَهْد ِجتْهَت 

 ا إْمرا قال: منكرا.َشْيت

 حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قال: ثنـي حجاج  عن ابن جريي  عن مـجااد  ممله.   

 واإلمر: فـي كالم العرب: الدااية ومنه قول الراجز:  

 قَْد لَِقـَي ا ْقَراُا ّمنِـي نُْكَراهَاِايَةً هَْاياَء إهّا إْمَرا  

رب يقول: أصله: كّل شيء شديد كمـير  ويقول منه: قـيـل للقوم: وكاا بع  أال العلـ  بكالم الع  

 قد أَِمروا: إذا كمروا واشتدّ أمرا . قال: والـمصدر منه: ا ََمر  واتس : اإلْمر.

وا تلفت القّراء فـي قهراءة قولهه: ِلتُْبهِرَق أْالَهها فقهرأ ذلهة عامهة قهّراء الهـمدينة والبصهرة وبعه    

أْالَها بـالتاء فـي لتبهرق  ونصهب ا اهل  بهـمعنى: لتُبهرق أنهت أيهها الرجهل أاهل الكوفـيـين ِلتُْبِرَق 

بـالههـياء أالههها « ِلههـيَْبَرقَ »اههأه السفههـينة بـالههـخرق الههأي  رقههت فههـيها. وقههرأه عامههة قههّراء الكوفههة: 

 بـالرفع  علـى أا ا ال ا  الأين يبرقوا.

ءتهاا معروفتهاا مستفهـيضتاا فهـي قهرأة والصواب من القول فـي ذلهة عنهدي أا يقهال: إنهمها قرا  

 ا مصار  متفقتا الـمعنى وإا ا تلفت ألفـاظهما  فبأّي ذلة قرأ القارىء فمصيب.

وإنـما قلنا: اما متفقتا الـمعنى   نه معلوم أا إنكار موسى علـى العاِلـ   رق السفـينة إنهـما كهاا   

لهة الهـحدي فهـيها فهال  فهـاء علهـى أحهد  نه كاا عنده أا ذلهة سهبب لبهرق أالهها إذا أحهدي ممهل ذ

 معنى ذلة قرىء بـالتاء ونصب ا ال  أو بـالـياء ورفع ا ال.

 73و  72اآلية : 
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل أَلَْ  أَقُْل إِنَّة لَن تَْستَِطيَع َمِعهَي َصهْبراً *  قَهاَل تَ تَُ اِ هْأنِي بَِمها 

 ي ِمْن أَْمِري ُعْسراً {.نَِسيُت َوتَ تُْرِاْقنِ 

يقول عّز ذكره: قَاَل العالـ  لـموسى إذ قال له ما قال أَلـْ  أقُل إنَّة لَْن تَْسهتَِطيَع َمِعهَي َصهْبرا علهـى    

ما تهرى مهن أفعالهـي   نهة تهرى مها لهـ  تُهـِحغ بهه  بهرا قهال لهه موسهى: ت تَُ اِ ْأنِهـي بِهـَما نَِسهيُت. 

معنى ذلة  فقال بعضه : كاا اأا الكالم من موسى علـيه السالم للعاِلـ   فـا تلف أال التأويـل فـي

معارضههة  ت أنههه كههاا نسههي عهههده  ومهها كههاا تقههدّم فههـيه حههين استصههحبه بقولههه: فههإِا اتّبَْعتَنِههـي فَههال 

 تَسأْلنِـي َعْن َشْيٍء حتـى أُْحِدَي لََة ِمْنهُ ِذْكرا. ذكر من قال ذلة:

ن مياه  قال: ثنـي يحيى بن الـمهلب  عن رجل  عن سعيد بن جبـير  ـ ُحدثت عن يحيى ب17508  

عههن أبههـّي بههن كعههب ا نصههارّي فههـي قولههه: ت تَُ اِ ْأنِههـي بِههـَما نَِسههيُت قههال: لههـ  يههنس  ولكنههها مههن 

 معاري  الكالم.

