
 سورة  األنبياء

 سورة األنبـياء مكيّة

 وآياتها اثنتا عشرة ومائة

ِحيـمِ  ِ الرحَمن الره  بِسِم ّللاه
 

 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }اْقتََرَب ِللنّاِس ِحَسابُُهْم َوُهْم فِي َغْفلٍَة ّمْعِرُضوَن {.

عالوهـا فــي انــياهم ونعاهـم التــي يقول تعالــى كرـر : انـا حسـاب النـاس علــى معاـالهم التــي    

منعاها علـيهم فـيها فـي مبدانهم, مجسامهم, ومطاعاهم, ومشاربهم, ومالبسهم وغير كلك مـ  نعاـه 

عندهم, ومسئلته إياهم ماكا عالوا فـيها وهل مطاعو  فـيها, فـانتهوا إلـى ممـر  ونهيـه فــي جايعهـا, 

لٍَة ُمْعِرُضوَن يقول: وهم فــي الدنــيا عاـا ـ فــاعل بهـم مم عصو  فخالفوا ممر  فـيها؟ َوُهْم فـي َغفْ 

م  كلك يوم القـيامة, وع  انّو مـحاسبته إياهم منهم, واقترابه لهم فـي سهو وغفلـة, وقـد معرضـوا 

ع  كلك, فترروا الفكر فـيه واالستعداا له والتأهب, جهالً منهم بـاا هم القو  عنـد كلـك مـ  عميــم 

 وال.البالء وشديد األه

وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل قوله َوُهْم فِـي َغْفلَـٍة ُمْعِرُضـوَن قـال مهـل التأويــل, وجـاء األثـر عـ    

 رسول ـ صلى ـ عليه وسلم. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا مـحاد ب  الــاننى, قـال: حـدثنا مبـو الولــيد, قـال: ثنــي مبـو معاويـة, قـال: م برنـا 18467  

ــٍة األعاــ , عــ  مبـــ ـــي َغْفلَ ي صالـــ , عــ  مبـــي هريــرة, عــ  النبـــّي صــلى ـ عليــه وســلم َوُهــْم فِ

 «فـي الدنـيا»ُمْعِرُضوَن قال: 

 2اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َما يَأْتِيِهْم ّم  ِكْرٍر ّم  ّربِّهْم ّمْحدٍَث إِالّ اْستََاعُو ُ َوُهْم يَْلعَبُوَن {.

: ما يحدث ـ م  تنزيـل شيء مـ  هـذا القـرآن للنـاس ويـذررهم بـه ويعمهـم, يقول تعالـى كرر    

 إال استـاعو  وهم يـلعبون الهية قلوبهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ِكْرـٍر ِمـْ   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة قوله: مـا يَأْتِــيِهْم ِمـ ْ 18468  

 َربِّهْم ُمـْحدٍَث... االَية, يقول: ما ينزل علـيهم م  شيء م  القرآن إال استـاعو  وهم يـلعبون.

 

 3اآلية : 
ُكْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الَِهيَةً قُلُوبُُهْم َومََسّرواْ النّْجَوى الِّذيَ  َظلَُاواْ َهْل َهـَذَآ إِالّ بََشٌر ّمـنْلُ 

 أْتُوَن الّسْحَر َومَنتُْم تُْبِصُروَن {.مَفَتَ 

يقول تعالـى كرر : الهيَةً قُلُوبُُهْم غافلة, يقول: ما يستـاع هؤالء القوم الذي  وصـ  صـفتهم هـذا    

القرآن إال وهم يــلعبون غافلـة عنـه قلـوبهم, ال يتـدبرون حكاـه وال يتفكـرون فـيــاا مواعـه ـ مـ  

 الـحجج علـيهم. راا:

حدثنا بِشر قال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قولـه: الِهيَـةً قُلُـوبُُهْم يقـول:  ـ18469  

 غافلة قلوبهم.

وقوله: ومََسّروا النّـْجَوى الِّذيَ  َظلَـُاوا يقول: ومسّر هؤالء الناس الذي  اقتربت الساعة منهم وهم    

ل: ومظهروا الـاناجاة بـينهم فقالوا: هل هذا فـي غفلة معرضون, الهية قلوبهم, النـجوى بـينهم, يقو

الذي يزعم منه رسول م  ـ مرسله إلـيكم إالّ بََشـٌر ِمـنْلُُكْم؟ يقولـون: هـل هـو إال إنسـان مـنلكم فــي 

صوررم و ـلقكم؟ يعنون بذلك مـحادا صلى ـ عليه وسلم. وقال الذي  ظلــاوا فوصـفهم بـالملــم 

عنهم فـي هذ  االَيات إنهم يفعلون ويقولون مـ  اععـراع عـ  كرـر  بفعلهم وقـيـلهم الذي م بر به

ــذيب برســوله. ول  ــذي »ـ والتك ـــي اععــراب « الّ ـــُاوا ف ــِذيَ  َظلَ ـــْجَوى الّ ــّروا النّ ــه: ومَس ــ  قول م
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وجهان: الـخفض علـى منه تابع للناس فـي قولـه: اْقتَـَرَب للنّـاِس ِحسـابُُهْم والرفـع علــى الـراّ علــى 

ء الذي  فـي قوله: ومَسّروا النّـْجَوى م  كرر الناس, راا قـيـل: ثّم َعُاوا َوَصّاوا رنِـيٌر ِمـْنُهْم. األساا

وقــد يحتـــال من يكــون رفعــا علـــى االبتــداء, ويكــون معنــا : ومســّروا النـــجوى, ثــم قــال: هــم الــذي  

 ظلـاوا.

ظهروا هـذا القـول بــينهم, وهـي النــجوى التــي وقوله: مفَتَأتُوَن الّسْحَر ومْنتُـْم تُْبِصُروَن يقول: وم   

مسّروها بـينهم, فقال بعضهم لبعض: متقبلون السحر وتصدّقون به ومنتـم تعلـاون منه سحر؟ يعنون 

 بذلك القرآن راا:

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: مفَتَـأُتُوَن الّسـْحَر 18470  

ُروَن قال: قاله مهل الكفر لنبــيهم لــاا جـاء بـه مـ  عنـد ـ, فعاـوا منـه سـاحر, ومن مـا ومْنتُـْم تُْبِص 

 جاء به سحر, قالوا: متأتون السحر ومنتـم تبصرون؟

 

 4اآلية : 
 .القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَاَل َربّي يَْعلَُم اْلقَْوَل فِي الّسَاآِء َواألْرِع َوُهَو الّسِايُع اْلعَِليُم {

فقرم كلك عامة قّراء مهل الـادينة والبصـرة وبعـض « قُْل َربّـي»ا تلفت القّراء فـي قراءة قوله:    

علـى وجه األمر. وقرم  بعض قّراء مكـة وعامـة قـّراء الكوفـة: قـاَل َربّــي « قُْل َرْبـي»الكوفـيـي : 

 علـى وجه الـخبر.

له: قـل يـا مــحاد للقائلــي  متـأْتُوَن الّسـْحَر ورأن الـذي  قـرهو  علــى وجـه األمـر مرااوا مـ  تأويــ  

ومْنتُـْم تُْبِصُروَن: ربـي يعلـم قول رّل قائل فــي السـااء واألرع, ال يخفــى علــيه منـه شـيء وهـو 

السايع لذلك رله وِلـاا يقولون مـ  الكـذب, العلـيــم بصدقــي وحقــيقة مـا ماعـورم إلــيه وبــاطل مـا 

لهـا. ورـأن الـذي  قـرءوا كلـك قـال علــى وجـه الــخبر مرااوا: قـال تقولون وغير كلك م  األشياء ر

 مـحاد: ربـي يعلـم القول  برا م  ـ ع  جواب نبـيه إياهم.

والقول فـي كلك منهاا قراءتان مشهورتان فـي قََرمة األمصار, قـد قـرم بكـل واحـدة منهاـا علــااء   

اعنى وكلـك من ـ إكا ممـر مــحادا بقـيــل م  القّراء, وجاءت بهاا مصـاح  الـاسلــاي  متفقتـا الــ

 كلك قاله, وإكا قاله فع  ممر ـ قاله, فبأيتهاا قرم القارىء فاصيب الصواب فـي قراءته.

 5اآلية : 
َرَاـآ القول فـي تأويـل قوله تعالــى:}بَْل قَـالَُواْ مَْضـثَاُث مَْحـالٍَم بَـِل اْفتَـَرا ُ بَـْل ُهـَو َشـاِعٌر فَْليَأْتِنَـا بِآيَـٍة 

 مُْرِسَل األّولُوَن {.

يقول تعالـى كرر : ما صدّقوا بحكاة هذا القرآن وال منه م  عند ـ, وال مقّروا بأنه وحي مْوَحى    

ـ إلـــى مـــحاد صــلى ـ عليــه وســلم بــل قــال بعضــهم: هــو مهاويـــل رهيــا رآهــا فـــي النــوم, وقــال 

ل نفسـه, وقـال بعضـهم: بـل مــحاد شـاعر, وهـذا بعضهم: هو فْرية وا تالق افترا  وا تلقه مـ  قِبَـ

الــذي جــاءرم بــه شــعر. فَْلـــيَأْتِنا يقــول: قــالوا فلـــيجئنا مـــحاد إن رــان صــااقا فـــي قولــه إن ـ بعنــه 

رسوالً إلـينا وإن هذا الذي يتلو  علـينا وحي مـ  ـ موحـا  إلــينا, بآيـة يقـول: بحجـة وااللـة علــى 

ا مُْرِسَل األّولُوَن يقول: راا جاءت به الرسل األّولون م  قْبله م  إحياء حقـيقة ما يقول ويدّعي, راَ 

الـاَوتـى وإبـراء األراـه واألبـرك ورناقـة صالــ , ومـا مشـبه كلـك مـ  الــاعجزات التــي ال يقـدر 

 علـيها إال ـ وال يأتـي بهاإال األنبـياء والرسل.

 رر م  قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. ك  

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: مْضثاُث مْحالٍم مي فعـل 18471  

فَْلــيَأْتِنا بآيَـٍة رَاـا « حالـم, إنـاا هي رهيا رآها. بَِل اْفتََرا ُ بَْل ُهَو شاِعٌر رل هذا قد ران منهم.  وقوله

 عيسى بـالبـيّنات وموسى بـالبـينات, والرسل.مُْرِسل األّولُوَن يقول: راا جاء 

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 18472  

 مْضثاُث مْحالٍم قال: مشتبهة.
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ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18473  

ثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قوله: مْضثاُث قال: حد

 مْحالٍم قال مهاويـلها.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

ألن الــخبر عـ  مهـل «, بَـلْ »وقال تعالـى كرر : بَْل قَالُوا وال جحد فــي الكـالم ظـاهر فــيحق  ب   

مـ  كرـر الــخبر عـنهم « بـل»الـجحوا والتكذيب, فـاجتُِزي بـاعرفة السامعي  بــاا اّل علــيه قولـه 

 علـى ما قد بـينا.

 

 6اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َمآ آَمنَْت قَْبلَُهْم ّم  قَْريٍَة مَْهلَْكنَاَهآ مَفَُهْم يُْؤِمنُوَن {.

ل تعالـــى كرــر : مــا آمــ  مــ  قبــل هــؤالء الـاكذّبـــي  مـــحادا مــ  مشــرري قومــه الــذي  قــالوا يقــو   

فلـيأتنا مـحاد بآية راا جاءت به الرسل قبله م  مهل قرية عذّبناهم بـالهالك فــي الدنــيا, إك جـاءهم 

ائلو  االَية يؤمنون به رسولنا إلـيهم بآية معجزة. مفَُهْم يُْؤِمنُوَن يقول: مفهؤالء الـاكذّبون مـحادا الس

 إن جاءتهم آية ولـم تؤم  قبلهْم مسالفهم م  األمـم الـخالـية التـي مهلكناها برسلها مع مـجيئها؟

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:

رث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحا18474  

قال: حـدثنا الــحس  قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد: مْهلَْكناهـا مفَُهـْم 

 يُْؤِمنُوَن يصدّقون بذلك.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

يد, ع  قتااة, قوله: ما آَمنَْت قَْبلَُهْم ِمْ  قَْريٍَة ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سع18475  

 مْهلَْكناها مفَُهْم يُْؤِمنُوَن مي الرسل رانوا إكا جاءوا قومهم بـالبـينات فلـم يؤمنوا لـم يُْنَمرو.

 7اآلية : 
فَاْسئَلَُواْ مَْهَل الذّْرِر إِن ُرنـتُْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَمآ مَْرَسْلنَا قَْبلََك إِالّ ِرَجاالً نّوِحَي إِلَْيِهمْ 

 الَ تَْعلَُاوَن {.

يقول تعالـى كرر  لنبـيه: وما مرسلنا يا مـحاد قبلك رسوالً إلـى ممة مـ  األمــم التــي  ــلت قبـل    

ممتــك إال رجــاالً مــنلهم نــوحي إلـــيهم مــا نريــد من نوحيــه إلـــيهم مــ  ممرنــا ونهينــا, ال مالئكــة فاــاكا 

  إرسالنا لك إلـيهم, ومنت رجل رسائر الرسل الـذي  قبلـك إلــى ممــاهم؟ وقولـه: فــاسأَلُوا منكروا م

مْهَل الـذّْرِر إْن ُرْنتُــْم ال تَْعلَــُاوَن يقـول للقائلــي  لـاــحاد صـلى ـ عليـه وسـلم فــي تنـاجيهم بــينهم 

م  قبل مـحاد, فلـم تعلـاوا فإن منكرتـم وجهلتـم ممر الرسل الذي  رانوا «: هل هذا إال بشر منلكم»

ـــل مــا رــانوا  ـــاسألوا مهــل الكتــب مــ  التــوراة واعنـجي ميهــا القــوم ممــرهم إنســا رــانوا مم مالئكــة, ف

 «:يخبرورم عنهم راا

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قوله: فــاْسأَلُوا مْهـَل الـذّْرِر إْن 18476  

ُاوَن يقول: فـاسألوا مهل التوراة واعنـجيـل قال مبـو جعفـر: مرا  منـا قـال: يخبـرورم من ُرنتُـْم ال تَْعلَـ

 الرسل رانوا رجاالً يأرلون الطعام, ويـاشون فـي األسواق.

 وقـيـل: مهُل الذرر: مهُل القرآن. كرر م  قال كلك:  

 , قال: ثنـي موسـى ـ حدثنـي محاد ب  مـحاد الطوسّي, قال: ثنـي عبد الرحا  ب  صالـ18477  

ب  عناان, ع  جابر الـجعفـّي, قال: لـاا نزلت: فـاْسأَلُوا مْهَل الذّْرِر إْن ُرْنتُـْم ال تَْعلَـُاوَن قال علـّي: 

 نـح  مهل الذّرر.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: فـاْسأَلُوا مْهَل الذّْرِر 18478  

ــ ــهُ إْن ُرْنتُ ــا لَ ــذّْرَر َوإنّ ــا ال ـــْحُ  نَّزْلن ــا نَ ــرم: إنّ ــرآن. وق ــذرر: الق ــرآن, وال ــال: مهــل الق ـــُاوَن ق ـْم ال تَْعلَ

 لـَحافُِمونَ 

 8اآلية : 
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَما َجعَْلنَاُهْم َجَسداً الّ يَأُْرلُوَن الّطعَاَم َوَما َرانُواْ َ اِلِديَ  {.

ر : وما جعلنا الرسل الذي  مرسلناهم م  قبلك يا مـحاد إلـى األمـم الـااضية قبل يقول تعالـى كر   

ممتك, َجَسدا ال يَأُْرلُوَن الّطعاَم يقول: لـم نـجعلهم مالئكة ال يـأرلون الطعـام, ولكـ  جعلنـاهم مجسـااا 

 منلك يأرلون الطعام. راا:

ع  قَتااة, قولـه: َومـا َجعَْلنـاُهْم َجَسـدا ال  ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد,18479  

 يَأُْرلُوَن الّطعام يقول: ما جعلناهم جسدا إال لـيأرلوا الطعام.

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18480  

يقول: لـم مجعلهم جسـدا لــيس فــيهم مروا  ال  يقول فـي قوله: وَما َجعَْلناُهْم َجَسدا ال يَأُْرلُوَن الّطعامَ 

 يأرلون الطعام, ولك  جعلناهم جسدا فـيها مروا  يأرلون الطعام.

وجعله موحدا, وهو م  صفة الـجااعة, « الـجسد»قال مبو جعفر: وقال وما َجعَْلنَاُهْم َجَسدا فوّحد   

 الم: وما جعلناهم َ ـْلقا ال يأرلون.وإنـاا جاف كلك ألن الـجسد بـاعنى الـاصدر, راا يقال فـي الك

وقوله: وَمـا رـانُوا  اِلـِديَ  يقـول: وال رـانوا مربـابــا ال يــاوتون وال يفنـون, ولكـنهم رـانوا بشـرا    

مجسااا فااتوا وكلك منهم قالوا لرسول ـ صلى ـ عليه وسـلم, راـا قـد م بـر ـ عـنهم: لَـْ  نُـْؤمَ  

َ  األْرِع يَْنبُوعا... إلـى قوله: مْو تَأَتِـَي بـاّلّلِ َوالـَاالئَِكِة قَبِــيالً قـال ـ تبــارك لََك حتـى تَْفُجَر لَنا مِ 

وتعالـى لهم: ما فعلنا كلك بأحد قبلكم فنفعل بكم, وإنــاا رنـا نرسـل إلــيهم رجـاالً نـوحي إلــيهم راـا 

 مرسلنا إلـيكم رسوالً نوحي إلـيه ممرنا ونهينا.

 فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك: وبنـحو الذي قلنا

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: وَمـا رـانُوا  اِلـِديَ : مي 18481  

 ال بد لهم م  الـاوت من يـاوتوا.

 9اآلية : 
 ْم َوَم  نَّشآُء َومَْهلَْكنَا اْلُاْسرفِيَ  {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ثُّم َصدَْقنَاُهُم اْلَوْعدَ فَأَنَجْينَاهُ 

يقول تعالـى كرر : ثم صدقنا رسلنا الذي  رذبتهم ممـاهم وسألتهم االَيات, فأتـيناهم ما سـألو  مـ     

كلك ثم مقاموا علــى تكـذيبهم إياهـا, ومصـّروا علــى جحـواهم نبّوتهـا بعـد الـذي متـتهم بـه مـ  آيـات 

مـ  الهـالك علــى إقـامتهم علــى الكفـر بـربهم بعـد مــجيء االَيـة التــي  ربها, وعدَنا الذي وعدناهم

 سألوا. وكلك رقوله جّل ثناه : فََاْ  يَْكفُْر بَْعدُ ِمْنُكْم فإنّـي مَُعذّبُـهُ َعذَابــا ال مَُعذّبُـهُ مَحـدا ِمـَ  العالَــِاي َ 

ـحو كلك م  الـاواعيد التــي وعـد األمــم مـع ورقوله: َوال تَـَاّسوها بُِسوٍء فَـيَأْْ ذَُرْم َعذَاٌب قَِريٌب ون

مـجيء االَيات. وقوله: فَأَْنــَجْيناُهْم يقـول تعالــى كرـر : فأنــجينا الرسـل عنـد إصـرار ممــاها علــى 

ــه ــا.  وقول ــوا به ــذي  صــدّقوها وآمن ـــاعها ال ــم متب ــاُء وه ــْ  نَش ــات, َوَم ــد االَي ــذيبها بع ومْهلَكنــا «: تك

 ومهلكنا الذي  مسرفوا علـى منفسهم بكفرهم بربهم, راا:«: كرر الـاْسِرفِـيَ  يقول تعالـى 

ــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قتــااة: ومهلَْكنــا الـُاْسِرفِـــي  18482   ــال: حــدثنا يزيــد, ق ــ حــدثنا بِشــر, ق ـ

 والـاسرفون: هم الـاشررون.

 

 10اآلية : 
 فِيِه ِكْرُرُرْم مَفاَلَ تَْعِقلُوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لَقَْد مَنَزْلنَآ إِلَْيُكْم ِرتَاباً 

ا تل  مهل التأويـل فـي معنى كلك, فقال بعضهم: معنا , لقد منزلنا إلـيكم رتابـا فـيه كرررم, فـيه    

 حدينكم. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18483  

الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي  عـ  مــجاهد, قولـه: فِــيِه ِكْرـُرُرْم  قال: حدثنا

 قال: حدينكم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  ابـ  جـريج, عـ  مــجاهد: لَقَـْد 18484  

بَـْل متَــْيناُهْم بِـِذْرِرِهْم فَُهـْم « قد مفلــ »ِقلوَن قال: مْنَزْلنا إلَـْيُكْم َرتابـا فـيه ِكْرُرُرْم قال: حدينكم: مفاَل تَعْ 

 َعْ  ِكْرِرِهْم ُمْعِرُضوَن.
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ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حـدثنا سفــيان: نـزل القـرآن بــاكارم األ ـالق, 18485  

  تَْعِقلُوَن؟ملـم تساعه يقول: لَقَْد مْنَزْلنا إلَـْيُكْم ِرتابـا فِـيِه ِكْرُرُرْم مفاَل

وقال آ رون: بل ُعنـي بـالذرر فـي هذا الـاوضع: الشرُف, وقالوا: معنى الكالم: لقد منزلنا إلـيكم   

 رتابـا فـيه شرفكم.

قال مبو جعفر: وهذا القول النانـي مشبه بـاعنى الكلـاة, وهو نــحو مــاا قـال سفــيان الـذي حكينـا   

 بـاا فـيه.عنه, وكلك منه شرٌف لـا  اتبعه وعال 

 

 12- 11اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَرْم قََصْانَا ِم  قَْريَـٍة َرانَـْت َظاِلَاـةً َومَنَشـأْنَا بَْعـدََها قَْومـاً آَ ـِريَ     

 فَلَّاآ مََحّسواْ بَأَْسنَآ إِكَا ُهْم ّمْنَها يَْرُرُضوَن {.

القصـم: مصـله الكسـر, يقـال منـه: قصـات ظهـر يقول تعالـى كرر : ورنـيرا قصانا مـ  قريـة. و   

ورـذلك تأّولـه مهـل «, مهلكنـا»فالن إكا رسرته, واْنقََصَاْت ِسنّه: إكا انكسرت. وهو ههنا معنــّي بـه 

 التأويـل. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18486  

ـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قوله: وَرـْم قََصـْانا قال: حدثنا ال

 قال: مهلكنا.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, عـ  مــجاهد, قولـه: وَرـْم    

 قََصْانا ِمْ  قَْريٍَة قال: مهلكناها.

 ل: بـالـيـا , قصانا, بـالسي  مُهلكوا.قال اب  ُجَريج: قصانا م  قرية, قا  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد فـي قول ـ: قََصْانا ِمْ  قَْريَـٍة 18487  

 قال: قصاها مهلكها.

وقوله: ِمْ  قَْريٍَة رانَْت ظاِلـَاةً مجرى الكالم علـى القرية, والــاراا بهـا مهلهـا لــاعرفة السـامعي     

بـاعنا . ورأن ُظْلـَاها ُرْفُرها بـاهلل وتكذيبُها رسله. وقوله: ومْنشأْنا بَْعدََها قَْومـا آَ ـِريَ  يقـول تعالــى 

كرــر : ومحــدثنا بعــد مــا مهلكنــا هــؤالء الملـــاة مــ  مهــل هــذ  القريــة التـــي قصــاناها بملـــاها قومــا 

 آ ري  سواهم.

ا عاينوا عذابنا قد حّل بهم ورمو  قد وجدوا َمّسه, يقـال منـه: وقوله: فَلَـّاا مَحّسوا بأَْسنا يقول: فلـا   

قد مْحَسْسُت م  فالن ضعفـا, ومََحْستُه منه. إكَا ُهْم ِمْنها يَْرُرُضـوَن يقـول: إكا هـم مــاا مَحّسـوا بأسـنا 

 ياقته.النافل بهم يهربون سراعا َعْجلـَى يَْعدُون منهزمي , يقال منه: ررض فالن فََرَسهُ: إكا َردّ  بس

 13اآلية : 
وَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الَ تَْرُرُضواْ َواْرِجعَُواْ إِلََى َمـآ مُتْـِرْفتُْم فِيـِه َوَمَسـاِرنُِكْم لَعَلُّكـْم تُْسـأَلُ 

.} 

يقـول تعالــى كرـر : ال تهربـوا وارجعـوا إلــى مـا مُترفتـــم فــيه: يقـول: إلــى مـا مُنعاتــم فــيه مــ     

 نكم راا:عيشتكم ومسار

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18488  

اب  عبـاس قوله: ال تَْرُرُضوا َواْرِجعُوا إلـى ما مُتِْرْفتُـْم فِـيِه وَمَسـاِرنُِكْم تُْسـئَلُوَن يعنــي مـ  نـزل بـه 

 مـم.العذاب فـي الدنـيا مـا  ران يعصي ـ م  األ

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18489  

قال: حدثنا الـحس  قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قولـه: ال تَْرُرُضـوا: 

 ال تفّروا.

 ريج, ع  مـجاهد, منله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ج   

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة: َواْرِجعُوا إلـى ما مُتِْرْفتُـْم فِــيِه 18490  

 يقول: ارجعوا إلـى انـيارم التـي مُترفتـم فـيها.
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 ـــ حــدثنا مـــحاد بــ  عبــد األعلـــى, قــال: حــدثنا مـــحاد بــ  ثــور عــ  معاــر, عــ  قتــااة:18491  

 َواْرِجعُوا إلـى ما مُتِْرْفتُـْم فِـيِه قال: إلـى ما مُترفتـم فـيه م  انـيارم.

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى قوله: لَعَلُّكْم تُْسئَلُوَن فقال بعضهم: معنا : لعلكم تفقهون وتفهاون   

 بـالـاسألة. كرر م  قال كلك:

اصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو ع18492  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد فــي قولـه: لَعَلُّكـْم 

 تُْسئَلُوَن قال: تفقهون.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد: لَعَلُّكْم تُْسـئَلُونَ    

 قال: تفقهون.

وقال آ رون: بل معنا  لعلكم تُسئلون م  انـيارم شيئا علـى وجه السخرية واالستهزاء. كرر مـ    

 قال كلك:

 ـ حدثنـي بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة: لَعَلُّكْم تُْسئَلُوَن استهزاء بهم.18493  

نا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قتااة: لَعَلُّكـْم تُْسـئَلُوَن حدثنـي مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدث   

 م  انـيارم شيئا, استهزاء بهم.

 15 - 14اآلية : 
اُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالُواْ يََوْيلَنَآ إِنّا ُرنّا َظاِلِايَ     فََاا َفالَت تِْلَك اَْعَواُهْم َحتَّى َجعَْلنَ

 {.َحِصيداً َ اِمِديَ  

يقول تعالـى كرر : قال هؤالء الذي  محّل ـ بهم بأسه بملـاهم لـاا نـزل بهـم بـأس ـ: يـا ويــلنا    

إنا رنا ظالـاي  بكفرنا بربنا فاا َفالَْت تِْلَك اَْعَواُهْم يقول: فلــم تـزل اعـواهم, حـي  متـاهم بـأس ـ, 

ـى قـتلهم ـ, فحصـدهم بــالسي  راـا يُْحَصـد الـزر  بملـاهم منفسهم: يا َوْيـلَنا إنّا ُرنّـا ظاِلــِايَ  حتـ

ويستأصل قَْطعا بـالـاناجل. وقوله:  اِمِديَ  يقول: هالكي  قد انطفأت شرارتهم, وسـكنت حـررتهم, 

 فصاروا هاواا راا تـخاد النار فتطفأ.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ــ حــدثنا بِشــر, 18494   ــَك ـ ــْت تِْل ــا َفالَ ــه: فََا ــااة, قول ــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قت ــد, ق ــال: حــدثنا يزي ق

اَْعَواُهْم... االَية. فلـاا رموا العذاب وعاينو  لـم يك  لَُهْم ِهّجيَري إال قولهم: يا َوْيـلَنا إنّا ُرنّا ظاِلـِايَ  

 حتـى اّمر ـ علـيهم ومهلكهم.

حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قتااة: قالُوا يا َوْيـلَنا إنّا  حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال:   

 ُرنّا ظاِلـِايَ  فَاا َفالَْت تِْلَك اَْعَواُهْم حتـى َجعَْلناُهْم َحِصيدا  اِمِديَ  يقول: حتـى هلكوا.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جـريج, قـال ابـ  عبــاس: 18495  

 ِصيدا الـحصاا.  امدي   اوا النار إكا طفئت.حَ 

ـ حدثنا سعيد ب  الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قال: إنهم 18496  

رانوا مهل حصون, وإن ـ بعث علـيهم بختنصر, فبعث إلـيهم جيشا فقـتلهم بــالسي , وقتلـوا نبــيّا 

 : فََاا َفالَْت تِْلَك اَْعَواُهْم حتـى َجعَْلناُهْم َحِصيدا  اِمِديَ  بـالسي .لهم فُحِصدوا بـالسي  وكلك قوله

 

 16اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَما َ لَْقنَا الّسَاآَء َواألْرَع َوَما بَْينَُهَاا الَِعبِيَ  {.

ــا بَـــْينَ    ــول تعالـــى كرــر : وَمــا َ ـــلَْقنَا الّســااَء واألْرع وَم ُهاا إال حجــة علـــيكم ميهــا النــاس, يق

ولتعتبروا بذلك رله, فتعلـاوا من الذي ابر  و ــلقه ال يشـبهه شـيء, ومنـه ال تكـون األلوهـة إال لـه, 

 وال تصلـ  العبـااة لشيء غير , ولـم يَْخـل  كلك عبنا ولعبـا. راا:

ولـه: َومـا َ ــلَْقنا الّسـااَء ـ حدثنا بِشـر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, ق18497  

 واألْرَع وَما بَـْينَُهاا الِعبِـيِ  يقول: ما  ـلقناهاا َعبَنا وال بـاطالً.

 17اآلية : 
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لَْو مََرْانَآ مَن نّتِّخذَ لَْهواً الّتَّخْذنَا ُ ِم  لّدُنّآ إِن ُرنّا فَاِعِليَ  {.

و مرانا من نتـخذ فوجة وولدا التـخذنا كلـك مـ  عنـدنا, ولكنـا ال نفعـل كلـك, يقول تعالـى كرر : ل   

 وال يصلـ  لنا فعله وال ينبثي ألنه ال ينبثي من يكون هلل ولد وال صاحبة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـي, قـال: حـدثنا مبـو قُتــيبة, قـال: حـدثنا ـ حدثنـي مـحاد ب  سلـيـاان ب  عبــيد ـ الثيدانـ18498  

سالم ب  مسكي , قال: حدثنا عقبة ب  مبـي حازة, قال: شهدت الـحس  بـاكة, قـال: وجـاء  طـاوس 

ــْو مَرْانــا مْن نَتّـــِخذَ لَْهــوا التّـــَخْدنا ُ قــال  وعطــاء ومـــجاهد, فســألو  عــ  قــول ـ تبـــارك وتعالـــى: لَ

 الـحس : اللهو: الـارمة.

ـ حدثنـي سعيد ب  عارو السكونـي, قال: حدثنا بقـية ب  الولــيد, عـ  علــّي بـ  هـارون, 18499  

 ع  مـحاد, ع  لـيث, ع  مـجاهد فـي قوله: لَْو مَرْانا مْن نَتّـِخذَ لَْهوا قال: فوجة.

تّــِخذَ ـ حـدثنا بِشـر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: لَـْو مَرْانـا مْن ن18500َ  

 لَْهوا... االَية, مي من كلك ال يكون وال ينبثي. واللهو بلثة مهل الـيـا : الـارمة.

حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: لَـْو مَرْانـا مْن    

ــا نَتـّــِخذَ لَْهــوا قــال: اللهــو فـــي بعــض لثــة مهــل الـيـــا : الـــارمة. التـّــَخْذنَا ــدُنّا. وقولــه: إْن رنّ  ُ ِمــْ  لَ

 فـاِعِلـيَ .

ــا 18501   ـــ حــدثنا ابــ  عبــد األعلـــى, قــال: حــدثنا ابــ  ثــور, عــ  معاــر, عــ  قَتــااة, قولــه: إْن ُرنّ

 فـاِعِلـيَ  يقول: ما رنا فـاعلـي .

يــم ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجـَريج, قـال: قـالوا مر18502  

صاحبته, وعيسى ولد , فقال تبـارك وتعالــى: لَـْو مَرْانـا من نَتّــِخذَ لَْهـوا نسـاء وولـدا, التــَخْذنا ُ ِمـْ  

 لَدُنّا إْن ُرنّا فـاِعِلـيَ  قال: م  عندنا, وال  ـلقنا جنة وال نارا وال موتا وال بعنا وال حسابـا.

م, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاص18503  

قــال: حــدثنا الـــحس , قــال: حــدثنا ورقــاء جايعــا, عــ  ابــ  مبـــي نـــجي , عــ  مـــجاهد, فـــي قولــه: 

 التّـَخْذنا ُ ِمْ  لَدُنّا م  عندنا, وما  ـلقنا جنة وال نارا وال موتا وال بعنا.

 18اآلية : 
اْلَحّ  َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمثُهُ فَإِكَا ُهَو َفاِهٌ  َولَُكُم اْلَوْيُل ِمّاا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بَْل نَْقِذُف بِ 

 تَِصفُوَن {.

يقول تعالـى كرر : ولك  ننزل الـحّ  م  عندنا, وهو رتاب ـ وتنزيــله علــى الكفـر بـه ومهلـه,    

ه شجة تبلغ الدماغ, وإكا بلثـت فـيَْدَمثُهُ يقول: فـيهلكه راا يدمغ الرجل الرجل بأن يشّجه علـى رمس

 الشجة كلك م  الـاشجوج لـم يك  له بعدها حياة.

 وقوله فإكَا ُهَو َفاِهٌ  يقول: فإكا هو هالك مضاـحّل راا:   

ـ حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: فإكَا َهَو َفاِهٌ  18504  

 قال: هالك.

قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد, عـ  قتـااة: فـإكَا ُهـَو َفاِهـٌ  قـال: كاهـب. وبنــحو حدثنا بِشر,    

 الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: بَْل نَْقِذُف بـالـَحّ  َعلـى 18505  

فإكَا ُهَو َفاِهٌ  والـحّ  رتاب ـ القرآن, والبـاطل: إبلـيس, فَـيْدَمثُهُ فـإكَا ُهـَو َفاِهـٌ   البـاِطِل فَـيَْدَمثُهُ 

 مي كاهب.

وقوله: َولَُكُم الَوْيـُل ِمـّاا تَِصفُوَن يقول: ولكم الويـل م  وصفكم ربكم بثيـر صـفته, وقِـيــلكم إنـه    

 اتـخذ فوجة وولدا, وفِريتكم علـيه.

قلنا فـي كلك قـال مهـل التأويــل, إال من بعضـهم قـال: معنـى تصـفون تكـذبون. وقـال  وبنـحو الذي  

آ رون: معنى كلك: تشررون. وكلك وإن ا تلفت به األلفـاظ فاتفقة معانـيه ألن م  وص  ـ بأن 

لــه صــاحبة فقــد رــذب فـــي وصــفه إيــا  بــذلك, ومشــرك بــه, ووصــفه بثيــر صــفته. غيــر من مولـــى 

 بر بها ع  معانـي القرآن مقربها إلـى فهم سامعيه. كرر م  قال ما قلنا فـي كلك:العبـارات من يُعَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـــ حــدثنا بِشــر, قــال: حــدثنا يزيــد, قــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قتــااة, قولــه: َولَُكــْم الَوْيـــُل ِمـــّاا 18506  

 تَِصفُوَن مي تكذبون.

اب  ُجَريج: َولَُكـُم الَوْيــُل ِمــّاا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  18507  

تَِصفوَن قال: تشررون وقوله َعّاا يَِصـفُوَن قـال: يشـررون قـال: وقـال مــجاهد: سـيَْجِزيِهْم َوْصـفَُهْم 

 قال: قولَهم الكذب فـي كلك.

 19اآلية : 
الَ يَْسـتَْكبُِروَن َعــْ   القـول فــي تأويــل قولـه تعالـــى: }َولَـهُ َمـ  فِـي الّســَااَواِت َواألْرِع َوَمـْ  ِعْنـدَ ُ 

 ِعبَااَتِِه َوالَ يَْستَْحِسُروَن {.

يقول تعالـى كرر : وري  يجوف من يتـخذ ـ لهوا, وله ُملك جايع م  فــي السـاوات واألرع,    

والذي  عند  م   ـلقه ال يستنكفون ع  عبـااتهم إيا  وال يَْعيَون م  طول  دمتهم له, وقد علـاتــم 

بد والــد ولــد  وال صــاحبته, ورــل مــ  فـــي الســاوات واألرع عبـــيد , فــأنى يكــون لــه منــه ال يســتع

 صاحبة وولد يقول: موال تتفكرون فـيـاا تفترون م  الكذب علـى ربكم؟

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

, ع  علـّي, عـ  ابـ  عبــاس, قولـه: ـ حدثنا علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية18508  

 َوال يَْستَـْحِسُروَن ال يرجعون.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18509  

ــه: َوال  ـــجي , عــ  مـــجاهد, قول ـــي ن ــ  مب ــاء جايعــا, عــ  اب ــال: حــدثنا ورق ـــحس , ق قــال: حــدثنا ال

 َسرون.يَْستَـْحِسُروَن ال يح

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قولـه: َوال يَْستَــْحِسُروَن قـال: 18510  

 ال يُعيون.

رنـا معاـر, عـ  قَتـااة, قولــه: َوال حـدثنا الــحس  بـ  يحيـى, قـال: م برنـا عبــد الـرفاق, قـال: م ب   

 يَْستَـْحِسُروَن قال: ال يعيون.

 حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قتااة منله.   

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قولـه: ال يَْسـتَْكبِروَن َعـْ  18511  

ـْحِسُرون قال: ال يستـحسرون, ال يـالّون كلك االستــحسار, قـال: وال يفتـرون, وال ِعبـااَتِِه َوال يَْستَ 

 يسأَمون.

هذا رله معنا  واحد والكالم مختل , وهو م  قولهم: بعير َحِسير: إكا معيا وقام ومنه قول علقاـة   

 ب  عبدة:

 ِلـيُب بِها ِجيَُ  الـَحْسَرى فأّما ِعماُمها  فَبِـيٌض, ومّما ِجْلدُها فَصَ  

 

 21و 20اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يَُسبُّحوَن اْللّْيـَل َوالنَّهـاَر الَ يَْفتُـُروَن    مَِم اتَّخـذَُواْ آِلَهـةً ّمـَ  األْرِع 

 ُهْم يُنِشُروَن {.