وقال آ روا: بل معنى ذلة: ت ت ا أنـي بتركي عهد   ووجهه أا معنهى النسهياا: التهر . ذكهر   

 ال ذلة:من ق

ـهه حههدثنا ابههن حميههد  قههال: حههدثنا سلههـمة  قههال: ثنههـي مههـحمد بههن إسههحاق  عههن الههـحسن بههن 17509  

عمارة  عن الـحك   عن سهعيد بهن جبهـير  عهن ابهن عبهـاس قهاَل ت تُ اِ ْأنِهـي بِهـَما نَِسهيُت: أي بهـما 

 تركت من عهد .

 ي ا ِأه بِـما نِسي فـيه عههده والصواب من القول فـي ذلة أا يقال: إا موسى سأل صاحبه أا ت  

من س اله إياه علـى وجه ما فعل وسببه ت بـما سأله عنهه  واهو لعههده ذاكهر للصهحيح عهن رسهول 

 هللا صلى هللا عليه وسل   بأا ذلة معناه من الـخبر  وذلة ما:

بهن  ـ حدثنا به أبو كريب  قال: حدثنا يحيهى بهن آهم  قهال: حهدثنا ابهن عيهـينة  عهن عمهرو17510  

هينار  عن سعيد بن جبـير  عهن ابهن عبهـاس  عهن أبهـّي بهن كعهب  عهن رسهول هللا صهلى هللا عليهه 

 «.كانَِت ا َُولـى ِمْن ُموَسى نِْسيانا»وسل  ت تُ اِ ْأنِـي بِـَما نَِسيُت قاَل: 

تضهيق علهـّي  وقوله: وت تُْرِاْقنِـي ِمْن أْمِري ُعْسرا يقول: ت تُْبِشنـي من أمري عسهرا  يقهول: ت  

 أمري معة  وصحبتـي إيا .

 

 74اآلية : 
ْيهِر نَْفهٍس القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَاْنَطلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقيَا ُغالَماً فَقَتَلَهُ قَاَل أَقَتَْلَت نَْفساً َمِكيّةً بِبَ 

 لّقَْد ِجتَْت َشْيتاً نّْكراً {.

 لقـيا غالما فقتله العالـ   فقال له موسى: أقتلت نفسا مكية. يقول تعالـى ذكره: فـانطلقا حتـى إذا   

« أقَتَْلههَت نَْفسهها َماِكيَههةً »وا تلفههت القههّراء فههـي قههراءة ذلههة  فقرأتههه عامههة قههّراء الههـحجام والبصههرة:   

وقالوا معنى ذلة: الـمطهرة التـي ت ذنب لها  ولـ  تأنب قّغ لصبراا. وقهرأ ذلهة عامهة قهّراء أاهل 

 ْفسا َمِكيّةً بـمعنى: التائبة الـمبفور لها ذنوبها. ذكر من قال ذلة:الكوفة: نَ

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد  قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي عمي  قال: ثنـي أبـي  عن أبـيه  عن 17511  

 ابن عبـاس: أقَتَْلَت نَْفسا َمِكيّةً والزكية: التائبة.

ثنا سهعيد  عهن قتهاهة قهاَل أقَتَْلهَت نَْفسها َمِكيّهةً قهال: ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قهال: حهد17512  

 الزكية: التائبة.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى  قال: أ برنا عبد الرماق  قال: أ برنا معمر أقَتَْلَت نَْفسا َماِكيَهةً 17513  

 قال: قال الـحسن: تائبة  اكأا فـي حدي  الـحسن وشْهر ماكية.