يقـول تعالـــى كرــر : يسـب  هــؤالء الــذي  عنــد  مـ  مالئكــة ربهــم اللـيــل والنهــار ال يفتــرون مــ     

 يحهم إيا . راا:تسبـ

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  ُعلَـية, قال: م برنـا حايـد, عـ  إسـحاق بـ  عبـد ـ بـ  18512  

الـــحارث, عــ  مبـــيه من ابــ  عبـــاس ســأل رعبـــا عــ  قولــه: يَُســبُّحون اللّـْيـــَل َوالنَّهــاَر الَ يَْفتـُـُروَن و 

اك طرفـك؟ هـل يَئُـواك نَفَُسـك؟ قـال: ال قـال: فقال: هـل يَئُـو« يسبحون اللـيـل والنهار ال يسأمون»

 فإنهم مُلهاوا التسبـي  راا مُلهاتـم الّطْرف والنّفَس.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي مبو معاوية, عـ  مبــي إسـحاق الشيبـانــي, 18513  

بُّحوَن اللّـْيـــَل عــ  حســان بــ  مخــارق, عــ  عبــد ـ بــ  الـــحرث, قــال: قلــت: لكعــب األحبـــار: يَُســ
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والنّهاَر ال يَْفتُروَن مما يشثلهم رسالة مو عال؟ قال: يا اب  م ي إنهم ُجعـل لهـم التسبــي  راـا ُجعـل 

لكم النفس, ملست تأرل وتشرب وتقوم وتقعد وتـجيء وتذهب ومنت تنفّس؟ قلت: بلــى قـال: فكـذلك 

 ُجعل لهم التسبـي .

عبد الـرحا  ومبـو ااوا, قـاال: حـدثنا عاـران القطـان, عـ   ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا18514  

قتااة, ع  سالـم ب  مبـي الـجعد, ع  معدان ب  مبـي طلـحة, عـ  عاـرو البكالــي, عـ  عبـد ـ بـ  

عار, قال: إن ـ  ـل  عشرة مجزاء, فجعل تسعة مجـزاء الــاالئكة وجـزءا سـائر الـخــل . وَجـّزم 

تسـعة مجـزاء يسـبحون اللـيــل والنهـار ال يفتـرون وجـزءا لرسـالته. الـاالئكة عشرة مجزاء, فجعل 

وَجــّزم الـخـــل  عشــرة مجــزاء, فجعــل تســعة مجــزاء الـــجّ  وجــزءا ســائر بنـــي آام. وَجــّزم بنـــي آام 

 عشرة مجزاء, فجعل يأجوج ومأجوج تسعة مجزاء وجزءا سائر بنـي آام.

سعيد, ع  قَتااة, قوله: يَُسبُّحوَن اللّـْيـَل والنّهاَر  ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا18515  

ال يَْفتُُرون يقول: الــاالئكة الـذي  هـم عنـد الـرحا  ال يسـتكبرون عـ  عبــااته وال يسـأمون فــيها. 

تَْسـَاعُوَن مـا »وكُرر لنا من نبـّي ـ صـلى ـ عليـه وسـلم بـينــاا هـو جـالس مـع مصـحابه, إك قـال: 

إنّــي ألْسـَاُع مِطـيَا الّسـااِء, وَمـا تُـالُم مْن تَـئِّا »ا: ما نساع م  شيء يا نبــّي ـ قـال: قالو« مْسَاُع؟

 «.َولَـْيَس فِـيها َمْوِضُع َراَحٍة إالّ َوفِـيِه َملٌَك ساِجدٌ مو قَائمٌ 

ء الــاشررون وقوله: مم اتـَخذُوا آِلَهـةً ِمـَ  األْرِع ُهـْم يُْنِشـُروَن يقـول تعالــى كرـر : متــخذ هـؤال   

االَلهـة. يقـول: هـذ  االَلهـة التــي اتــخذوها تنشـر «: هم»آلهة م  األرع هم ينشرون يعنـي بقوله 

 األموات يقول: يحيون األموات, وينشرون الـخـل , فإن ـ هو الذي يحيـي ويـايت. راا:

دثنـــي وح«  »ــ حدثنــي مــحاد بـ  عاـرو, قـال: حــدثنا مبـو عاصـم, قـال: ثنــي عيسـى 18516  

الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: 

 يُْنِشُروَن يقول: يُحيون.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: مِم اتّـَخذُوا آلَهةً ِمـَ  18517  

هتـم محد يحيـي كلك يُْنِشُرون؟ وقرم قول ـ: قُْل َمْ  يَْرفقُكْم ِمَ  األْرِع ُهْم يُْنِشُروَن يقول: مفـي آل

 الّسااِء واألْرِع... إلـى قوله: ما لَُكْم َرْيَ  تَـْحُكُاوَن.

 

 22اآلية : 
ِ َرّب ا َّ ُ لَفََســدَتَا فَُسـْبَحاَن  َّ ِِ َعّاــا القـول فــي تأويــل قولــه تعالــى: }لَـْو َرــاَن فِيِهَاـآ آِلَهـةٌ إِالّ  ْلعَـْر

 يَِصفُوَن {.

يقول تعالـى كرر : لو ران فـي الساوات واألرع آلهة تصلــ  لهـم العبــااة سـوى ـ الـذي هـو    

ــدَتا يقــول: لفســد مهــل الســاوات   ــال  األشــياء, ولــه العبـــااة واأللوهــة التـــي ال تصلـــ  إال لــه لَفََس

ِِ َعّاا يَ  ِ َرّب العَْر َّ ِصفُوَن يقول جّل ثناه : فتنزيه هلل وتبرئة لـه مــاا يفتـري واألرع. فَُسْبحاَن 

 به علـيه هؤالء الـاشررون به م  الكذب. راا:

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قوله: لَـْو رـاَن فِــيِهاا آِلَهـةٌ إالّ 18518  

ِِ َعاّ  ِ َرّب العَْر َّ ُ لَفََسدَتا فَُسْبحاَن   ا يَِصفُوَن يسب  نفسه إْك قـيـل علـيه البهتان.َّ

 23اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الَ يُْسأَُل َعّاا يَْفعَُل َوُهْم يُْسأَلُوَن {.

يقول تعالـى كرر : ال سائل يسأل رّب العرِ ع  الـذي يفعـل بخــلقه مـ  تصـريفهم فـيــاا شـاء    

ر كلـك مـ  حكاـه فــيهم ألنهـم  ــلقه وعبــيد , وجاـيعهم فــي م  حياة وموت وإعزاف وإكالل وغي

ملكـه وســلطانه, والـــحكم حكاــه, والقضــاء قضــاه , ال شــيء فوقـه يســأله عاــا يفعــل فـــيقول لــه لـــم 

فعلت؟ ولـَم لـم تفعل؟ َوُهْم يُْسئَلُوَن يقول جّل ثناه : وجايع م  فـي الساوات واألرع مـ  عبــاا  

اسبون علـى معاالهم, وهو الذي يسألهم ع  كلك ويحاسبهم علـيه ألنه مسؤولون ع  مفعالهم, ومـح

 فوقهم ومالكهم, وهم فـي سلطانه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  
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ْم ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: ال يُْسئَُل َعّاا يَْفعَُل َوهُ 18519  

 يُْسئَلُوَن يقول: ال يسئل عاا يفعل بعبـاا , وهم يُسئلون ع  معاالهم.

ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, قـال: قولـه: ال 18520  

ل  عـ  يُْسئَُل َعّاا يَْفعَُل َوُهْم يُْسئَلُوَن قال: ال يسئل الـخال  ع  قضائه فـي  ـلقه, وهـو يسـأل الـخــ

 عالهم.

ـ حدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18521  

ــئَلُونَقال: ال يســئل الـــخال  عاــا يقضــي فـــي  ـــلقه,  ــْم يُْس ــل َوُه ــئَُل َعّاــا يَْفعَ يقــول فـــي قولــه: ال يُْس

 والـخـل  مسؤولون ع  معاالهم.

 24اآلية : 
ه تعالــى: }مَِم اتَّخـذُواْ ِمـ  اُونِـِه آِلَهـةً قُـْل َهـاتُواْ بُْرَهـانَُكْم َهــَذَا ِكْرـُر َمـ  ّمِعـَي القول فـي تأويـل قولـ

 َوِكْرُر َم  قَْبِلي بَْل مَْرنَُرُهْم الَ يَْعلَُاوَن اْلَحّ  فَُهْم ّمْعِرُضوَن {.

وتـخــل  وتـحيــي  يقول تعالــى كرـر : متــخذ هـؤالء الــاشررون مـ  اون ـ آلهـة تنفـع وتضـرّ    

وتـــايت؟ قــل يــا مـــحاد لهــم: هــاتوا برهــانكم يعنـــي حجــتكم يقــول: هــاتوا إن رنتـــم تزعاــون منكــم 

 مـحقون فـي قـيـلكم كلك حجة والـيالً علـى صدقكم. راا:

ـ حدثنا بِشـر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: قُـْل هـاتُوا بُْرهـانَُكْم 18522  

 هاتوا بـينتكم علـى ما تقولون. يقول:

وقوله: َهذَا ِكْرُر َمْ  َمِعَي يقول: هذا الذي جئتكم به م  عنـد ـ مـ  القـرآن والتنزيــل, ِكْرـُر َمـْ     

َمِعَي يقول:  بر م  معي مـاا لهم م  ثـواب ـ علــى إيــاانهم بـه وطـاعتهم إيـا  ومـا علــيهم مـ  

رهم به. َوِكْرُر َمْ  قَْبِلـي يقول: و بر م  قبلـي مـ  األمــم التــي عقاب ـ علـى معصيتهم إيا  ورف

 سلفت قبلـي, وما فعل ـ بهم فـي الدنـيا وهو فـاعل بهم فـي االَ رة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

قَتـااة, قولـه: َهـذَا ِكْرـُر َمـْ  َمِعـَي ـ حدثنـي بِْشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حـدثنا سـعيد, عـ  18523  

يقول: هذا القرآن فـيه كرر الـجالل والـحرام. َوِكْرُر َمْ  قَْبِلـي يقول: كرر معاال األمـم السالفة ومـا 

 صنع ـ بهم وإلـى ما صاروا.

َمْ  َمِعَي  َهذَا ِكْررُ « ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج18524  

 قال: حديث م  معي, وحديث م  قبلـي.

وقولـه: بَــْل مْرنـَـُرُهْم ال يَْعلَـــُاوَن الـــَحّ  يقــول: بـل مرنــر هــؤالء الـــاشرري  ال يعلـــاون الصــواب    

 فـيـاا يقولون وال فـيـاا يأتون ويذرون, فهم معرضون ع  الـحّ  جهالً منهم به وقلّة فهم.

 ك ما:وران قَتااة يقول فـي كل  

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة: بَْل مْرنَُرُهْم ال يَْعلَـُاوَن الــَحّ  18525  

 فَُهْم ُمْعِرُضوَن ع  رتاب ـ.

 

 25اآلية : 
نّـهُ آل إِلَــَهَ إِالّ مَنَـاْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَمآ مَْرَسْلنَا ِمـ  قَْبِلـَك ِمـ  ّرُسـوٍل إِالّ نُـوِحَي إِلَْيـِه مَ 

 فَاْعبُدُوِن {.

يقول تعالـى كرر : وما مرسلنا يا مـحاد م  قبلك م  رسول إلـى ممة م  األمــم إال نـوحي إلــيه    

منــه ال معبــوا فـــي الســاوات واألرع تصلـــ  العبـــااة لــه ســواي فـــاْعبُدُوِن يقــول: فأ ـــلصوا لـــي 

 العبـااة, ومفراوا لـي األلوهة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قولـه: َوَمـا مْرَسـْلنا ِمـْ  قَْبِلـَك 18526  

ك والتوحيـد, ال ِمْ  َرسوٍل إالّ نُوِحي إِلَـْيِه منّه ال إلَهَ إالّ منا فـاْعبُدُوِن قال: مرسلت الرسل بــاع ال

يقبل منهم قال مبو جعفر: مظنه منا قال عال حتـى يقولو  ويقّروا به والشرائع مختلفةٌ, فــي التـوراة 
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شـريعة وفـــي اعنـجيــل شــريعة وفـــي القـرآن شــريعة حـالل وحــرام. وهــذا رلـه فـــي اع ــالك هلل 

 والتوحيد له.

 27و  26اآلية : 
الُواْ اتَّخذَ الّرْحَاـَُ  َولَداً ُسْبَحانَهُ بَْل ِعبَااٌ ّمْكَرُموَن    الَ يَْسبِقُونَهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقَ 

 بِاْلقَْوِل َوُهْم بِأَْمِرِ  يَْعَالُوَن {.

يقول تعالـى كرر : وقال هؤالء الكافرون بربهم: اتـخذ الرحا  ولدا م  مالئكته فقال جّل ثنـاه     

يا مـاا وصفو  به سبحانه, يقول تنزيها له ع  كلك: ما كلك م  صفته بَْل استعماما مـاا قالوا وتبرّ 

ِعبـااٌ ُمْكَرُموَن يقول: مـا الــاالئكة راـا وصـفهم بـه هـؤالء الكـافرون مـ  بنــي آام, ولكـنهم عبــاا 

 مكرمون يقول: مررمهم ـ. راا:

قولـه: َوقـالُوا اتّــَخذَ الـّرْحَاُ   ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عـ  قتـااة,18527  

َولَدا ُسْبحانَهُ بَْل ِعبـااٌ ُمْكَرُمـوَن قـال: قالـت الــيهوا: إن ـ تبــارك وتعالــى صـاهر الــجّ , فكانـت 

منهم الـاالئكة. قال ـ تبـارك وتعالـى تكذيبـا لهم وراّا علـيهم: بَْل ِعبَــااٌ ُمْكَرُمـوَن وإن الــاالئكة 

 الوا, إنـاا هم عبـاا مررمهم بعبـااته.لـيس راا ق

حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قتااة. وحدثنا الــحس ,    

قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معاـر, عـ  قَتـااة: وقَـالُوا اتّــَخذَ الـّرْحَاُ  َولَـدا قالـت الــيهوا 

بـارك وتعالـى  ات  إلـى الـجّ  والـاالئكة م  الــجّ  قـال ـ تبــارك وطوائ  م  الناس: إن ـ ت

 وتعالـى: ُسْبحانَهُ بَْل ِعبـااٌ ُمْكَرُموَن.

وقوله: ال يَْسـبِقُونَهُ بــالقَْوِل يقـول جـّل ثنـاه : ال يتكلــاون إال بــاا يـأمرهم بـه ربهـم, وال يعالـون   

 عاالً إال به.

ثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قـال: قـال ـ: ال يَْسـبِقُونَهُ ـ حدثنا بشـر, قـال: حـد18528  

 َوُهْم بأْمِرِ  يَْعَالُوَن.« بِـاْلقَْوِل يُنْنـي علـيهم

 

 28اآلية : 
َى َوُهـْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يَْعلَُم َما بَْيَ  مَْيِديِهْم َوَمـا َ ْلفَُهـْم َوالَ يَْشـفَعُوَن إِالّ ِلَاـِ  اْرتََضـ

 ّمْ  َ ْشيَتِِه ُمْشِفقُوَن {.

يقول تعالـى كرر : يعلـم ما بـي  ميدي مالئكته ما لـم يبلثو  ما هو وما هم فـيه قائلون وعاملون,    

َوَما َ ـْلفَُهْم يقول: وما مضى م  قبل الـيوم مـاا  ــلفو  وراءهـم مـ  األفمـان والـدهور مـا عالـوا 

 ًصى لهم وعلـيهم, ال يخفـى علـيه م  كلك شيء.فـيه, قالوا: كلك رله ُمـحْ 

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18529  

 ْم يقول: يعلـم ما قدّموا وما مضاعوا م  معاالهم.اب  عبـاس, قوله: يَْعلَـُم ما بـيَ  مْيِديهْم وَما َ ـْلفَهُ 

 َوال يَْشفَعُوَن إالّ ِلـَاِ  اْرتََضى يقول: وال تشفع الـاالئكة إال لـا  رضي ـ عنه.  

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ويـة, عـ  علــّي, عـ  ابـ  عبــاس, ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قال: ثنـي معا18530  

 قوله: َوال يَْشفَعُوَن إالّ ِلـَاِ  اْرتََضى يقول: الذي  ارتضى لهم شهااة من ال إله إال ـ.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18531  

مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: إالّ ِلــَاِ   قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ 

 اْرتََضى قال: لـا  رضي عنه.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َوال يَْشـفَعُوَن إالّ ِلــَاِ  18532  

 ْرتََضى يوم القـيامة, َوُهْم مْ  َ ْشيَتِِه ُمْشِفقُوَن.ا
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حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قـال م برنـا معاـر, عـ  قتـااة يقـول: وال يشـفعون يـوم    

 القـيامة.

 حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قتااة, منله.   

ِه ُمْشِفقُوَن يقول: وهم م   ـوف ـ وحـذار عقابـه من يحـّل بهـم مشـفقون, وقوله: َوُهْم ِمْ  َ ْشيَتِ    

 يقول: حذرون من يعصو  ويخالفوا ممر  ونهيه.

 29اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَم  يَقُْل ِمْنُهْم إِنَّي إِلَـَهٌ ّم  اُونِـِه فَـذَِلَك نَْجِزيـِه َجَهـنَّم َرـذَِلَك نَْجـِزي

 يَ  {.الّماِلاِ 

يقول تعالـى كرـر : ومـ  يقـل مـ  الــاالئكة إنــي إلـه مـ  اون ـ, فَـذَِلَك الـذي يقـول كلـك مـنهم    

نَـْجِزيِه َجَهنّـَم يقول: ننـيبه علـى قـيـله كلك جهنـم. َرذِلَك نَـْجِزي الّماِلـايَ  يقـول: راـا نــجزي مـ  

نــجزي كلـك رـل مـ  ظلــم نفسـه فكفـر بــاهلل قال م  الـاالئكة إنــي إلـه مـ  اون ـ جهنــم, رـذلك 

وعبـد غيــر . وقـيـــل: عنـــي بهــذ  االَيــة إبلـــيس. وقــال قــائلو كلــك: إنـــاا قلنــا كلــك, ألنــه ال محــد مــ  

 الـاالئكة قال إنـي إله م  اون ـ سوا  كرر م  قال كلك:

ج: َوَمـْ  يَقُـْل ِمـْنُهْم ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَري18533  

قال: قال اب  ُجَريج: م  يقل م  الـاالئكة إنـي إله م  اونـه فلــم يقلـه إال إبلــيس اعـا إلــى عبــااة 

 نفسه, فنزلت هذ  فـي إبلـيس.

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة: َوَمـْ  يَقُـْل ِمـْنُهْم إنّــي إلَـهٌ مـْ  18534  

ونِِه فَذَلَك نـْجِزيِه َجَهنّـَم َرذلَك نَـْجِزي الّماِلـايَ  وإنـاا رانت هذ  االَية  اصة لعدّو ـ إبلـيس لـاا اُ 

 قال ما قال لعنه ـ وجعله رجيـاا, فقال: فَذلَك نَـْجِزيِه َجَهنّـَم َرذلَك نَـجِزي الّماِلـايَ .

ب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: َوَمْ  يَقُْل ِمْنُهْم إنّــي ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا ا18535  

 إلَهٌ مْ  اُونِِه فَذلَك نَـْجِزيِه َجَهنّـَم قال: هي  اصة عبلـيس.

 30اآلية : 
اُهَاـا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }مََولَْم يََر الّـِذيَ  َرفَـُرَواْ مَّن الّسـَااَواِت َواألْرَع َرانَتَـا َرتْقـاً فَفَتَْقنَ

 َوَجعَْلنَا ِمَ  اْلَاآِء ُرّل َشْيٍء َحّي مَفاَلَ يُْؤِمنُوَن {.

يقول تعالـى كرر : مو لـم ينمر هؤالء الذي رفروا بـاهلل بأبصار قلوبهم, فـيروا بها, ويعلـاوا من    

ن الساوات واألرع رانتا َرتْقا: يقول: لـيس فـيهاا ثقب, بل رانتـا ملتصقتــي  يقـال منـه: رتـ  فـال

الفت : إكا شدّ , فهو يرتقه َرتْقا ورتوقا وم  كلك قـيـل للــارمة التــي فرجهـا ملتــحم: رتقـاء. ووحـد 

الّرتْ , وهو م  صفة السـااء واألرع, وقـد جـاء بعـد قولـه: رانَتـا ألنـه مصـدر, منـل قـول الـّزور 

 والصوم والفطر.

 وقوله: فَفَتَْقناُهاا يقول: فصدعناهاا وفرجناهاا.   

ا تل  مهـل التأويــل فــي معنـى وصـ  ـ السـاوات واألرع بــالرت , وريـ  رـان الرتـ , ثم   

ــى بــذلك من الســاوات واألرع رانتــا ملتصقتـــي  ففصــل ـ  وبــأّي معنــى فتــ ؟ فقــال بعضــهم: َعنَ

 بـينهاا بـالهواء. كرر م  قال كلك:

عـ  علــّي, عـ  ابـ  عبــاس,  ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قال: ثنـي معاويـة,18536  

 قوله: مَو لَـْم يََر الِّذيَ  َرفَُروا مّن الَسَاَواِت واألْرَع رانَتا َرتْقا يقول: ملتصقتـي .

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18537  

وا مّن الّسَاَواِت واألْرَع رانَتا رتْقا فَفَتَْقناهاا... االَية, يقول: اب  عبـاس, قوله: مَو لَـْم يََر الِّذيَ  َرفَرُ 

 رانتا ملتصقتـي , فرفع السااء ووضع األرع.

ــ حــدثت عــ  الـــحسي , قــال: ســاعت مبـــا معــاك يقــول: م برنــا عبـــيد بــ  سلـيـــاان, قــال: 18538  

تْقا فَفَتَْقناُهاا ران اب  عبـاس يقول: ساعت الضحاك يقول فـي قوله: مّن الّسَاَواِت واألْرَع رانتا رَ 

 رانتا ملتزقتـي , ففتقهاا ـ.
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ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتـااة: مّن الّسـَاَواِت واألْرَع رانَتـا 18539  

 ا الهواء.َرتْقا فَفَتَْقناُهاا قال: ران الـحس  وقَتااة يقوالن: رانتا جايعا, ففصل ـ بـينهاا بهذ

وقال آ رون: بل معنى كلـك من السـاوات رانـت مرتتقـة طبقـة, ففتقهـا ـ فجعلهـا سـبع سـاوات.   

 ورذلك األرع رانت رذلك مرتتقة, ففتقها فجعلها سبع مرضي  كرر م  قال كلك:

ـــي 18540   ــال: حــدثنا عيســى, وحدثن ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـ

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قول الـحارث, قال: 

ـ تبـارك وتعالـى: َرتْقا فَفَتَْقناُهاا م  األرع سّت مرضي  معهـا فتلـك سـبع مرضـي  معهـا, ومـ  

 السااء سّت ساوات معها فتلك سبع ساوات معها. قال: ولـم تك  األرع والسااء متـااّستـي .

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  اب  مبـي نـجي , ع  18541  

مـــجاهد: َرتْقــا فَفَتَْقناُهاــا قــال: فــتقهّ  ســبع ســاوات بعضــهّ  فــوق بعــض, وســبع مرضــي  بعضــهّ  

 تـحت بعض.

د نــحو حـديث حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاه   

 مـحاد ب  عارو, ع  مبـي عاصم.

ـ حدثنا عبد الـحايد ب  بـيان, قال: م برنا مـحاد ب  يزيد, ع  إسااعيـل, قال: سألت مبـا 18542  

صالـ  ع  قوله: رانَتا َرتْقا فَفَتَْقناُهاا قال: رانـت األرع رتقـا والسـاوات رتقـا, ففتـ  مـ  السـااء 

 ي .سبع ساوات, وم  األرع سبع مرض

ـ حدثنا موسـى, قـال: حـدثنا عاـرو, قـال: حـدثنا مسبــاط, عـ  السـدّي, قـال: رانـت سـااء 18543  

واحدة ثم فتقها, فجعلها سبع ساوات فـي يومي , فـي الـخايس والـجاعة, وإنـاا ُساي يوم الــجاعة 

فــي ِسـتِّة ميّـاٍم  ألنه جاع فـيه  ـل  الساوات واألرع, فذلك حي  يقول: َ ـلََ  الّسـَاَواِت َواألْرِع 

 يقول: رانَتا َرتْقا فَفَتَْقناُهاا.

وقال آ رون: بل ُعنــي بـذلك من السـاوات رانـت رتقـا ال تــاطر واألرع رـذلك رتقـا ال تنبـت,   

 ففت  السااء بـالـاطر واألرع بـالنبـات. كرر م  قال كلك:

مَو لَــْم يَـَر الّـِذيَ  َرفَـُروا  ـ حدثنا هناا, قال: حدثنا مبو األحوك, ع  سااك, ع  عكرمـة:18544  

مّن الّســَاَواِت واألْرَع رانَتــا َرتْقــا فَفَتَْقناُهاــا قــال: رانتــا رتقــا ال يخــرج منهاــا شــيء, ففتــ  الســااء 

 بـالـاطر وفت  األرع بـالنبـات. قال: وهو قوله: والّسااِء كَاِت الّرْجعِ واألْرِع كَاِت الّصْد ِ.

  علـّي الصدائي, قال: حـدثنا مبــي, عـ  الفضيــل بـ  مـرفوق, عـ  ـ حدثنـي الـحسي  ب18545  

عطية, فــي قولـه: مَو لَــْم يَـَر الّـِذيَ  َرفَـُروا مّن الّسـَاَواِت واألْرَع رانَتـا َرتْقـا فَفَتَْقناُهاـا قـال: رانـت 

جعل السااء رتقا ال تـاطر واألرع رتقا ال تنبت, ففت  السااء بـالـاطر وفت  األرع بـالنبـات و

 م  الـااء رّل شيء حّي, مفال يؤمنون؟

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد فــي قولـه: مَو لَــْم يَـَر الّـِذيَ  18546  

َرفَُروا من الّسَاَواِت واألْرَع رانَتا َرتْقـا فَفَتَْقناُهاـا قـال: رانـت السـاوات رتقـا ال ينـزل منهـا مطـر, 

يخرج منها نبـات, ففتقهاا ـ, فأنزل مطـر السـااء, وشـّ  األرع فـأ رج  ورانت األرع رتقا ال

 نبـاتها. وقرم: فَفَتَْقناُهاا َوَجعَْلنا ِمَ  الـااء رّل َشْيٍء َحّي مفاَل يُْؤِمنُوَن.

 وقال آ رون: إنـاا قـيـل فَفَتَْقناُهاا ألن اللـيـل ران قبل النهار, ففت  النهار. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا النوري, عـ  مبــيه, عـ  عكِرمـة, 18547  

 ع  اب  عبـاس, قال:  ـل  اللـيـل قبل النهار. ثم قال: رانَتا َرتْقا فَفَتَْقنَاُهاا.

قال مبو جعفر: ومولــى األقـوال فــي كلـك بــالصواب قـول مـ  قـال: معنـى كلـك: مو لــم يـر الـذي   

ـــالثيث واألرع رفــر وا من الســاوات واألرع رانتــا رتقــا مــ  الـــاطر والنبـــات, ففتقنــا الســااء ب

 بـالنبـات.

وإنـاا قلنا كلك مولـى بـالصواب فـي كلك لداللة قوله: وَجعَْلنا ِمَ  الـااِء ُرّل َشْيٍء َحّي علـى كلك,   

 تقدمه م  كرر مسبـابه. ومنه جّل ثناه  لـم يعقب كلك بوص  الـااء بهذ  الصفة إال والذي

فإن قال قائل: فـإن رـان كلـك رـذلك, فكيـ  قـيــل: مو لــم يـر الـذي  رفـروا من السـاوات واألرع   

رانتا رتقا, والثيث إنـاا ينـزل مـ  السـااء الدنــيا؟ قـيــل: إن كلـك مختلـ  فــيه, قـد قـال قـوم: إنــاا 
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ولو ران كلك ميضا راا كررت م  منه  ينزل م  السااء السابعة, وقال آ رون: م  السااء الرابعة,

ينزل م  السااء الدنـيا, لـم يك  فـي قوله: مّن الّسَاَواِت واألْرَع الـيـل علـى  الف مـا قلنـا, ألنـه 

والـاراا منها واحدة فتـجاع, ألن رـل قطعـة منهـا سـااء, راـا يقـال: « الساوات»ال يـاتنع من يقال 

 ثوب م الق, وقايص مساال.

ائل: وري  قـيـل إن الساوات واألرع رانتا, فـالساوات جاع, وحكـم جاـع اعنـاث من فإن قال ق  

يقال فـي قلـيـلة رّ , وفـي رنـير  رانت؟ قـيـل: إنــاا قـيــل كلـك رـذلك ألنهاـا صنفــان, فــالساوات 

 نو , واألرع آ ر وكلك نمير قول األسوا ب  يعفر:

 ـي الـَاخاِرَم يَْرقُبـاِن َسَواِاي إّن الـَانِـيّةَ والـحتُُوَف ِرالُهااتُوفِ  

وقد كرر الـانـية والـحتوف ِلـاا وصفت م  منه عنى النوعي . وقد مُ برت ع  «, رالهاا»فقال:   

 مبـي عبـيدة معار ب  الـاننـي, قال: منشدنـي غالب النفـيـلـي للقطامي:

 تا اْنِقطاَعا ملَـْم يْحُزْنَك مّن ِحبـاَل قَـْيٍسَوتَْثِلَب قَْد تَبـايَنَ 

 فجعل حبـال قـيس وهي جاع وحبـال تثلب وهي جاع اثنـي .  

وقوله: َوَجعَْلنا ِمـَ  الــَااِء ُرـّل َشـْيٍء َحـّي يقـول تعالــى كرـر : ومحيــينا بـالــااء الـذي ننزلـه مـ     

 السااء رّل شيء. راا:

ر, عـ  قتـااة: َوَجعَْلنـا ِمـَ  ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, عـ  معاـ18548  

 الـَااء ُرّل َشْيٍء َحّي قال: رّل شيء حّي ُ ـل  م  الـااء.

فإن قال قائـل: وريـ   ـّص رـل شـيء حـّي بأنـه جعـل مـ  الــااء اون سـائر األشـياء غيـر , فقـد   

حـّي  علـات منه يحيا بـالـااء الزرو  والنبـات واألشجار وغير كلك مــاا ال حيـاة لـه, وال يقـال لـه

وال ميت؟ قـيـل: ألنه ال شيء م  كلك إال وله حياة وموت, وإن  ال  معنا  فـي كلك معنـى كوات 

األروا  فـي منه ال مروا  فــيهّ  ومن فــي كوات األروا  مرواحـا فلـذلك قـيــل: َوَجعَْلنـا ِمـَ  الــَااِء 

 ُرّل َشْيٍء َحّي.

 ك, ويقّرون بألوهة م  فعل كلك ويفراونه بـالعبـااة؟وقوله: مفاَل يُْؤِمنُون يقول: مفال يصدّقون بذل  

 

 31اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَجعَْلنَا فِي األْرِع َرَواِسَي مَن تَِايدَ بِِهْم َوَجعَْلنَـا فِيَهـا فَِجاجـاً ُسـباُلً 

 لّعَلُّهْم يَْهتَدُوَن {.

ا مـ  حججنـا علــيهم وعلــى جايـع  ــلقنا, منـا يقول تعالـى كرر : مو لـم ير هـؤالء الكفــار ميضـ   

 جعلنا فـي األرع جبـاالً راسية؟ والرواسي: جاع راسية, وهي النابتة راا:

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َوَجعَْلنـا فِــي األْرِع 18549  

 َرَواِسَي مي جبـاالً.

ــمْ     ـــِايدَ بِِه ــه: مْن تَ ــا فـــي هــذ  األرع هــذ   وقول ــأ بهــم. يقــول جــّل ثنــاه : فجعلن يقــول: من ال تتكف

 الرواسي م  الـجبـال, فنبتناها لئال تتكفأ بـالناس, ولـيقدروا بـالنبـات علـى ظهرها. راا:

ـ حدثنا بِشر, قال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قـال: رـانوا علــى األرِع 18550  

تقّر, فأصبحوا وقد جعل ـ الـجبـال وهـي الرواسـي موتـااا لـورع وَجعَْلنَـا فــيها تـاور بهم ال تس

 فَِجاجا ُسباُلً يعنـي مسالك, واحدها فّج. راا:

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: َوَجعَْلنا فِـيها فِجاجا: مي 18551  

 وهي جاع السبـيـل.معالما. وقوله: ُسباُلً مي طرقا, 

ـــيها فِجاجــا وجعلنــا فـــي    ورــان ابــ  عبـــاس فـيـــاا كَرــر عنــه يقــول: إنـــاا عنــى بقولــه: َوَجعَْلنــا فِ

 الرواسي, فـالهاء واألل  فـي قوله: َوَجعَْلنا فِـيها م  كرر الرواسي.

قال: قال اب   ـ حدثنا بذلك القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج,18552  

 عبـاس, قوله: َوَجعَْلنا فِـيها فِجاجا سبالً, قال: بـي  الـجبـال.

وإنـاا ا ترنا القول االَ ر فـي كلك وجعلنـا الهـاء واأللـ  مـ  كرـر األرع, ألنهـا إكا رانـت مـ    

كررها ا ـل فـي كلك السهل والـجبل وكلك من كلك رله م  األرع, وقد جعل ـ لـخـلقه فـي كلـك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رله فجاجا سبالً. وال االلة تدّل علــى منـه عنـى بـذلك فجـاج بعـض األرع التــي جعلهـا لهـم سـبالً 

 اون بعض, فـالعاوم بها مولـى.

وقوله: لَعَلُّهـْم يَْهتَـدُوَن يقـول تعالــى كرـر : جعلنـا هـذ  الفجـاج فــي األرع لــيهتدوا إلــى السـير    

 فـيها.

 

 33و  32اآلية : 
وله تعالـى: }َوَجعَْلنَا الّسَاآَء َسْقفاً ّمْحفُوظـاً َوُهـْم َعـْ  آيَاتَِهـا ُمْعِرُضـوَن    َوُهـَو القول فـي تأويـل ق

 الِّذي َ لََ  اْللّْيَل َوالنَّهاَر َوالّشْاَس َواْلقََاَر ُرّل فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن {.

له: َمـْحفُوظا يقول: حفمناها مـ  يقول تعالـى كرر : َوَجعَْلنا الّسَااَء َسْقـفـا لورع مساورا. وقو   

 رّل شيطان رجيـم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18553  

عـ  مــجاهد, فــي قولـه: َسْقـفــا  قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي ,

 َمـْحفُوظا قال: مرفوعا.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َوَجعَْلنـا الّسـااَء َسْقـفــا 18554  

 الَية: سقـفـا مرفوعا, وموجا مكفوفـا.َمـْحفُوظا... ا

وقوله: َوُهْم َعْ  آياتِها ُمْعِرُضوَن يقـول: هـؤالء الــاشررون عـ  آيـات السـااء, ويعنــي بآياتهـا:    

شاسها وقارها ونـجومها. ُمْعِرُضوَن يقول: وهؤالء الـاشررون ع  آيات السااء, ويعنـي بآياتها: 

: يقول: يعرضون ع  التفكر فـيها وتدبر ما فــيها مـ  حجـج شاسها وقارها ونـجومها. ُمْعِرُضونَ 

ـ علـيهم وااللتها علـى وحدانـية  القَها, ومنه ال ينبثي من تكون العبـااة إال لـا  ابرها وسـّواها, 

 وال تصلـ  إال له.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, ـ حدثنا مـحاد ب  18555  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد: َوُهـْم عـ  آياتِهـا 

 ُمْعِرُضوَن قال: الشاس والقار والنـجوم آيات السااء.

  اب  ُجـَريج, عـ  مــجاهد, منلـه. وقولـه: حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع   

َوُهَو الِّذي َ ـلََ  اللّـْيــَل والنّهـاَر والّشـْاَس والقََاـَر ُرـّل فِــي فَلَـٍك يَْسـبَُحوَن يقـول تعالــى كرـر : وـ 

الذي  ـل  لكم ميها الناس اللـيـل والنهار, نعاة منه علـيكم وحجة وااللة علـى عميـم سلطانه ومن 

اون رــّل مــا ســوا  فهاــا يختلفـــان علـــيكم لصــال  معايشــكم وممــور انـــيارم وآ ــرتكم,  األلوهــة لــه

 و ـل  الشاس والقار ميضا رّل فـي فَلٍَك يَْسبَُحوَن يقول: رّل كلك فـي فلك يسبحون.

وا تل  مهل التأويـل فــي معنـى الفلـك الـذي كرـر  ـ فــي هـذ  االَيـة, فقـال بعضـهم: هـو رهيئـة   

 ى. كرر م  قال كلك:حديدة الّرحَ 

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18556  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قوله: ُرّل فِـي فَلَـٍك 

 يَْسبَُحوَن قال: فلك رهيئة حديدة الرحى.

القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, قال: قال اب  جريج: ُرـّل فِــي فَلَـٍك ـ حدثنا 18557  

 قال: فلك رهيئة حديدة الرحى.

ـ حدثنا اب  حايـد, قـال: ثنــي جريـر, عـ  قـابوس بـ  مبــي َظبــيان, عـ  مبــيه, عـ  ابـ  18558  

 عبـاس: ُرّل فِـي فَلٍَك يَْسبَُحوَن قال: فلك السااء.

ن: بل الفلك الذي كرر  ـ فـي هذا الـاوضع سـرعة جـري الشـاس والقاـر والنــجوم وقال آ رو  

 وغيرها. كرر م  قال كلك:
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ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك, قـال: م برنـا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18559  

 يقول قـي قوله: ُرّل فِـي فَلٍَك يَْسبَُحوَن الفلك: الـجري والسرعة.

 آ رون: الفلك موج مكفوف تـجري الشاس والقار والنـجوم فـيه.وقال   

وقــال آ ــرون: بــل هــو القطــب الــذي تــدور بــه النـــجوم. واستشــهد قائــل هــذا القــول لــه هــذا بقــول   

 الراجز:

 بـاتَْت تُناِجي الفَلََك الدّّواَراحتـى الّصبـا ِ تعَال األَْقتاَرا  

 وقال آ رون فـي كلك, ما:  

ــٍك ـــ حــدث18560   ـــي فَلَ نا بــه بِشــر, قــال: حــدثنا يزيــد, قــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قتــااة, قولــه: ُرــّل فِ

 يَْسبَُحوَن: مي فـي فلك السااء.

حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قتااة: ُرّل فِــي فَلَـٍك يَْسـبَُحوَن    

 قال: يجري فـي فلك السااء راا رميت.

ــٍك ـــ حد18561   ـــي فَلَ ثنـــي يــونس, قــال: م برنــا ابــ  وهــب قــال: قــال ابــ  فيــد, فـــي قولــه: ُرــّل فِ

يْســبَُحوَن قــال: الفلــك الــذي بـــي  الســااء واألرع مــ  مـــجاري النـــجوم والشــاس والقاــر. وقــرم: 

لـك البـروج بــي  تَبـاَرَك الِّذي َجعََل فِـي الّسااِء بُُروجـا َوَجعَـَل فِــيها ِسـَراجا َوقََاـرا ُمنِــيرا وقـال: ت

السااء واألرع ولـيست فـي األرع. رّل فــي فَلـٍك يَْسـبَُحوَن قـال: فـيــاا بــي  السـااء واألرع: 

 النـجوم والشاس والقار.

 وكُرر ع  الـحس  منه ران يقول: الفلك طاحونة رهيئة فَْلَكة الـاثزل.  