قال: سمعت أبـا معهاذ يقهول: حهدثنا عبهـيد  قهال: سهمعت الضهحا  ـ ُحدثت عن الـحسين  17514  

 يقول فـي قوله نَْفسا َمكيّةً قال: تائبة. ذكر من قال: معنااا الـمسلـمة التـي ت ذنب لها:

ـ حدثنا القاس   قال: حهدثنا الهـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  قهال: أ برنهـي 17515  

د بن جبـير يقول: وجد  ضر غلهـمانا يهـلعبوا  فأ هأ غالمها ظريفهـا يعلـى بن مسلـ   أنه سمع سعي

فأضجعه ث  ذبحه بـالسكين. قال: وأ برنـي واب بن سلـيـماا عن شعيب الـجبتي قال: اس  البالم 
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قال: مسلـمة. قال: وقرأاا ابن عبـاس: َمِكيّهةً « قاَل أقَتَْلَت نَْفسا َماِكيَةً »الأي قتله الـخضر: جيسور 

 مكيا. كقولة:

وكاا بع  أال العلـ  بكالم العرب من أال الكوفة يقول: معنى الزكية والزاكية واحد  كالقاسية   

والقسية  ويقول: اي التـي لـ  تـجن شيتا  وذلة او الصواب عندي  نـي لـ  أجد فرقا بـينهما فهـي 

 شيء من كالم العرب.

ارىء فمصيب   نهما قراءتاا مستفـيضتاا فـي فإذا كاا ذلة كألة  فبأّي القراءتـين قرأ ذلة الق  

 قرأة ا مصار بـمعنى واحد.

وقوله: بِبَْيِر نَْفٍس يقول: ببير قصاص بنفس قتلت  فلزمها القتل قوها بها. وقولهه: لَقَهْد ِجتْهَت َشهْيتا   

أاهل نُْكرا يقول: لقد جتت بشيء منكر  وفعلت فعالً غير معرو،. وبنـحو الأي قلنا فـي ذلهة  قهال 

 التأويـل: ذكر من قال ذلة:

ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حهدثنا سهعيد  عهن قتهاهة لَقَهْد ِجتْهَت َشهْيتا نُْكهرا والنّْكهُر 17516  

 أشدّ من اإلمر.

 

 76و  75اآلية : 
اً *  قَاَل إِا َسأَْلتَُة َعن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل أَلَْ  أَقُْل لَّة إِنَّة لَن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبر

 َشْيٍء بَْعدََاا فاَلَ تَُصاِحْبنِي قَْد بَلَْبَت ِمن لّدُنّي ُعْأراً {.

يقول تعالـى ذكره: قال العالـ  لـموسى ألَـْ  أقُْل لَة إنّهَة لَهْن تَْسهتَطيَع َمِعهَي َصهْبرا علهـى مها تهرى    

ه: إْا سهأْلتَُة َعهْن َشهْيٍء بَْعهدَاا يقهول: بعهد اهأه من أفعالـي التـي لـ  تُـحغ بهها  بهرا  قهال موسهى له

الـمّرة فاَل تَُصاِحْبنِـي يقول: ففـارقنـي  فال تكن لـي مصاحبهـا قَهدَ بَلَْبهَت ِمهْن لَدُنّهـي ُعهْأرا يقهول: قهد 

 بلبت العأر فـي شأنـي.

بفتهـح الهالم « نِهـي ُعهْأراِمهْن لَدُ »وا تلفت القّراء فـي قراءة ذلة  فقرأته عامة قّراء أال الهـمدينة:   

وض  الدال وتـخفـيف النوا. وقرأه عامهة قهّراء الكوفهة والبصهرة بفتهـح الهالم وضهّ  الهدال وتشهديد 

النوا. وقرأه بع  قّراء الكوفة بإشهمام الهالم الضه  وتسهكين الهدال وتـخفهـيف النهوا  وكهأا الهأين 

كة  إذ كانت فـي ا صل ساكنة  ولو لهـ  شدّهوا النوا طلبوا للنوا التـي فـي لدا السالمة من الـحر

إذ أضهافواما إلهـى « مهن  وعهن»تشدّه لتـحّركت  فشدّهواا كرااة منه  تـحريكها  كمها فعلهوا فهـي 

مكنـّي الـمخبر عن نفسه  فشدّهواما  فقالوا منـي وعنّـي. وأما الأين  فّفواها  فهإنه  وجهدوا مكنهـّي 

اا ت نوا معها  فأجروا ذلة من لدا علـى حسهب مها الـمخبر عن نفسه فـي حال الـخف  ياء وحد

 جرى به كالمه  فـي ذلة مع سائر ا شياء غيراا.