ّل فِــي فَلَـٍك يَْسـبَُحوَن وجـائز من والصواب م  القول فـي كلك من يقـال راـا قـال ـ عـّز وجـّل: ُرـ  

يكون كلك الفلك راا قال مـجاهد رحديدة الّرَحى, وراا كُرر ع  الـحس  رطاحونـة الّرَحـى, وجـائز 

من يكون موجا مكفوفـا, ومن يكون قطب السـااء. وكلـك من الفلـك فــي رـالم العـرب هـو رـل شـيء 

 اائر, فجاعه مفالك, وقد كررت قول الراجز:

 ناِجي الفُْلَك الدّّواَرابـاتَْت تُ 

وإك ران رل ما اار فـي رالمها, ولـم يكـ  فــي رتـاب ـ وال فــي  بـر عـ  رسـول ـ صـلى ـ   

عليه وسلم وال عا  يُقطع بقوله العذُر, الـيـٌل يدل علـى مّي كلك هو م  مَي ران الواجـب من نقـول 

 فـيه ما قال ونسكت عاا ال علـم لنا به.

الصواب فـي كلك م  القول عندنا ما كررنا, فتأويـل الكـالم: والشـاس والقاـر, رـّل كلـك  فإكا ران  

 فـي اائر يسبحون.

 ومما قوله: يَْسبَُحوَن فإن معنا : يَْجُرون. كرر م  قال كلك:   

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18562  

الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قوله: ُرّل فِــي قال: حدثنا 

 فَلٍَك يَْسبَُحوَن قال: يجرون.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

فــي قولـه: يَْسـبَُحوَن قـال:  ـ حدثنـي يونس, قـال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد,18563  

يجرون. وقـيـل: ُرّل فِـي فَلٍَك يَْسبَُحوَن فأ رج الـخبر ع  الشاس والقار مخـرج الــخبر عـ  بنــي 

راــا قـيـــل: والّشــْاَس والقََاــَر َرمْيــتُُهْم لـــي «, تســب »مو « يســبح »آام بـــالواو والنــون, ولـــم يقــل: 

فلـاا وصفت الشاس والقار بـانل مفعالهم مجـرى الــخبر  ساِجِديَ  ألن السجوا م  مفعال بنـي آام,

 عنهاا مـجرى الـخبر عنهم.

 

 35و 34اآلية : 
ٍس القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ّم  قَْبِلَك اْلُخْلدَ مَفَإِْن ّمّت فَُهُم اْلَخاِلدُوَن    ُرّل نَفْ 

 الّشّر َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجعُوَن {.كَآئِقَةُ اْلَاْوِت َونَْبلُوُرم بِ 

يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: وما َ ـلّدنا محدا م  بنـي آام يا مـحاد قبلك    

فـــي الدنـــيا فنـخـــلدك فـــيها, وال بــد لــك مــ  من تـــاوت راــا مــات مــ  قبلــك ُرُســلُنا. مفــإْن ِمــّت فَُهــُم 
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َن يقول: فهؤالء الـاشررون بربهم هم الـخالدون فــي الدنــيا بعـدك؟ ال, مـا كلـك رـذلك, بـل الـخاِلدُو

وهي جزاء, وفـي جوابـه ألن الــجزاء « إن»هم ميتون بكّل حال عشت مو مّت فأا ـلت الفـاء فـي 

ألنـه جـواب للــجزاء, ولـو لــم يكـ  فــي قولـه « فهـم»متصل بكالم قبله, وا ــلت ميضـا فــي قولـه 

الفـاء جاف علـى وجهي : محدهاا: من تكون مـحذوفة وهي مرااة, واالَ ـر من يكـون مـرااا « مفه»

 تقديـاها إلـى الـجزاء, فكأنه قال: مفهم الـخالدون إن مّت.

وقوله: ُرّل نَْفٍس كَائِقَةُ الـَاْوِت يقول تعالـى كرر : رل نفس منفوسة م   ــلقه, معالــجة غصـص    

 ها.الـاوت ومتـجّرعة رأس

وقوله: َونَْبلُوُرْم بـالّشّر والـَخْيِر فِتْنَةً يقول تعالـى كرر : ونـختبررم ميها الناس بـالشّر وهو الشـدّة    

 نبتلـيكم بها, وبـالـخير وهو الر اء والسعة العافـية فنفتنكم به.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

قاسم, قـال: حـدثنا الــحسي : قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: قـال ابـ  ـ حدثنا ال18564  

 عبـاس, قوله: ونَْبلُوُرْم بـالّشّر والـَخْيِر فِتْنَةً قال: بـالر اء والشدة, ورالهاا بالء.

لـَخْيِر ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: َونَْبلُوُرْم بـالّشّر وا18565  

 فِتْنَةً يقول: نبلورم بـالشّر بالء, والـخير فتنة َوإلَـْينَا تُْرَجعُوَن.

ـ حـدثنا يـونس, قـال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َونَْبلُـوُرْم بــالّشّر 18566  

ـختبرهم بـذلك لننمـر ريـ  والـَخْيِر فِتْنَةً َوإلَـْينا تُْرَجعُوَن قال: نبلوهم بـاا يحبون وبــاا يكرهـون نـ

 شكرهم فـيـاا يحبون, وري  صبرهم فـيـاا يكرهون.

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قال: ثنـي معاويـة, عـ  علــّي, عـ  ابـ  عبــاس, 18567  

 قوله: َونَْبلُورْم بـالّشّر والـَخْيِر يقـول: نبتلــيكم بــالشدة والر ـاء, والصـحة والسـقم, والثنـى والفقـر,

 والـحالل والـحرام, والطاعة والـاعصية, والهدى والضاللة.

 وقوله: َوإلَـْينا تُْرَجعُوَن يقول: وإلـينا يراّون فـيجافون بأعاالهم, حسنها وسيّئها.   

 

 36اآلية : 
ــْذُرُر القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى: }َوإِكَا َرآَك الّــِذيَ  َرفَــُرَواْ إِن يَتِّخــذُونََك إِالّ ُهــُزواً مََهــ ـَذَا الّــِذي يَ

 آِلَهتَُكْم َوُهْم بِِذْرِر الّرْحَاـَِ  ُهْم َرافُِروَن {.

يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: َوإكَا رآَك يـا مــحاد الّـِذيَ  َرفَـُروا بــاهلل, إْن    

عض: مَهـذَا الّـِذي يَـْذُرُر آِلَهـتَُكْم يَتّـِخذُونََك إالّ ُهُزوا يقول: ما يتــخذونك إال سـخّريا يقـول بعضـهم لـب

يعنـي بقوله: يذرر آلهتكم بسوء ويعيبها, تعجبـا مـنهم مـ  كلـك. يقـول ـ تعالــى كرـر : فــيعجبون 

م  كررك يا مـحاد آلهتهم التـي ال تضّر وال تنفـع بسـوء. َوُهـْم بِـِذْرِر الـّرْحَاِ  الـذي  ــلقهم ومنعـم 

  ضـّرهم, وإلــيه مـرجعهم بــاا هـو مهلـه مـنهم من يـذررو  بـه َرـافُِروَن علــيهم, ومنـه نَْفعُهـم, وبــيد

والعرب تضع الذرر موضع الـاد  والذّم, فـيقولون: ساعنا فالنا يذرر فالنا, وهم يريـدون سـاعنا  

 يذرر  بقبـي  ويعيبه وم  كلك قول عنترة:

 ِجْلِد األْجَرِب ال تَْذُرِري ُمْهِري َوما مْطعَْاتُُهفـيَُكوَن ِجْلدُِك منَِل  

 يعنـي بذلك: ال تعيبـي ُمْهري. وساعنا  يُذرر بخير.  

 38و  37اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }ُ ِلَ  اعْنَساُن ِمْ  َعَجٍل َسأُْوِريُكْم آيَاتِي فاَلَ تَْستَْعِجلُوِن    َويَقُولُوَن 

 .َمتََى َهـَذَا اْلَوْعدُ إِن ُرنتُْم َصاِاقِيَ  {

 يقول تعالـى كرر : ُ ـِلَ  اعْنساُن يعنـي آام ِمْ  َعَجٍل.   

وا تل  مهل التأويـل فـي تأويــله, فقـال بعضـهم: معنـا : مـ  َعَجـل فــي بنــيته و ــلقته رـان مـ    

 العجلة, وعلـى العجلة. كرر م  قال كلك:
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عـ  سـعيد فــي قولـه: ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  يـاان, عـ  مشـعث, عـ  جعفـر, 18568  

ُ ــِلَ  اعْنسـاُن ِمـْ  َعَجـٍل قــال: لــاا نفـل فــيه الـرو  فـــي رربتــيه كهـب لــينهض, فقـال ـ: ُ ـــِلَ  

 اعْنساُن ِمْ  َعَجٍل.

ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عاـرو, قـال: حـدثنا مسبــاط, عـ  السـدّي, قـال: لــاا نُفـل فــيه 18569  

ي رمسـه عطـس, فقالـت الــاالئكة: قـل الــحاد هلل فقـال: الــحاد هلل. يعنـي فـي آام الرو , فد ـل فــ

فقال ـ له: رحاـك ربـك فلــاا ا ــل الـرو  فــي عينــيه نمـر إلــى ثاـار الــجنة, فلــاا ا ــل فــي 

جوفه اشتهى الطعام, فوثب قبل من تبلغ الرو  رجلـيه عجالن إلـى ثاار الــجنة فـذلك حـي  يقـول: 

 ْ  َعَجٍل يقول:  ـل  اعنسان عجوالً.ُ ـِلَ  اعْنساُن مِ 

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, عـ  قتـااة: ُ ــِلَ  اعْنسـاُن ِمـْ  18570  

 َعَجٍل قال:  ـل  عجوالً.

وقال آ رون: معنا :  ـل  اعنسان م  عجل, مي م  تعجيـل فـي  ـل  ـ إيا  وم  سرعة فــيه   

قالوا:  ـلقه ـ فـي آ ر النهار يوم الـجاعة قبـل غـروب الشـاس علــى عجـل فــي وعلـى عجل. و

  ـلقه إيا  قبل مثيبها. كرر م  قال كلك:

ـــي 18571   ــال: حــدثنا عيســى, وحدثن ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـ

ي , ع  مـجاهد, فـي قول الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـج

ـ: ُ ـِلَ  اعْنسـاُن ِمـْ  َعَجـٍل قـال: قـول آام حـي  ُ ــل  بعـد رـّل شـيء آ ـر النهـار مـ  يـوم  ــل  

الـخـل , فلـاا محيا الرو  عينـيه ولسانه ورمسه ولـم تبلغ مسفله, قال: يا رّب استعجل بخـلقــي قبـل 

 غروب بـالشاس.

 ـحس , قال: حدثنا ورقاء, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, منله.حدثنـي الـحارث, قال حدثنا ال   

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: قـال مــجاهد: ُ ــِلَ     

اعْنســاُن ِمــْ  َعَجــٍل قــال آام حــي  ُ ـــل  بعــد رــّل شــيء ثــم كرــر نـــحو , غيــر منــه قــال فـــي حدينــه: 

 ي فقد غربت الشاس.استعجْل بخـلقـ

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: ُ ــِلَ  اعْنسـاُن ِمـْ  18572  

َعَجٍل قال: علـى عجل آام آ ـر كلـك الــيوم مـ  كينـك الــيومي , يريـد يـوم الــجاعة, و ــلقه علــى 

 عجل, وجعله عجوالً.

مـا  قال نـحو هذ  الـاقالة: إنــاا قـال: ُ ــِلَ  اعْنَسـاُن  وقال بعض مهل العربـية م  مهل البصرة  

ِمْ  َعَجٍل وهو يعنـي منه  ــلقه مـ  تعجيــل مـ  األمـر, ألنـه قـال: إنّــَاا قَْولُنـا ِلَشـْيء إكَا مَرْانـا ُ مْن 

 آياتـي.نَقُوَل لَهُ ُرْ  فَـيَُكوُن قال: فهذا العجل. وقوله: فاَل تَْستَْعِجلُوِن إنّـي سأُِريُكْم 

وعلـى قول صاحب هذ  الـاقالة, يجـب من يكـون رـّل  ــل  ـ ُ ــل  علــى عجـل, ألن رـل كلـك   

  ـل  بأن قـيـل له ر  فكان.

فإكا ران كلك رذلك, فاا وجه  صوك اعنسان إكا بذرر منـه ُ ــل  مـ  عجـل اون األشـياء رلهـا   

سان بذلك الدلـيـل الواض , علـى من ورلها مخـلوق م  عجل؟ وفـي  صوك ـ تعالـى كرر  اعن

 القول فـي كلك غير الذي قاله صاحب هذ  الـاقالة.

وقــال آ ــرون مــنهم: هــذا مــ  الـــاقلوب, وإنـــاا ُ ـــل  العََجــل مــ  اعنســان, وُ ـــلقت العجلــة مــ    

إنـاا هو: لَتنوء العصبة  اعنسان. وقالوا: كلك منل قوله: ما إّن َمفـاتِـَحهُ لَتَنُوُء بـالعُْصبَِة مُولـي القُّوةِ 

بها متناقلة. وقالوا: هذا وما مشـبهه فــي رـالم العـرب رنــير مشـهور. قـالوا: وإنــاا رلــم القـوم بــاا 

يعقلــون. قــالوا: وكلــك منــل قــولهم: عَرضــُت الناقــة, ورقــولهم: إكا طلعــت الشــعرى واســتوت العــوا 

 الشاعر:علـى الـِحْربـاء مي استوت الـحربـاء علـى العوا, رقول 

 وتَْرَرُب َ ْيالً ال َهَوااَة بَـْينَهاَوتَْشقَـى الرماُ  بـالضياِطَرةِ الـُحْاِر  

 ورقول اب  مقبل:  

 َحَسْرُت َرفّـي َعِ  الّسْربـاِل آُ ذُُهفَْراا يَُجّر َعلـى مْيِدي الـُافَدّينا  

  مهـل التأويــل علــى يريد: حسرت السربـال عـ  رفّــي, ونــحو كلـك مـ  الــاقلوب. وفــي إجاـا  

  الف هذا القول, الكفـاية الـاثنـية ع  االستشهاا علـى فساا  بثير .
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قال مبو جعفر: والصواب م  القول فـي تأويـل كلـك عنـدنا الـذي كررنـا  عاـ  قـال معنـا : ُ ــل    

وار اعنسان م  عجل فـي  ـلقه مْي علـى عجل وسرعة فـي كلك. وإنـاا قـيــل كلـك رـذلك, ألنـه بُـ

 بخـلقه مثيب الشاس فـي آ ر ساعة م  نهار يوم الـجاعة, وفـي كلك الوقت نفل فـيه الرو .

وإنـاا قلنا مولـى األقوال التـي كررناها فـي كلـك بــالصواب, لداللـة قولـه تعالــى: سـأُِريُكْم آياتِــي   

 فاَل تَْستَْعِجلُوَن علـّي كلك, ومن مبـا رريب:

نا اب  إاريس, قال: م برنا مـحاد ب  عارو, ع  مبـي سلـاة, عـ  مبــي ـ حدثنا قال: حدث18573  

ـــُجُاعَِة لَســاَعةً »هريــرة قــال: قــال رســول ـ صــلى ـ عليــه وســلم:  ـــي ال ــا, قــال: « إّن فِ ال »يُقَلّلُه

ُ إيّا ُ  َّ َ فِـيها َ ْيرا إالّ آتا ُ  َّ  ب  سالم: قد علـات مّي ساعة فقال عبد ـ« يََوافِقُها َعْبدٌ ُمْسِلـٌم يَسأَُل 

هي, هي آ ر ساعات النهار م  يوم الـجاعة. قال ـ: ُ ـِلَ  اعْنساُن ِمْ  َعَجٍل سأُِريُكْم آياتِــي فَـال 

 تَْستَْعِجلُوَن.

حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا الـاـحاربـي وعبدة ب  سلـيـاان ومسـير بـ  عاـرو, عـ  مــحاد بـ     

مبو سلـاة, ع  مبـي هريرة, ع  النبـّي صلى ـ عليه وسلم بنـحو , وكرر رالم عارو, قال: حدثنا 

 عبد ـ ب  سالم بنـحو .

فتأويـل الكالم إكا ران الصواب فـي تأويـل كلك ما قلنا بـاا به استشهدنا ُ ـِلَ  اعْنساُن ِمْ  َعَجٍل,   

ــال تَْســ ـــي فَ تَْعِجلُوِن ميهــا الـــاستعجلون ربهــم بـــاالَيات ولــذلك يســتعجل ربــه بـــالعذاب. ســأُِريُكْم آياتِ

القائلون لنبـينا مـحاد صلى ـ عليه وسلم: بل هو شاعر, فلـيأتنا بآيـة راـا مرسـل األّولـون آياتــي, 

راا مريتها مـ  قـبلكم مـ  األمــم التــي مهلكناهـا بتكـذيبها الرسـل, إكا متتهـا االَيـات: فـال تَْسـتَْعِجلُوِن 

 وا ربكم, فإنا سنأتـيكم بها ونريكاوها.يقول: فال تستعجل

وا تلفت القّراء فــي قـراءة قولـه: ُ ــِلَ  اعْنسـاُن ِمـْ  َعَجـٍل فقرمتـه عامـة قـّراء األمصـار: ُ ــِلَ    

« َ ــلَ َ »اعْنساُن ِمـْ  َعَجـٍل بضـّم الــخاء علــى مـذهب مـا لــم يِسـّم فــاعله. وقـرم  ُحايـد األعـرج: 

 اعنســان. والقـراءة التـــي علــيها قــّراء األمصـار, هــي القـراءة التـــي ال بفتــحها, بـــاعنى:  ــل  ـ

 مستـجيز  الفها.

ــــيَ  يقـــول تعالــــى كرـــر : ويقـــول هـــؤالء     ـــوَن َمتــــى َهـــذَا الَوْعـــدُ إْن ُرْنتُــــْم َصاِاقِ وقولـــه: َويَقُولُ

الوعـد؟ يقـول: متــى  الـاستعجلون ربهم بـاالَيات والعذاب لـاـحاد صلى ـ عليه وسلم: متـى هـذا

يجيئنا هذا الذي تعدنا م  العذاب إن رنتـم صااقـي  فـيـاا تعدوننا به مـ  كلـك؟ وقـيــل: َهـذَا الَوْعـدُ 

والـاعنى الـاوعوا لـاعرفة السامعي  معنا . وقـيـل: إْن ُرْنتُـْم َصاِاقِـيَ  رأنهم قالوا كلك لرسول ـ 

فـي موضع نصب, ألن معنا : مي وقت هذا الوعـد « متـى»صلى ـ عليه وسلم وللـاؤمنـي  به. و

 ومّي يوم هو فهو نصب علـى المرف ألنه وقت.

 39اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لَْو يَْعلَـُم الّـِذيَ  َرفَـُرواْ ِحـيَ  الَ يَُكفّـوَن َعـ  ُوُجـوِهِهُم النّـاَر َوالَ َعـ  

 ُظُهوِرِهْم َوالَ ُهْم يُنَصُروَن {.

يقول تعالـى كرر : لو يعلـم هؤالء الكفــار الــاستعجلون عـذاب ربهـم مـاكا لهـم مـ  الـبالء حـي     

تلفــ  وجــوههم النــار, وهــم فـــيها رالـــحون, فــال يكفّــون عــ  وجــوههم النــار التـــي تلفحهــا, وال عــ  

ـيستنقذهم ظهورهم فـيدفعونها عنهـا بأنفسـهم َوال ُهـْم يُْنَصـُروَن يقـول: وال لهـم ناصـر ينصـرهم, فـ

حينئذ م  عذاب ـ لـاا مقاموا علـى ما هم علـيه مقـيـاون م  الكفر بــاهلل, ولسـارعوا إلــى التوبـة 

 منه واعيـاان بـاهلل, ولـاا استعجلوا ألنفسهم البالء.