والصواب من القول فـي ذلة عندي أنهما لبتاا فصيحتاا  قد قرأ بكّل واحهدة منهمها علهـماء مهن   

ذلة قهراءة مهن  القّراء بـالقرآا  فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب  غير أا أعجب القراءتـين إلـّي فـي

فتـح الالم وضّ  الدال وشدّه النوا. لعلتـين: إحدااما أنهها أشههر اللبتهـين  وا  هرى أا مهـحمد بهن 

 نافع البصري:

ـ حدثنا   قال: حدثنا أمية بن  الد  قال: حدثنا أبو الـجارية العبدي  عن أبـي إسحاق  عن 17517  

أا النبـّي صلى هللا عليه وسل  قرأ قَْد بَلَْبَت ِمْن سعد بن جبـير  عن ابن عبـاس  عن أبـّي بن كعب  

 لَدُنّـي ُعْأرا ممقلة.

ـ حدثنـي عبد هللا بن أبـي مياه  قهال: حهدثنا حجهاج بهن مهـحمد  عهن حمهزة الزيهاَ  عهن 17518  

أبـي إسحاق  عن سعيد بن جبـير  عن ابن عبـاس  عن أبـّي بهن كعهب  عهن النبهـّي صهلى هللا عليهه 

اْستَههـحْيا فِههـي ّللّاِ »وذكههر أا رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههل  تههال اههأه اتَيههة فقههال:  وسههل  مملههه 

 «.ُموَسى

ـ حدثنا مـحمد بن الـممنى  قال: حدثنا بدل بن الـمـحبر  قال: حدثنا عبـاه بن راشهد  قهال: 17519  

تَُصاِحْبنِهـي قَهْد بَلَْبهَت ِمهْن لَدُنّهـي  حدثنا هاوه  فـي قول هللا عّز وجّل إْا سأْلتَُة َعهْن َشهْيٍء بَْعهدَاا فَهال

 «.اْستَـحْيا فِـي ّللّاِ ُموَسى ِعْندَاا»ُعْأرا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : 
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حدثنههـي عبههد هللا بههن أبههـي ميههاه  قههال: حههدثنا حجههاج بههن مههـحمد  عههن حمههزة الزيههاَ  عههن أبههـي    

أبـّي بن كعب  قهال: كهاا النبهـّي صهلى هللا عليهه إسحاق  عن سعيد بن جبـير  عن ابن عبـاس  عن 

َرْحَمةُ ّللّاِ َعلَـْينا َوعلـى ُموَسى  لَْو لَبِهَ  َمهَع »وسل  إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه  فقال ذاَ يوم: 

ْد بَلَْبهَت ِمهْن لَدُنّهـي َصاِحبِِه  َْبَصَر العََجَب َولَِكنّهُ قاَل: إْا سأْلتَُة َعْن َشهْيٍء بَْعهدَاا فَهال تَُصاِحْبنِهـي قَه

 ُممَقلة.« ُعْأرا

 

 77اآلية : 
فُوُاَما القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَْاَل قَْريٍَة اْستَْطعََمآ أَْالََها فَأَبَْواْ أَا يَُضيّ 

ََ َعلَْيِه أَْجراً {.فََوَجدَا فِيَها ِجدَاراً يُِريدُ أَا يَنقَّ  فَأَقَاَمهُ قَاَل لَ   ْو ِشتَْت تَتَّخْأ

يقول تعالـى ذكره: فـانطلق موسى والعالـ  َحتّـى إذَا أتَـيَا أْاهَل قَْريَهٍة اْسهتَْطعَما أْالَهها مهن الطعهام    

دا فلـ  يطعمواما واستضافـاا  فَأبَْوا أا يَُضيّفُوُاما فََوَجهدَا فِهـيها ِجهدَارا يُِريهدُ أْا يَهْنقَّ  يقهول: وجه

فههـي القريههة حائطهها يريههد أا يسههقغ ويقههع يقههال منههه: انقّضههت الههدار: إذا انهههدمت وسههقطت ومنههه 

 انقضاض الكوكب  وذلة سقوطه ومواله عن مكانه ومنه قول ذي الّرمة:

 ـاْنقَّ  كالَكْوَكِب الدّّري ُمْنَصِلتا

 «.يُِريدُ أْا يَْنقاضّ »وقد ُروي عن يحيى بن يعمر أنه قرأ ذلة:   

ا تلف أال العلهـ  بكهالم العهرب إذا قهرىء ذلهة كهألة فهـي معنهاه  فقهال بعه  أاهل البصهرة وقد   

مههنه : مههـجام ينقههاّض: أي ينقلههع مههن أصههله  ويتصههدّع  بههـمنزلة قههوله : قههد انقاضههت السههّن: أي 

تصدّعت  وتصدّعت من أصلها  يقال: فراق كقهب  السهّن: أي ت يجتهـمع أالهه. وقهال بعه  أاهل 

نقههـياض: الشههّق فههـي طههول الههـحائغ فههـي طههّي البتههر وفههـي سههّن الرجههل  يقههال: قههد الكوفههة مههنه : ات

انقاضت سنة: إذا انشقّت طوتً. وقـيـل: إا القرية التـي اسهتطع  أالهها موسهى وصهاحبه  فهأبوا أا 

 يضيفواما: اتَيـلة. ذكر من قال ذلة:

الـمعتهههـمر صهههاحب ـههه حدثنهههـي الهههـحسين بهههن مهههـحمد الهههأارع  قهههال: حهههدثنا عمهههراا بهههن 17520  

الكرابـيسي  قال: حدثنا حماه أبو صالـح  عن مـحمد بن سيرين  قهال: انتهابوا ا يهـلة  فإنهه قهّل مهن 

يأتههـيها فههـيرجع منههها  ائبههـا  واههي ا رض التههـي أبههوا أا يضههيفواما  واههي أبعههد أرض هللا مههن 

 السماء.

تاهة  قولهه: فهـاْنَطلَقا حتهـى إذَا أتهـيَا ـ حدثنا بشر  قال: حدثنا يزيد  قال: حدثنا سعيد  عن ق17521  

ََ َعلَهـْيِه أْجهرا شهّر القهرى التهـي ت تُِضهيف الضهيف  وت تعهر،  أْاَل قَْريٍَة  وتال إلـى قولهه تتّهـَخْأ

 تبن السبـيـل حقه.

وا تلف أال العلـ  بكالم العرب فـي معنهى قهول هللا عهّز وجهّل يَِريهدُ أْا يَهْنقَّ  فقهال بعه  أاهل   

بصرة: لـيس للـحائغ إراهة وت للـَمَواَ  ولكنه إذا كاا فـي اأه الـحال من رثة فهو إراهته. واأا ال

 كقول العرب فـي غيره:

 يُِريدُ الّرْمـُح َصْدَر أبـي بََراٍءَويَْرَغُب َعْن ِهماءه بَنِـي ُعقَـْيـِل  

هنا من اتنقضهاض  جهام أا يقهول: وقال آ ر منه : إنـما كلـ  القوم بـما يعقلوا  قال: وذلة لـما   

َُ يَتَفَّطْرَا وقوله : إنـي  كاه أطير مهن الفهر   وأنهت لهـ   يريد أا ينقّ   قال: وممله تَكاهُ الّسَموا