 40اآلية : 
 وَن َراَّها َوالَ ُهْم يُنَمُروَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بَْل تَأْتِيِهم بَْثتَةً فَتَْبَهتُُهْم فاَلَ يَْستَِطيعُ 

يقول تعالـى كرر : ال تأتـي هذ  النار التـي تلف  وجو  هؤالء الكفــار الـذي  وصـ  ممـرهم فــي    

هذ  السورة حي  تأتـيهم ع  علـم منهم بوقتها, ولكنها تأتـيهم مفـاجأة ال يشعرون بـاـجيئها فتَْبَهتُُهْم 

جوههم معاينة رالرجل يبهت الرجل فـي وجهه بـالشيء, حتـى يبقـى يقول: فتثشاهم فجأة, وتلف  و

الـابهوت رالـحيران منه. فالَ يَْستَِطيعُوَن َراّها يقول: فال يطيقـون حـي  تبثـتهم فتبهـتهم افعهـا عـ  
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منفسهم. َوال ُهْم يُْنَمُروَن يقول: وال هـم وإن لــم يطيقـوا افعهـا عـ  منفسـهم يـؤ رون بــالعذاب بهـا 

يحدثونها وإنابة ينـيبون, ألنها لـيست حي  عال وساعة توبة وإنابة, بـل هـي سـاعة مــجافاة لتوبة 

 وإثابة.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَـِد اْسـتُْهِزىَء بُِرُسـٍل ّمـ  قَْبِلـَك فََحـاَق بِالّـِذيَ  َسـِخُرواْ ِمـْنُهْم ّمـا   

 َرانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.

ى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: إن يتــخذك يـا مــحاد هـؤالء القـائلون لـك: يقول تعالـ   

هل هذا إال بشر منلكم, مفتأتون السحر ومنتـم تبصرون, إك رموك ُهـُزوا ويقولـون: هـذا الـذي يـذرر 

 آلهتكم رفرا منهم بـاهلل, واجتراء علـيه. فلقد استهزىء برسل مـ  رسـلنا الـذي  مرسـلناهم مـ  قبلـك

إلـى ممـاهم, يقول: فوجـب ونـزل بــالذي  اسـتهزءوا بهـم, وسـخروا مـنهم مـ  ممــاهم مـا َرـانُوا بـه 

يَْستِْهزُءوَن يقول جـّل ثنـاه : حـّل بهـم الـذي رـانوا بـه يسـتهزءون مـ  الـبالء والعـذاب الـذي رانـت 

بـك مـ   رسلهم تـخّوفهم نزوله بهم, يستهزءون: يقـول جـّل ثنـاه , فلـ  يعـدو هـؤالء الــاستهزءون

هؤالء الكفرة من يكونوا رأسالفهم م  األمـم الــاكذّبة رسـلها, فــينزل بهـم مـ  عـذاب ـ وسـخطه 

 بـاستهزائهم بك نمير الذي نزل بهم.

 41اآلية : 
 ُروَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بَْل تَأْتِيِهم بَْثتَةً فَتَْبَهتُُهْم فاَلَ يَْستَِطيعُوَن َراَّها َوالَ ُهْم يُنمَ 

يقول تعالـى كرر : ال تأتـي هذ  النار التـي تلف  وجو  هؤالء الكفــار الـذي  وصـ  ممـرهم فــي    

هذ  السورة حي  تأتـيهم ع  علـم منهم بوقتها, ولكنها تأتـيهم مفـاجأة ال يشعرون بـاـجيئها فتَْبَهتُُهْم 

جل فـي وجهه بـالشيء, حتـى يبقـى يقول: فتثشاهم فجأة, وتلف  وجوههم معاينة رالرجل يبهت الر

الـابهوت رالـحيران منه. فالَ يَْستَِطيعُوَن َراّها يقول: فال يطيقـون حـي  تبثـتهم فتبهـتهم افعهـا عـ  

منفسهم. َوال ُهْم يُْنَمُروَن يقول: وال هـم وإن لــم يطيقـوا افعهـا عـ  منفسـهم يـؤ رون بــالعذاب بهـا 

ها لـيست حي  عال وساعة توبة وإنابة, بـل هـي سـاعة مــجافاة لتوبة يحدثونها وإنابة ينـيبون, ألن

 وإثابة.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَـِد اْسـتُْهِزىَء بُِرُسـٍل ّمـ  قَْبِلـَك فََحـاَق بِالّـِذيَ  َسـِخُرواْ ِمـْنُهْم ّمـا   

 َرانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.

عليه وسلم: إن يتــخذك يـا مــحاد هـؤالء القـائلون لـك:  يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ   

هل هذا إال بشر منلكم, مفتأتون السحر ومنتـم تبصرون, إك رموك ُهـُزوا ويقولـون: هـذا الـذي يـذرر 

آلهتكم رفرا منهم بـاهلل, واجتراء علـيه. فلقد استهزىء برسل مـ  رسـلنا الـذي  مرسـلناهم مـ  قبلـك 

ل بــالذي  اسـتهزءوا بهـم, وسـخروا مـنهم مـ  ممــاهم مـا َرـانُوا بـه إلـى ممـاهم, يقول: فوجـب ونـز

يَْستِْهزُءوَن يقول جـّل ثنـاه : حـّل بهـم الـذي رـانوا بـه يسـتهزءون مـ  الـبالء والعـذاب الـذي رانـت 

رسلهم تـخّوفهم نزوله بهم, يستهزءون: يقـول جـّل ثنـاه , فلـ  يعـدو هـؤالء الــاستهزءون بـك مـ  

ا رأسالفهم م  األمـم الــاكذّبة رسـلها, فــينزل بهـم مـ  عـذاب ـ وسـخطه هؤالء الكفرة من يكونو

 بـاستهزائهم بك نمير الذي نزل بهم.

 42اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قُْل َم  يَْكلَُؤُرم بِاْللّْيِل َوالنَّهاِر ِمَ  الّرْحَاــَِ  بَـْل ُهـْم َعـ  ِكْرـِر َربِّهـْم 

 ّمْعِرُضوَن {.

ـــيك ي    ــا مـــحاد لهــؤالء الـاستعجل ــل ي ــه وســلم: ق ـــيه مـــحاد صــلى ـ علي ـــى كرــر  لنب ــول تعال ق

بـالعذاب, القائلـي : متـى هذا الوعد إن رنتـم صااقـي : َمْ  يَْكلَُؤُرْم ميّهـا القَـْوُم, يقـول: مـ  يحفمكـم 

  ممـر الـرحا  إن نـزل ويحرسكم بـاللـيـل إكا نـاتـم, وبـالنهار إكا تصّرفتـم م  الرحا ؟ يقول: م

ــر  ــرك كر ــم. وت ــه إن حــّل بك ــ  عذاب ــم, وم ـــل « األمــر»بك ــرحا »وقـي ــ  ال ـــاعرفة « م ــزاء ب اجت

 السامعي  لـاعنا  م  كرر .

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  
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قـال: قـال ابـ   ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج,18574  

 عبـاس, فـي قوله: قُْل َمْ  يَْكلَُؤُرْم بـاللّـْيـِل والنّهاِر ِمَ  الّرْحَاِ  قال: يحرسكم.

ـــ حــدثنا بشــر, قــال: حــدثنا يزيــد, قــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قتــااة: قُــْل َمــْ  يَْكلَــُؤُرْم بـاللّـْيـــِل 18575  

 النهار م  الرحا .والنّهاِر ِمَ  الّرْحَاِ  قل م  يحفمكم بـاللـيـل و

 يقال منه: روت القوم: إكا حرستهم, مرلؤهم راا قال اب  َهْرمة:  

ُ يَْكلَُؤهاَضنّْت بَِشْيٍء ما راَن يَْرَفُهها   َّ  إّن ُسلَـْيـَاى َو

قوله: بَـْل ُهـْم َعـْ  ِكْرـِر َربِّهـْم ُمْعِرُضـوَن وقولـه بـل: تـحقــي  لــجحد قـد عرفـه الــاخاطبون بهـذا   

م, وإن لـم يك  مذرورا فـي هذا الـاوضع ظاهرا. ومعنى الكالم: وما لهم من ال يعلـاوا منـه ال الكال

رالـىء لهم م  ممر ـ إكا هو حّل بهم لـيالً مو نهارا, بل هم ع  كرر مواعظ ربهـم وحججـه التــي 

 احتـّج بها علـيهم معرضون ال يتدبرون كلك فال يعتبرون به, جهالً منهم وسفها.

 43ية : اآل
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }مَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْاـنَعُُهْم ّمـ  اُونِنَـا الَ يَْسـتَِطيعُوَن نَْصـَر مَْنفُِسـِهْم َوالَ ُهـمْ 

 ّمنّا يُْصَحبُوَن {.

يقول تعالـى كرر : ملهؤالء الـاستعجلـي ربهم بـالعذاب آلهة تـانعهم, إن نـح  محللنا بهم عذابنا,    

زلنا بهم بأسنا م  اوننا؟ ومعنا : مم لهم آلهة م  اوننا تـانعهم منا؟ ثم وص  جـّل ثنـاه  االَلهـة ومن

بـالضع  والـاهانة, وما هي به م  صفتها, فقال: وري  تستطيع آلهتهم التــي يـدعونها مـ  اوننـا 

 تلـ  مهـل التأويــل من تـانعهم منا وهي ال تستطيع نصر منفسـها. وقولـه: َوال ُهـْم ِمنّـا يُْصـَحبُوَن ا

فقـال بعضـهم: عنــي بـذلك االَلهـة, ومنهـا ال تصـحب «, يُْصَحبُون»فـي الـاعنـّي بذلك, وفـي معنى 

 م  ـ بخير. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: مْم لَُهْم آِلَهةٌ تَـْانَعُُهْم ِمـْ  18576  

يَْستَِطيعُوَن نَْصَر مْنفُِسِهْم يعنــي االَلهـة. َوال ُهـْم ِمنّـا يُْصـَحبُوَن يقـول: ال يُصـحبون مـ  ـ اُونِنا ال 

 بخير.

 وقال آ رون: بل معنى كلك: وال هم منا ينصرون. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا ابـ  عبـد األعلــى, قـال: حـدثنا مبـو ثـور, عـ  معاـر, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  18577  

 اهد: َوال ُهْم ِمنّا يُْصَحبُوَن قال: ال ينصرون.مـج

ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, قـال: قـال ابـ  18578  

عبـاس, قوله: مْم لَُهْم آِلَهةٌ تَـْانَعُُهْم ِمْ  اُونِنا إلـى قوله: يُْصَحبُوَن قال: ينصرون. قال: قال مـجاهد: 

 فمون.وال هم يُحْ 

ـ حدثنا علـّي, قال: حـدثنا مبـو صالــ , قـال: ثنــي معاويـة, عـ  علــّي, عـ  ابـ  عبــاس, 18579  

 قوله: َوال ُهْم ِمنّا يُْصَحبُوَن يَُجاُرون...

 كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18580  

س, قوله: َوال ُهـْم ِمنّـا يُْصـَحبُوَن يقـول: وال هـم منـا يجـارون, وهـو قولـه: َوُهـَو يُِجيـُر َوال اب  عبـا

 يُجاُر َعلَـْيِه يعنـي الصاحب, وهو اعنسان يكون له  فـير مـاا يخاف, فهو قوله يصحبون.

  عـ  ابـ  قال مبو جعفر: ومولـى األقوال فـي كلك بـالصواب قول م  قال هذا القـول الـذي حكينـا  

ــَحبُوَن بـــاعنى: يُجــارون  ـــار, ومن قولــه: يُْص ــْم مــ  كرــر الكف ــ  قولــه: َوال ُه ـــاس, ومن ُهــْم م عب

يُْصحبون بـالـجوار ألن العـرب مــحكّي عنهـا: منـا لـك جـار مـ  فـالن وصـاحب, بــاعنى: مجيـرك 

ـ علـيهم, فلـم وممنعك, وهم إكا لـم يصحبوا بـالـجوار, ولـم يك  لهم مانع م  عذاب ـ مع سخا 

 يصحبوا بخير ولـم ينصروا.

 44اآلية : 
ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }بَْل َمتّْعنَا َهــَُؤآلِء َوآبَـآَءُهْم َحتّـَى َطـاَل َعلَـْيِهُم اْلعُُاـُر مَفَـالَ يَـَرْوَن مَنّـ

 نَأْتِي األْرَع نَنقُُصَها ِمْ  مَْطَرافَِهآ مَفَُهُم اْلثَاِلبُوَن {.
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قــول تعالـــى كرــر : مــا لهــؤالء الـــاشرري  مــ  آلهــة تـــانعهم مــ  اوننــا, وال جــار يجيــرهم مــ  ي   

عذابنا, إكا نـح  مرانـا عـذابهم, فــاتكلوا علــى كلـك, وعصـوا رسـلنا اتكـاالً مـنهم علــى كلـك ولكنـا 

ــرهم ـــى رف ـــيهم العاــر, وهــم عل ـــى طــال عل ــبلهم حت ـــاءهم مــ  ق ـــيا وآب ـــحياة الدن ــاهم بهــذ  ال  متّعن

مقـيـــاون, ال تأتـــيهم منــا واعمــة مــ  عــذاب وال فاجــرة مــ  عقــاب علـــى رفــرهم و الفهــم ممرنــا 

وعبـــااتهم األوثــان واألصــنام, فنســوا عهــدنا وجهلــوا موقــع نعاتنــا علـــيهم, ولـــم يعرفــوا موضــع 

كرـر : مفـال يـرى  الشكر. وقوله: مفَـال يَـَرْوَن منّـا نَأْتِــي األْرَع نَْنقُُصـها ِمـْ  مْطَرافِهـا يقـول تعالــى

هؤالء الـاشررون بـاهلل السائلو مـحاد صلى ـ عليه وسلم االَيات الـاستعجلو بـالعذاب, منـا نأتــي 

األرع نـخّربها م  نواحيها بقهرنا مهلها, وَغلَبَتِنَاهم, وإجالئهم عنها, وقتلهم بـالسيوف, فـيعتبروا 

هم نـحو الذي قد منزلنا بــا  فعلنـا كلـك بـه مـ  بذلك ويتعموا به, ويحذروا منا من ننزل م  بأسنا ب

مهل األطراف؟ وقد تقدم كرر القائلـي  بقولنا هذا ومخالفـيه بـالروايات عنهم فـي سورة الرعد بــاا 

 مغنى ع  إعااته فـي هذا الـاوضع.

ـالعذاب وقوله: مفَُهُم الثـاِلبُوَن يقـول تبــارك وتعالــى: مفهـؤالء الــاشررون الــاستعجلو مــحاد بـ   

الثالبونا, وقد رموا قهرنـا مـ  محللنـا بسـاحته بأسـنا فــي مطـراف األرضـي ؟ لــيس كلـك رـذلك, بـل 

نـح  الثالبون. وإنـاا هذا تقريع م  ـ تعالـى لهؤالء الـاشرري  به بجهلهم, يقول: مفـيمنون منهم 

 راا:يثلبون مـحادا ويقهرونه, وقد قهر م  ناوم  م  مهل مطراف األرع غيرهم؟ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حـدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قولـه: مفَُهـُم الثـاِلبُوَن يقـول: 18581  

 لـيسوا بثالبـي , ولك  رسول ـ صلى ـ عليه وسلم هو الثالب.

 

 45اآلية : 
 الّصّم الدَّعآَء إِكَا َما يُنذَُروَن {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قُْل إِنَّاآ مُنِذُرُرم بِاْلَوْحيِ َوالَ يَْسَاعُ 

يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: قـل يـا مــحاد لهـؤالء القائلــي  فلــيأتنا بآيـة    

راا مرسل األولون: إنـاا منـذررم ميهـا القـوم بتنزيــل ـ الـذي يوحيـه إلــى مـ  عنـد , وم ـّوفكم بـه 

 بأسه. راا:

ــِذُرُرْم ـــ حــدثنا 18582   ـــَاا مُْن ــْل إنّ بشــر, قــال: حــدثنا يزيــد, قــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قَتــااة, قولــه: قُ

 بـالَوْحيِ مي بهذا القرآن.

وقوله: َوال يَْسَاُع الّصّم الدّعاَء ا تلفت القّراء فـي قراءة كلك, فقرمته عامـة قـّراء األمصـار: وال    

حينئـذ مرفوعـون. وُروي عـ  « الصـمّ »فعـل للصـّم, و بــاعنى منـه« يَْسـَاعُ »يَْسَاُع بفتـ  الـياء م  

بــالتاء وضـاها, فــالصّم علــى هـذ  القـراءة « َوال تُْسـاعُ »مبـي عبد الرحا  السلـاي منه ران يقرم: 

لـم يسـّم فــاعله, ومعنـا  علــى هـذ  القـراءة: وال يسـاع ـ الصـّم « َوال تُْسِاعُ »مرفوعة, ألن قوله: 

 الدعاء.

: والصواب م  القراءة عندنا فـي كلك ما علـيه قّراء األمصار عجاا  الـحجة مـ  قال مبو جعفر  

القــّراء علـــيه. ومعنــى كلــك: وال يصــثي الكــافر بـــاهلل بســاع قلبــه إلـــى تــذرر مــا فـــي وحــي ـ مــ  

الـاواعظ والـذرر, فــيتذرر بـه ويعتبـر, فــينزجر عاـا هـو علــيه مقـيــم مـ  ضـالله إكا تُلــى علــيه 

يد به ولكنه يعرع ع  االعتبـار به والتفكر فـيه, فعل األصّم الذي ال يساع ما يقال له فـيعال ومُر

 به.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة: َوال يَْسَاُع الّصّم الدّعاَء إكَا ما 18583  

يُْنــذَُروَن يقــول: إن الكــافر قــد صــّم عــ  رتــاب ـ ال يســاعه, وال ينتفــع بــه وال يعقلــه, راــا يســاعه 

 الـاؤم  ومهل اعيـاان.

 

 46اآلية : 
  {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَئِ  ّمّستُْهْم نَْفَحةٌ ّمْ  َعذَاِب َربَّك لَيَقُولُّ  يَوْيلَنَآ إِنّا ُرنّا َظاِلِاي َ 
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يقول تعالـى كرر : ولئ  مست هؤالء الـاستعجلــي  بــالعذاب يـا مــحاد نفحـة مـ  عـذاب ربـك,    

يعنـي بـالنفحة النصيب والـحّظ, م  قولهم: نف  فالن لفالن م  عطائه: إكا معطا  قسـاا مو نصيبــا 

 م  الـاال. راا:

قوله: َولَـئِْ  َمّسـتُْهْم نَْفَحـةٌ ِمـْ   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة,18584  

 َعذَاِب َربَّك... االَية, يقول: لئ  مصابتهم عقوبة.

وقوله: لَـيَقُولُّ  يا َوْيـلَنا إنّا ُرنّا ظاِلـِايَ  يقول: لئ  مصابتهم هذ  النفحة م  عقوبة ربك يا مــحاد    

يعترف  علـى منفسهم بنعاـة ـ وإحسـانه بتكذيبهم بك ورفرهم, لـيعلـاّ  حينئذ غّب تكذيبهم بك, ولـ

إلـيهم ورفـرانهم مياايـه عنـدهم, ولــيقولّ  يـا ويــلنا إنـا رـان ظالــاي  فــي عبــااتنا االَلهـة واألنـداا, 

 وتررنا عبـااة ـ الذي  ـلقنا ومنعم علـينا, ووضعنا العبـااة غير موضعها.

 47اآلية : 
ُع اْلَاَواِفيَ  اْلِقْسَا ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاَلَ تُْملَـُم نَْفـٌس َشـْيئاً َوإِن َرـاَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َونَضَ 

 ِمنْقَاَل َحبٍّة ّمْ  َ ْراٍَل مَتَْينَا بَِها َوَرفََى بِنَا َحاِسبِيَ  {.

ت يقول تعالــى كرـر : َونََضـُع الــَاَواِفيَ  العـدل وهـو الِقْسـَا. وجعـل القسـا وهـو موحـد مـ  نعـ   

الـاوافي , وهو جاع ألنه فـي مذهب عدل ورضا ونمـر. وقولـه: ِلــيَْوِم الِقــياَمِة يقـول: ألهـل يـوم 

القـيامة, وم  ورا علـى ـ فـي كلك الـيوم م   ــلقه. وقـد رـان بعـض مهـل العربــية يوجـه معنـى 

ه: فاَل تُْملَـُم نَْفـٌس رأن معنا  عند : ونضع الـاوافي  القسا فـي يوم القـيامة. وقول« فـي»كلك إلـى 

َشْيئا يقول: فال يملــم ـ نفسـا مــا  ورا علــيه مـنهم شـيئا بـأن يعاقبـه بـذنب لــم يعالـه مو يبخسـه 

ــه وطاعــة مطاعــه بهــا ولكــ  يجــافي الـاـــحس  بإحســانه, وال يعاقــب مســيئا إال  ــواب عاــل عال ث

 بإساءته.

   قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18585  

اب  عبـاس, قوله: َونََضُع الـَاَواِفيَ  الِقْسَا ِلـيَْوِم الِقــياَمِة... إلــى آ ـر االَيـة, وهـو رقولـه: َوالـَوْفُن 

ـينهم بـالـحّ  فـي األعاـال الــحسنات والسـيئات فاـ  محاطـت يَْوَمئٍِذ الـَحّ  يعنـي بـالوفن: الِقسا ب

حسناته بسيئاته ثقلـت موافينـه, يقـول: مكهبـت حسـناته سـيئاته, ومـ  محاطـت سـيئاته بحسـناته فقـد 

  فّت موافينه وممه هاوية, يقول: مكهبت سيئاته حسناته.

نـا النـوري, عـ  ابـ  مبــي ـ حدثنا الـحس  ب  يحيى, قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م بر18586  

نـجي , ع  مـجاهد فـي قول ـ: َونََضُع الــَاَواِفيَ  الِقْسـَا ِلــيَْوِم الِقــياَمِة قـال: إنــاا هـو منـل, راـا 

يجوف الوفن رذلك يجوف الـحّ . قال النوري: قال لـيث ع  مـجاهد: َونََضُع الـَاَواِفيَ  الِقْسَا قال: 

 العدل.

ِمنْقاَل َحبٍّة ِمْ  َ ْراَِل متَـْينا بِها يقول: وإن ران الذي لـه مـ  عاـل الــحسنات مو  وقوله: َوإْن رانَ    

 علـيه م  السيئات وفن حبة م   رال متَـْينَا بَِها يقول: جئنا بها فأحضرناها إيا . راا:

قـاَل َحبّـٍة ـ حدثنا يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َوإْن رـاَن ِمنْ 18587  

 ِمْ  َ ْراٍَل متَـْينا بِها قال: رتبناها ومحصيناها له وعلـيه.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد فـي قوله: َوإْن راَن ِمنْقاَل َحبٍّة 18588  

ـاا عال لـه مـ  ِمْ  َ ْراٍَل متَـْينا بِها قال: يؤتـي بها لك وعلـيك, ثم يعفو إن شاء مو يأ ذ, ويجزي ب

 طاعة.

 وران مـجاهد يقول فـي كلك ما:  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهـب, قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  18589  

 مـجاهد, فـي قوله: َوإْن راَن ِمنْقاَل َحبٍّة ِمْ  َ ْراٍَل متَـْينا بِها قال: جافينا بها.

ال: حدثنا سفـيان, ع  لـيث, ع  مـجاهد منه ران يقول: َوإْن راَن حدثنا عارو ب  عبد الـحايد, ق   

 ِمنْقاَل َحبٍّة ِمْ  َ ْراٍَل متَـْينا بِها قال: جافينا بها.

وقال: متَـْينَا بَِها فأ رج قوله بها مخرج رناية الـاؤنث, وإن ران الذي تقدم كلك قولـه منقـال حبـة,   

وقـد كرـر من مــجاهدا «. بـه»قال, ولو عنـي به الـانقال لقـيـل ألنه عنـي بقوله بها الـحبة اون الـان
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بـادّ األل . وقولـه: « آتَـْينا بِها»إنـاا تأّول قوله: متَـْينا بِها علـى ما كررنا عنه, ألنه ران يقرم كلك: 

هم وَرفَـى بِنا حاِسبِـيَ  يقول: وحسب م  شهد كلك الـاوقـ  بنا حاسبـي , ألنه ال محـد معلــم بأعاـال

 وما سل  فـي الدّنا م  صالـ  مو سيىء منا.

 

 48اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَْد آتَْينَا ُموَسَى َوَهاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَآًء َوِكْرراً لّْلُاتِّقيَ  {.

ب الـذي يقول تعالـى كرر : ولقد آتـينا موسى ب  عاران وم ا  هـارون الفرقـان, يعنــي بـه الكتـا   

 يفرق بـي  الـحّ  والبـاطل. وكلك هو التوراة فـي قول بعضهم كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18590  

ل: قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قوله: الفُْرقان قا

 الكتاب.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ــ حـدثنا بشـر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َولَقَـْد آتَــْينا ُموَسـى 18591  

  به بـي  الـح  والبـاطل.َوهاُروَن الفُْرقاَن الفرقان: التوراة حاللها وحرامها, وما فرق ـ

 وران اب  فيد يقول فـي كلك ما:  

ـ حدثنـي به يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد فـي قوله: َولَقَْد آتَـْينا ُموَسى 18592  

َوهاُروَن الفُْرقاَن قال: الفرقان: الـح  آتا  ـ موسى وهارون, فرق بـينهاا وبـي  فرعون, فقضـى 

 م بـالـحّ . وقرم: َوما مْنَزْلنا َعلـى َعْبِدنا يَْوَم الفُْرقاِن قال: يوم بدر.بـينه

قال مبو جعفر: وهذا القول الذي قاله اب  فيد فـي كلك مشبه بماهر التنزيـل, وكلـك لـد ول الـواو   

موسـى  فـي الضياء, ولو ران الفرقان هو التوراة راا قال م  قال كلـك, لكـان التنزيــل: ولقـد آتــينا

وهارون الفرقان ضياء ألن الضياء الذي آتـى ـ موسى وهارون هو التوراة التــي مضـاءت لهاـا 

ولـا  اتبعهاا ممر اينهم فبصّرهم الــحالل والــحرام, ولــم يقصـد بـذلك فــي هـذا الــاوضع ضـياء 

 ياء.اعبصار. وفـي ا ول الواو فـي كلك الـيـل علـى من الفرقان غير التوراة التـي هي ض

فإن قال قائل: وما ينكر من يكون الضـياء مـ  نعـت الفرقـان, وإن رانـت فــيه واو فــيكون معنـا :   

وضياء آتـينا  كلك, راا قال بِِزينٍَة الَكَواِرِب َوِحْفما؟ قـيـل له: إن كلك وإن ران الكالم يحتـاله, فإن 

إلـى األغلـب األشـهر مـ  وجوههـا  األغلب م  معانـيه ما قلنا. والواجب من يوجه معانـي رالم ـ

 الـاعروفة عند العرب ما لـم يك  بخالف كلك ما يجب التسلـيـم له م  حجة  بر مو عقل.

وقوله: َوِكْررا لْلـُاتِّقـيَ  يقول: وتذريرا لـا  اتقـى ـ بطاعته ومااء فرائضه واجتناب معاصـيه,    

 كّررهم بـاا آتـى موسى وهارون م  التوراة .

 49ة : اآلي
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الِّذيَ  يَْخَشْوَن َربُّهْم بِاْلثَْيِب َوُهْم ّمَ  الّساَعِة ُمْشِفقُوَن {.

يقول تعالـى كرر : آتـينا موسى وهارون الفرقان الذّْرر الذي آتـيناهاا للـاتقـي  الذي  يخافون    

االَ رة إكا قدموا علـيه بتضيـيعهم ما ملزمهم م   ربهم بـالثيب, يعنـي فـي الدنـيا من يعاقبهم فـي

فرائضه فهم م   شيته يحافمون علـى حدوا  وفرائضه, وهم م  الساعة التـي تقوم فـيها القـيامة 

مشفقون, حذرون من تقوم علـيهم, فـيراوا علـى ربهم قد فّرطوا فـي الواجب علـيهم هلل, فـيعاقبهم 

 به. م  العقوبة بـاا ال قِبَل لهم 

 50اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَهـَذَا ِكْرٌر ّمبَاَرٌك مَنَزْلنَا ُ مَفَأَْنتُْم لَهُ ُمنِكُروَن {.

يقول جّل ثناه : وهذا القرآن الذي منزلنا  إلـى مـحاد صلى ـ عليـه وسـلم ِكْرـٌر لــا  تـذرر بـه,    

منزلنـا التـوراة إلــى موسـى وهـارون كرـرا للـاتقــي . وموعمة لـا  اتعظ به. مبــارٌك منزلنـا ُ راـا 

ــهُ ُمْنِكــُروَن يقــول تعالـــى كرــر : مفأنتـــم ميهــا القــوم لهــذا الكتــاب الــذي منزلنــا  إلـــى مـــحاد  مفأَْنتـُــْم لَ
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ّولُوَن وإنــاا منكرون وتقولون ُهَو مْضثاُث مْحالٍم بَِل اْفتََرا ُ بَْل ُهَو شاِعٌر فَْلـيَأْتِنا بآيٍَة رَاا مُْرِسَل األ

 الذي آتـينا  م  كلك كرر للـاتقـي , رالذي آتـينا موسى وهارون كررا للـاتقـي .

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

 …ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قولـه: َوَهـذَا ِكْرـٌر ُمبــاَركٌ 18593  

 له: مفأْنتُـْم لَهُ ُمْنِكُروَن: مي هذا القرآن.إلـى قو

 52و  51اآلية : 
ِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَْد آتَْينَآ إِْبَراِهيَم ُرْشدَ ُ ِمـ  قَْبـُل َوُرنّـا بِـِه َعـاِلِايَ     إِْك قَـاَل ألبِيـ

 فُوَن {.َوقَْوِمِه َما َهـَِذِ  التَّااثِيُل الّتَِي مَنتُْم لََها َعارِ 

يقول تعالـى كرر : َولَقَْد آتَـْينا إْبَراِهيـَم ُرْشدَ ُ ِمْ  قَْبُل موسـى وهـارون, ووفّقنـا  للــحّ , ومنقـذنا     

م  بـي  قومه ومهل بـيته م  عبـااة األوثان, راا فعلنا كلـك بـاــحاد صـلى ـ عليـه وسـلم وعلــى 

 ألوثان, وهدينا  إلـى سبـيـل الرشاا توفـيقا ّمنا له.إبراهيـم, فأنقذنا م  قومه وعشيرته م  عبـااة ا

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

وحدثنــي «  »ـ حدثنـي مـحاد بـ  عاـرو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى 18594  

نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه:  الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, عـ  ابـ  مبــي

 َولَقَْد آتَـْينا إْبَراِهيـَم ُرْشدَ ُ ِمْ  قَْبُل قال: هدينا  صثيرا.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد: َولَقَـْد آتَــْينا    

 إْبَراِهيـَم ُرْشدَ ُ ِمْ  قَْبُل قال: هدا  صثيرا.

بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  اب  مبـي نـجي , عـ  مــجاهد:  حدثنا اب    

 آتَـْينا إْبَراِهيـَم ُرْشدَ ُ ِمْ  قَْبُل قال: هدا  صثيرا.

ـ حدثنا بشر, قال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َولَقَـْد آتَــْينا إْبَراِهيــَم 18595  

 ْبُل يقول: آتـينا  هدا .ُرْشدَ ُ ِمْ  قَ 

وقوله: وُرنّا بِِه عاِلـِايَ  يقول: ورنا عالـاي  به منه كو يقـي  وإيـاان بـاهلل وتوحيـد لـه, ال يشـرك    

به شيئا. إْك قَاَل ألَبِـيِِه َوْقوِمِه يعنـي فـي وقت قـيـله وحي  قـيـله لهم: مـا هـذِ  التـااثِـيــُل الّتِــي منتــْم 

ــاِرفُ  ــا َع ــك لََه ـــيها مقـيـــاون؟ ورانــت تل ـــم عل ـــي منت ــال لهــم: مّي شــيء هــذ  الصــور الت وَن يقــول: ق

 التـااثـيـل مصنامهم التـي رانوا يعبدونها راا:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18596  

مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: مـا َهـِذِ   قال: حدثنا الـحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ 

 التّـااثِـيـُل الّتِـي مْنتُـْم لََها عاِرفُوَن قال: األصنام.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـيه بشواهد كلـك, وكررنـا وقد بـيّنا فـيـاا مضى م  رتابنا هذا من العار  علـى الشيء الـاقـيـم عل  

 الرواية ع  مهل التأويـل.

 55- 53اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَـالُواْ َوَجـْدنَآ آبَآَءنَـا لََهـا َعابِـِديَ     قَـاَل لَقَـْد ُرنـتُْم مَنـتُْم َوآبَـآُهُرْم فِـي

 الالِّعبِيَ  {.َضالٍَل ّمبِيٍ     قَالَُواْ مَِجئْتَنَا بِاْلَحّ  مَْم مَنَت ِمَ  

يقول تعالـى كرر : قال مبو إبراهيـم وقومه عبراهيـم: وجدنا آبـاءنا لهذ  األوثان عابدي , فنــح     

علـى ملة آبـائنا نعبدها راا رانوا يعبدون. قاَل إبراهيـم: لَقَْد ُرْنتُـْم ميها القوم مْنتُـْم َوآبـاُهُرْم بعبـااتكم 

يقول: فـي كهاب ع  سبـيـل الـحّ , وجور ع  قصد السبـيـل مبــي  يقـول: إياها فِـي َضالٍل ُمبِـيٍ  

بَـيٌّ  لـا  تأمله بعقل منكم رذلك فـي جور ع  الـحّ . قالُوا مِجئْتَنا بـالـَحّ ؟ يقول: قـال مبـو  وقومـه 

 له: مجئتنا بـالـحّ  فـيـاا تقول مْم مْنَت هافل العب ِمَ  الالِّعبِـيَ .

 56اآلية : 
فـي تأويـل قولـه تعالــى: }قَـاَل بَـل ّربُّكـْم َرّب الّسـَااَواِت َواألْرِع الّـِذي فَطـَرُهّ  َومَنَـاْ َعلَـَى  القول

 كَِلُكْم ّمَ  الّشاِهِديَ  {.
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يقول تعالـى كرر : قال إبراهيـم لهم: بل جئتكم بـالـحّ  ال اللعب, ربكـم رّب السـاوات واألرع    

مــ  من ربكــم هــو رّب الســاوات واألرع الــذي فطــرهّ  اون الــذي  ـــلقهّ , ومنــا علـــى كلكــم 

التـااثـيـل التـي منتـم لها عارفون واون رّل محد سوا  شاهد م  الشاهدي , يقـول: فإيـا  فــاعبدوا ال 

 هذ  التـااثـيـل التـي هي  ـلقه التـي ال تضّر وال تنفع.

 58 - 57اآلية : 
ألِريدَّن مَْصنَاَمُكْم بَْعدَ مَن تَُولّواْ ُمـْدبِِريَ     فََجعَلَُهـْم ُجـذَاكاً إِالّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوتَاّلّلِ 

 َربِيراً لُّهْم لَعَلُّهْم إِلَْيِه يَْرِجعُوَن {.

كرر من إبراهيـم صلوات ـ علـيه حل  بهذ  الـيـاي  فـي سّر م  قومه و فـاء, ومنه لــم يسـاع    

لـيه حي  قالوا: م  فعل هذا بآلهتنا إنه لـا  المالـاي , فقالوا: ساعنا فتـى كلك منه إال الذي مفشا  ع

 يذررهم يقال له إبراهيـم. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18597  

ـجي , عـ  مــجاهد, فــي قـول ـ: قال: حدثنا الــحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نـ

َوتاّلّلِ ألَِريدَّن مْصناَمُكْم قال: قول إبراهيـم حي  استتبعه قومه إلـى عيد لهم فأبى وقال: إنـي سقـيـم, 

ــْذُرُرُهْم يُقــاُل لــهُ  فســاع منــه وعيــد مصــنامهم رجــل مــنهم اســتأ ر, وهــو الــذي يقــول: َســِاْعنا فَتـــى يَ

 إْبَراِهيـُم.

 سم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.حدثنا القا   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قوله: َوتاّلّلِ ألَِريدَّن مْصـناَمُكْم 18598  

 قال: نرى منه قال كلك حيث لـم يساعو  بعد من تولّوا مدبري .

ُجذَاكا إالّ َربِـيرا لَُهْم ا تلفت القّراء فـي قراءة كلـك, فقرمتـه عامـة قـّراء األمصـار  وقوله: فََجعَلَُهمْ    

بــاعنى جاـع جذيـذ, رـأنهم مرااوا بـه « فََجعَلَُهْم ِجذَاكا»سوى يحيى ب  وثاب واألعا  والكسائي: 

 جاع جذيذ وِجذاك, راا يجاع الـخفـي  ِ فـاف, والكريـم ِررام.

فـي كلك عندنا بـالصواب قراءة مـ  قـرم : ُجـذَاكا بضـّم الـجيــم, عجاـا  قـّراء ومولـى القراءتـي    

األمصار علـيه, ومن ما مجاعت علـيه فهـو الصـواب وهـو إكا قـرىء رـذلك مصـدٌر منـل الّرفــات, 

والفُتات, والدّقاق ال واحد له, ومما م  رسر الـجيـم فإنه جاع للـجذيذ, والـجذيذ: هـو فعيــل ُصـِرف 

 ذوك إلـيه, منل رسير وهشيـم, والـاـجذوكة: الـاكسورة قَِطعا.م  مـج

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 18599  

 فَجعَلَُهْم ُجذَاكا يقول: ُحطاما.

دثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ ح18600  

 قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد: ُجذَاكا رالّصريـم.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـ حدثنا بشـر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: فََجعَلَُهـْم ُجـذَاكا: مي 18601  

 قطعا.

 وران سبب فعل إبراهيـم صلوات ـ علـيه بآلهة قومه كلك, راا:  

ـ حدثنا موسى, قال: حـدثنا عاـرو, قـال: حـدثنا مسبــاط عـ  السـدّي: من إبراهيــم قـال لـه 18602  

اهيـم إن لنا عيدا لو قد  رجت معنا إلـيه قد معجبك ايننا فلـاا ران يـوم العيـد, فخرجـوا مبو : يا إبر

إلـيه,  رج معهم إبراهيـم, فلـاا ران ببعض الطري  ملقـى نفسه وقال: إنــي سقـيــم, يقـول: مشـتكى 

 رجلـي. فتواطئوا رجلـيه وهـو صـريع فلــاا مضـوا نـااى فــي آ ـرهم, وقـد بقــي َضْعفَــي النـاس:

َوتاّلّلِ ألَِريدَّن مْصناَمُكْم بَْعدَ مْن تَُولّْوا ُمْدبِِريَ  فساعوها منه. ثم رجع إبراهيـم إلـى بـيت االَلهة, فإكا 

هّ  فـي بهو عميـم, مستقبل بـاب البهو صنـم عميـم إلـى جنبه مصثر منه بعضها إلـى بعض, رل 

هـم قـد جعلـوا طعامـا, فوضـعو  بــي  ميـدي صنـم يـلـيه مصثر منـه, حتــى بلثـوا بــاب البهـو, وإكا 

االَلهة, قالوا: إكا ران حي  نرجع رجعنا وقـد بــاررت االَلهـة فــي طعامنـا فأَرْلنـا. فلــاا نمـر إلــيهم 

إبراهيـم وإلـى ما بـي  ميديهم م  الطعام قاَل مال تَـأُْرلُوَن؟ فلــاا لــم تــجبه, قـال: مـا لَُكـْم ال تَْنِطقُـوَن 
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ِهْم َضْربـا بـاْلـيَـِايِ  فأ ذ فـأس حديـد, فنقـر رـّل صنــم فــي حافتــيه, ثـم علـّ  الفـأس فــي فََراَغ َعلَـيْ 

عن  الصنـم األربر, ثم  رج. فلـاا جاء القوم إلـى طعامهم نمروا إلــى آلهـتهم قـالُوا َمـْ  فَعَـَل َهـذَا 

 ُهْم يُقاُل لَهُ إْبَراِهيـُم.بِآِلَهتِنا إنّهُ ِلـِاَ  الّماِلـِايَ  قالُوا َسِاْعنا فَتًـى يَْذُررُ 

وقوله: إالّ َربِـيرا لَُهْم يقول: إال عميـاا لالَلهة, فإن إبراهيـم لــم يكسـر , ولكنـه فـيــاا كرـر علـ     

 الفأس فـي عنقه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ل: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج: إالّ َربِـيرا لَُهْم قال: ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قا18603  

قـال ابـ  عبـــاس: إال عميــاا لهــم عميــم آلهــتهم. قـال ابـ  ُجــَرْيج, وقـال مـــجاهد: وجعـل إبراهيـــم 

 الفأس التـي مهلك بها مصنامهم ُمْسندة إلـى صدر ربـيرهم الذي تََرك.