تقرب من ذلة  ولـ  تههّ  بهه  ولكهن لعظيهـ  ا مهر عنهد . وقهال بعه  الكوفـيهـين مهنه : مهن كهالم 

 : وممله من قول العرب قول الشاعر:العرب أا يقولوا: الـجدار يريد أا يسقغ قال

 إّا هْارا يَـلُّف َشِملـي بُِجْمٍللََزماا  يَُهّ  بـاإِلْحساِا  

 وقول اتَ ر:  

 يَْشُكو إلـّي َجَمِلـي ُطوَل الّسَرىَصْبرا َجِميالً فَِكالنا ُمْبتَلَـى  

 ل: وكألة قول عنترة:قال: والـجمل لـ  يشة  إنـما تكلّـ  به علـى أنه لو تكلـ  لقال ذلة قا  

 َواْمَوّر ِمْن َوْقعِ القَنا بِلَبـانِِهوَشكا إلـّي بعَْبَرةٍ وتَـَحْمـُحِ   

قال: ومنه قول هللا عّز وجّل: ولَـّما َسَكَت َعْن ُموَسى البََضُب والبضب ت يسكت  وإنهـما يسهكت   

عهزم أالهه. وقهال آ هر مهنه : اهأا مهن صاحبه. وإنـما معناه: سكن. وقولهه: فَهإذَا َعهَزَم ا َْمهُر إنهـما ي
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ت »أفصههح كههالم العههرب  وقههال: إمهها إراهة الههـجدار: ميههـله  كمهها قههال النبههـّي صههلى هللا عليههه وسههل  

وإنـما او أا تكوا ناراا كهّل واحهدة مهن صهاحبتها بهـموضع لهو قهام فهـيه إنسهاا « تََراءى ناَراُاما

ّل فـي ا صنام: َوتَهَراُاْ  يَْنُظهُروَا إلَهـْيَة َوُاهْ  رأى ا  رى فـي القُرب قال: واو كقول هللا عّز وج

ت يُْبِصُروَا قهال: والعهرب تقهول: هاري تنظهر إلهـى هار فهالا  تعنهـي: قهرب مها بهـينهما واستشههد 

 بقول ذي الّرّمة فـي وصفه حوضا أو منزتً هارسا:

 قَْد كاهَ أْو قَْد َاّ  بـالبُـيُوِه  

معناه: أنه قد تبير للبلـى. والأي نقول به فـي ذلة أا هللا عّز ذكره بلطفه  قال: فجعله يهّ   وإنـما   

جعل الكالم بـين  ـلقه رحمة منه به   لـيبـين بعضه  لبع  عمها فهـي ضهمائرا . مهـما ت تهـحّسه 

 أبصارا   وقد عقلت العرب معنى القائل:

 أَرْهَا نُُصوت فِـي َمْهَمٍة قَِلقَْت بِِه ااماتُهاقَلََق الفُُ وِس إذَا  

وفهمت أا الف وس ت توصهف بهه بنهو آهم مهن ضهمائر الصهدور مهع وصهفها إياامها بأنهها تريهد.   

 وعلـمت ما يريد القائل بقوله:

 كِممِْل َاْيـِل النّقا طاَ، الـُمشاةُ بِِهيَْنهاُل ِحينا ويَْنهاهُ المَّرى ِحينا  

نه تلبّد بـالندى  فمنعه من اتنهيال  فكهاا منعهه إيهاه وإنـما لـ  يره أا المرى نطق  ولكنه أراه به أ  

من ذلة كالنهي مهن ذوي الهـمنطق فهال ينههال. وكهألة قولهه: ِجهدَارا يُِريهدُ أْا يَهْنقُّ  قهد علهـمت أا 

معناه: قد قارب من أا يقع أو يسقغ  وإنـما  اطب جّل ثناؤه بـالقرآا من أنزل الوحي بلسانه  وقد 

 استعج  عن فهمه ذوو البالهة والعمى  وضّل فـيه ذوو الـجهالة والببـا.عقلوا ما عنى به وإا 

 وقوله: فَأقاَمهُ ذكر عن ابن عبـاس أنه قال: ادمه ث  قعد يبنـيه.  

ـ حدثنا بألة ابن حميد  قال: حدثنا سلـمة  قال: ثنـي ابن إسحاق  عن الـحسن بن ُعمارة  17522  

 ـير  عن ابن عبـاس. وقال آ روا فـي ذلة ما:عن الـحك  بن عتـيبة  عن سعيد بن جب

ـ حدثنا القاس   قال: حدثنا الـحسين  قهال: ثنهـي حجهاج  عهن ابهن جهريي  عهن عمهرو بهن 17523  

 هينار  عن سعيد بن جبـير فوجدا فـيها ِجدَارا يُِريدُ أْا يَْنقَّ  قال: رفع الـجدار بـيده فـاستقام.

ال: إا هللا عّز ذكره أ بهر أا صهاحب موسهى وموسهى وجهدا والصواب من القول فـي ذلة أا يُق  

جدارا يريد أا ينقّ  فأقامهه صهاحب موسهى  بهـمعنى: َعهدَل َميَهـله حتهـى عهاه مسهتويا. وجهائز أا 

يكوا كاا ذلة بإصهال  بعهد اهدم. وجهائز أا يكهوا كهاا برفهع منهه لهه بهـيده  فهـاستوى بقهدرة هللا  

 من كتاب هللا وت  بر للعأر قاطع بأّي ذلة كاا من أّي. ومال عنه َمْيـلُه بلطفه  وت هتلة

ََ َعلَهـْيِه أْجهرا يقهول: قهال موسهى لصهاحبه: لهو شهتت لهـ  تقه  لهه تء    وقوله: قاَل لَْو ِشتَْت تتّهـَخْأ

القوم جدارا  حتـى يعطو  علـى إقامتة أجرا  فقال بعضه : إنـما َعنَى موسى بـا جر الهأي قهال 

ََ َعلَـْيِه أْجرا الِقرى: أي حتـى يَْقُرونا  فإنه  قد أبوا أا يّضيفونا.له لَْو ِشتَْت   تتّـَخْأ

 وقال آ روا: بل عنى بألة الِعَوض والـجزاء علـى إقامته الـحائغ الـمائل.  

ََ َعلَهـيْ    ِه وا تلف القّراء فـي قراءة ذلة  فقرأته عاّمة قّراء أال الـمدينة والكوفة لَهْو ِشهتَْت تتّهـَخْأ

لَهْو َشهتَِت »أْجرا علـى التوجيه منه  له إلـى أنه تفتعلت من ا  أ. وقهرأ ذلهة بعه  أاهل البصهرة 

 ََ بتـخفـيف التاء وكسر الـخاء  وأصله: تفتعلهت  غيهر أنهه  جعلهوا التهاء كهأنه  مهن أصهل « لَتَـِخْأ

أُهُ تَهـْخأا  واهي لبهة فـيهـما الكلـمة  و ا الكالم عندا  فـي فعل ويفعل من ذلة: تـِخأ فالا كأا يَتْـخَ 

 ذكر لُهأَيـل. وقال بع  الشعراء:

َْ ِرْجِلـي لَدَى َجْنِب َغْرِماانَِسيفـا كأُفُُحوِص القَطاةِ الـُمَطّرِق    َوقَْد تَـِخأَ

والصواب مهن القهول فهـي ذلهة عنهدي: أنهمها لبتهاا معروفتهاا مهن لبهاَ العهرب بهـمعنى واحهد    

صيب  غير أنـي أ تهار قراءتهه بتشهديد التهاء علهـى تفتعلهت   نهها أفصهح فبأيتهما قرأ القارىء فم

 اللبتـين وأشهراما  وأكمراما علـى ألسن العرب.
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