صم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, ـ حدثنا مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عا18604  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قال: جعل إبراهيـم 

 الفأس التـي مهلك بها مصنامهم مسندة إلـى صدر ربـيرهم الذي ترك.

علــيهّ  راـا قـال ـ  ـ حدثنا ابـ  حايـد, قـال: حـدثنا سلــاة, عـ  ابـ  إسـحاق, قـال: مقبـل18605  

تبـارك وتعالـى َضْربـا بـالـيَـِايِ  ثم جعل يكسرهّ  بفأس فـي يد , حتـى إكا بقـي معمم صنـم منهـا 

ربا الفأس بـيد , ثم تررهّ . فلــاا رجـع قومـه, رموا مـا صـنع بأصـنامهم, فـراعهم كلـك ومعماـو  

 وقالوا: م  فعل هذا بآلهتنا إنه لـا  المالـاي .

ه لَعَلُّهْم إلَـْيِه يَْرِجعُوَن يقول: فعل كلك إبراهيـم بـآلهتهم لعيتبـروا ويعلــاوا منهـا إكا لــم تـدفع وقول   

ع  نفسها ما فعل بها إبراهيـم, فهي م  من تدفع ع  غيرها مـ  مراا  بسـوء مبعـد, فــيرجعوا عاـا 

 البراءة م  األوثان.هم علـيه مقـيـاون م  عبـااتها إلـى ما هو علـيه م  اينه وتوحيد ـ و

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة: لَعَلُّهـْم إلَــْيِه يَْرِجعُـوَن قـال: 18606  

 رااهم بذلك لعلهم يتذررون مو يبصرون.

 

 61- 59اآلية : 
تعالـى: }قَالُواْ َم  فَعَـَل َهــَذَا بِآِلَهتِنَـآ إِنّـهُ لَِاـَ  الّمـاِلِايَ     قَـالُواْ َسـِاْعنَا فَتًـى  القول فـي تأويـل قوله

 يَْذُرُرُهْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِهيُم    قَالُواْ فَأْتُواْ بِِه َعلََى مَْعيُِ  النّاِس لَعَلُّهْم يَْشَهدُوَن {.

يـم لـاا رموا آلهتهم قد ُجذّت, إال الذي َربَا به الفـأَس إبراهيــم: يقول تعالـى كرر : قال قوم إبراه   

م  فعل هذا بآلهتنا؟ إن الذي فعل هذا بآلهتنا لـا  المالـاي  مي لـا  الفـاعلـي  بهـا مـا لــم يكـ  لـه 

ــهُ إْبَراِهيـــُم يقــول: قــال الــذي  ســاعو  يقــول  ــْذُرُرُهْم يُقــاُل لَ َوتــاّلّلِ ألَِريــدَّن فعلــه. قــالُوا َســِاْعنا فَتـًــى يَ

 مْصناَمُكْم بَْعدَ مْن تَُولّوا ُمْدبِِريَ  ساعنا فتـى يذررهم بعيب يقال له إبراهيـم. راا:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج: قـالُوا َسـِاْعنا فَتًــى 18607  

 يَْذُرُرُهْم قال اب  ُجَريج: يذررهم يعيبهم.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, قوله: َسَاْعنا فَتَـًى يَْذُرُرُهْم يُقـاُل لَـهُ 18608  

إْبَراِهيـُم ساعنا  يسبّها ويعيبها ويستهزىء بها, لــم نسـاع محـدا يقـول كلـك غيـر , وهـو الـذي نمـ  

 صنع هذا بها.

ُهْم يَْشَهدُوَن يقول تعالــى كرـر : قـال قـوم إبراهيــم بعضـهم وقوله: فَأْتُوا بِِه َعلـى مْعيُِ  النّاِس لَعَلّ    

لبعض: فـأتوا بــالذي فعـل هـذا بآلهتنـا الـذي ساعتــاو  يـذررها بعيـب ويسـبّها ويـذمها علــى معـي  

الناس فقـيـل: معنى كلـك: علــى رهس النـاس, وقـال بعضـهم: معنـا : بـأعي  النـاس ومـرمى مـنهم, 

وا الذي فعل كلك للناس راا تقول العرب إكا ظهر األمر وشـهر: رـان وقالوا: إنـاا مريد بذلك مظهر

 كلك علـى معي  الناس, يراا به ران بأيدي الناس.

وا تل  مهل التأويـل قوله: لَعَلُّهْم يَْشَهدُوَن فقال بعضهم: لعّل الناس يشهدون علـيه منه الذي فعـل   

نــاا فعلـوا كلـك ألنهـم ررهـوا من يأ ـذو  بثيـر كلك, فتكون شهااتهم علـيه حجة لنا علـيه. وقالوا: إ

 بـينة. كرر م  قال كلك:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عارو, قال: حدثنا مسبـاط, ع  السدّي: فَأْتُوا بِِه َعلـى مْعـيُِ  18609  

 النّاِس لَعَلُّهْم يَْشَهدوَن علـيه منه فعل كلك.

نا سـعيد, عـ  قتـااة, قولـه: فَـأْتُوا بِـِه َعلــى مْعـيُِ  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حـدث18610  

 النّاِس لَعَلُّهْم يَْشَهدوَن قال: ررهوا من يأ ذو  بثير بـيّنة.

وقال آ رون: بل معنى كلـك: لعلهـم يشـهدون مـا يعاقبونـه بـه, فــيعاينونه ويرونـه. كرـر مـ  قـال   

 كلك:

  إسـحاق, قـال: بلـغ مـا فعـل إبراهيــم بآلهـة ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلــاة, عـ  ابـ18611  

 قومه نـاروا, ومشراف قومه, فقالوا: فَأْتُوا بِِه َعلـى مْعيُِ  النّاِس لَعَلُّهْم يَْشَهدوَن: مي ما يُْصنع به.

ومظهُر معنى كلك منهم قالوا: فأتوا به علـى معي  الناس لعلهم يشهدون عقوبتنا إيا , ألنه لو مريـد   

وا علـيه بفعله ران يقال: انمروا م  شهد  يفعل كلك, ولـم يقل: محضرو  بـاـجاع مـ  بذلك لـيشهد

 الناس.

 

 63 - 62اآلية : 
ُهْم َهــَذَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالَُواْ مَمَْنَت فَعَْلَت َهـَذَا بِآِلَهتِنَا يَإِْبَراِهيُم    قَاَل بَْل فَعَلَهُ َربِيـرُ 

 ن َرانُواْ يِْنِطقُوَن {.فَاْسأَلُوُهْم إِ 

يقول تعالـى كرر : فأتوا بإبراهيـم, فلـاا متوا به قالوا له: ممنت فعلت هذا بآلهتنا م  الكسر بها يـا    

إبراهيــم؟ فأجـابهم إبراهيــم: بــل فعلـه ربــيرهم هــذا وعميــاهم, فــاسألوا االَلهـة مــ  فعـل بهـا كلــك 

 ورسرها إن رانت تنط  مو تعبر ع  نفسها

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, قال: لـاا مُتِـي به واجتـاع له قومـه 18612  

َهـذَا فــاْسئَلُوُهْم إْن عند ملكهم نـاروا قالُوا ممْنَت فَعَْلَت َهذَا بآِلَهتِنا يا إْبراِهيـُم قاَل بَـْل فَعَلَـهُ َربِــيُرُهْم 

 رانُوا يَْنِطقُوَن غضب م  من يعبدوا معه هذ  الصثار وهو مربر منها, فكسره .

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قوله: بَْل فَعَلَهُ َربِـيُرِهْم َهـذَا... 18613  

 االَية, وهي هذ  الـخصلة التـي رااهم بها.

م بعض م  ال يصدّق بـاالَثار وال يقبل م  األ بـار إال ما استفـاع به النقل مـ  العـواّم, وقد فع  

من معنى قوله: بَْل فَعَلَهُ َربِـيُرِهْم َهذَا إنـاا هو: بل فعلـه ربــيرهم هـذا إن رـانوا ينطقـون فــاسألوهم, 

ول  الف ما تمـاهرت مي إن رانت االَلهة الـاكسورة تنط  فإن ربـيرهم هو الذي رسرهم. وهذا ق

به األ بـار ع  رسول ـ صلى ـ عليه وسلم من إبراهيـم لــم يكـذب إال ثـالث َرذَبــات رلهـا فــي 

ـ, قوله: بَْل فَعَلَهُ َربِـيُرِهْم َهذَا, وقوله: إنّـي َسِقـيـٌم, وقوله لسارة: هي م تـي. وغير مستـحيــل من 

كلــك, لـــيقّر  قومــه بــه, ويحتـــّج بــه علـــيهم, ويعــّرفهم موضــع يكــون ـ كْرــر  مِكن لـخـلـيـــله فـــي 

 طئهم, وسوء نمرهم ألنفسـهم, راـا قـال مـؤكّن يوسـ  ع وتـه: ميّتُهـا العيـُر إنُّكـْم لَسـاِرقُوَن ولــم 

 يكونوا سرقوا شيئا.

 65- 64اآلية : 
إِنُّكـْم مَنـتُُم الّمـاِلُاوَن    ثُـّم نُِكُسـواْ َعلَـَى  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فََرَجعَُواْ إِلََى مَنفُِسِهْم فَقَـالَُواْ 

 ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعِلْاَت َما َهـَُؤآلِء يَنِطقُوَن {.

ـــيُرِهْم َهــذَا     ــْل فَعَلَــهُ َربِ يقــول تعالـــى كرــر : فــذرروا حــي  قــال لهــم إبراهيـــم صــلوات ـ علـــيه: بَ

منفسهم, ورجعوا إلـى عقولهم, ونمر بعضهم إلــى بعـض, فقـالوا: فـاْسئَلُوُهْم إْن رانُوا يَْنِطقُوَن فـي 

ــا  إنكــم معشــر القــوم المالـــاون هــذا الرجــل فـــي مســألتكم إيــا  وقـيـــلكم لــه مــ  فعــل هــذا بآلهتنــا ي

 إبراهيـم؟ وهذ  آلهتكم التـي فعل بها ما فعل حاضرتكم فـاسألوها

 قال كلك: وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م   
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ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, عـ  ابـ  إسـحاق: فََرَجعُـوا إلــى مْنفُِسـِهْم فَقـالُوا إنُّكـْم 18614  

مْنتُـْم الّماِلـُاوَن قال: ارعَوْوا ورجعوا عنه يعنـي ع  إبراهيـم, فـيـاا ااّعوا علـيه م  رسرهّ  إلـى 

 وما نرا  إال راا قال. منفسهم فـيـاا بـينهم, فقالوا: لقد ظلـانا ,

ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: فََرَجعُـوا إلــى 18615  

 مْنفُِسِهْم قال: نمر بعضهم إلـى بعض فَقالُوا إنُّكْم مْنتُـْم الّماِلـُاوَن.

ا فـي الـحجة, فـاحتـجوا علــى إبراهيــم وقوله: ثُّم نُِكُسوا علـى ُرُءوِسِهْم يقول جّل ثناه : ثم ُغِلبو   

 بـاا هو حجة عبراهيـم علـيهم, فقالوا: لقد علـات ما هؤالء األصنام ينطقون. راا:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, قال: ثم قالوا: يعنـي قوم إبراهيــم, 18616  

تــبِط : لَقَــْد َعِلـــْاَت مــا َهــُؤالِء يَْنِطقُــوَن: مي ال وعرفــوا منهــا, يعنـــي آلُهــتهم ال تضــّر وال تنفــع وال 

تتكلـم فتـخبرنا م  صنع هذا بها, وما تبط  بـاأليدي فنصدّقك, يقول ـ: ثُّم نُِكُسوا َعلـى ُرُءوِسِهْم 

فـي الـحجة علــيهم عبراهيــم حـي  جـاالهم, فقـال عنـد كلـك إبراهيــم حـي  ظهـرت الــحجة علــيهم 

 َعِلـْاَت ما َهُؤالِء يَْنِطقُوَن. بقولهم: لَقَدْ 

ـــ حــدثنا بِشــر, قــال: حــدثنا يزيــد, قــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قَتــااة قــال ـ: ثـُـّم نُِكُســوا َعلـــى 18617  

 ُرُءوِسِهْم ماررت الناَس َحيرة َسْوء.

 وقال آ رون: معنى كلك: ثم نُكسوا فـي الفتنة. كرر م  قال كلك:  

حــدثنا عاــرو, قــال: حــدثنا مسبـــاط, عــ  الســدّي: ثـُـّم نُِكُســوا َعلـــى  ـــ حــدثنا موســى, قــال:18618  

 ُرُءوِسِهْم قال: نكسوا فـي الفتنة علـى رءوسهم, فقالوا: لقد علـات ما هؤالء ينطقون.

وقــال بعــض مهــل العربـــية: معنــى كلــك: ثــم رجعــوا عاــا عرفــوا مــ  حجــة إبراهيـــم, فقــالوا: لقــد   

 علـات ما هؤالء ينطقون.

ـاا ا ترنا القول الـذي قلنـا فــي معنـى كلـك, ألن نَْكـَس الشـيء علــى رمسـه: قَْلبُـه علــى رمسـه وإن  

وتَْصيِـيُر معال  مسفله ومعلوم من القوم لـم يُْقلبوا علـى رءوس منفسهم, ومنهم إنــاا نُكسـت حجـتهم, 

ال شـك إنــاا هـو  فأقـيـم الـخبر عنهم مقام الـخبر عـ  حجـتهم. وإك رـان كلـك رـذلك, فـنَْكس الــحجة

احتـجاج الـاـحتـّج علـى  صاه بـاا هو حجة لــخصاه. وممـا قـول السـدّي: ثـم نكسـوا فــي الفتنـة, 

فإنهم لـم يكونوا  رجوا م  الفتنة قبل كلك فنكسوا فــيها. وممـا قـول مـ  قـال مـ  مهـل العربــية مـا 

  حجة إبراهيـم, مـا احتــجوا كررنا عنه, فقول بعيد م  الفهوم ألنهم لو رانوا رجعوا عاا عرفوا م

علـيه بـاا هو حجة له, بل رانوا يقولون له: ال تسألهم, ولك  نسألك فأ برنا َمْ  فعل كلك بهـا, وقـد 

ساعنا منك فعلت كلك ولك  صدقوا القول فَقالُوا لَقَْد َعِلـْاَت ما َهُؤالِء يَْنِطقُـوَن ولــيس كلـك رجوعـا 

 عاا رانوا عرفوا, بل هو إقرار به.

 

 67- 66اآلية : 
ِ َمـا الَ يَـنفَعُُكْم َشـْيئاً َوالَ يَُضـّرُرْم    مُّف  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَاَل مَفَتَْعبُـدُوَن ِمـ  اُوِن 

ِ مَفاَلَ تَْعِقلُوَن {. َّ  لُّكْم َوِلَاا تَْعبُدُوَن ِم  اُوِن 

ميها القوم ما ال ينفعكم شيئا وال يضّررم, ومنتـم يقول تعالـى كرر : قال إبراهيـم لقومه: مفتعبدون    

قد علـاتـم منها لـم تـانع نفسها مـا  مرااها بسوء, وال هـي تقـدر من تنطـ  إن سـئلت عاـ  يأتــيها 

 بسوء فتـخبر به, مفال تستَـْحيون م  عبـااة ما ران هكذا؟ راا:

ِ مـا ال ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, عـ  ابـ  إسـحاق: قـ18619   َّ اَل مفَتَْعبُـدُوَن ِمـْ  اُوِن 

يْنفَعُكْم َشْيئا َوال يَُضـّرُرْم... االَيـة, يقـول يرحاـه ـ: مال تـرون منهـم لــم يـدفعوا عـ  منفسـهم الضـّر 

 الذي مصابهم, ومنهم ال ينطقون فـيخبرونكم م  َصنع كلك بهم, فكي  ينفعونكم مو يضّرون

بحا لكم ولالَلهة التـي تعبدون م  اون ـ, مفال تعقلون قب  ما تفعلون م  وقوله: مُّف لَُكْم يقول: قُ   

عبـااتكم ما ال يضّر وال ينفع, فتترروا عبـااته, وتعبدوا ـ الذي فطر السـاوات واألرع, والـذي 

 بـيد  النفع والضّر؟
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 70- 68اآلية : 
َواْ آِلَهـتَُكْم إِن ُرنـتُْم فَـاِعِليَ     قُْلنَـا يَنَـاُر ُرـونِي القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَالُواْ َحّرقُو ُ َوانُصرُ 

 بَْرااً َوَسالََما َعلََى إِْبَراِهيَم    َومََرااُواْ بِِه َرْيداً فََجعَْلنَاُهُم األْ َسِريَ  {.

تَُكْم إْن يقول تعالـى كرر : قال بعض قوم إبراهيـم لبعض: حّرقوا إبراهيــم بــالنار َواْنُصـُروا آِلَهـ   

 ُرْنتُـْم فـاِعِلـيَ  يقول: إن رنتـم ناصريها ولـم تريدوا ترك عبـااتها.

 وقـيـل: إن الذي قال كلك رجل م  مرراا فـارس. كرر م  قال كلك:  

ـــ حدثنـــي يعقــوب, قــال: حــدثنا ابــ  علـــية, عــ  لـــيث, عــ  مـــجاهد, فـــي قولــه: َحّرقُــو ُ 18620  

 : قالها رجل م  معراب فـارس, يعنـي األرراا.َواْنُصُروا آِلَهتَُكْم قال

ـ حدثنا القاسم, قال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: م برنــي 18621  

فخس  ـ به األرع, « هيزن»وهب ب  سلـيـاان, ع  شعيب الـجبئي, قال: إن الذي قال حّرقو  

 فهو يتـجلـجل فـيها إلـى يوم القـيامة.

ـ حدثنا اب  حايد, قـال: حـدثنا سلــاة, عـ  ابـ  إسـحاق, قـال: مجاـع نــاروا وقومـه فــي 18622  

إبراهيـــم فقــالوا: َحّرقُــو ُ َواْنُصــُروا آِلَهــتَُكْم إْن ُرْنتـُــْم فـاِعِلـــيَ  مي ال تنصــروها منــه إال بـالتـــحري  

 بـالنار إن رنتـم ناصريها.

اة, قال: ثنـي مـحاد ب  إسحاق, ع  الـحس  ب  اينار, ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـ18623  

ع  لـيث ب  مبـي سلـيـم, ع  مـجاهد, قال: تلوت هذ  االَية علـى عبد ـ ب  عار, فقال: متدري يا 

مـجاهد م  الذي مشار بتـحري  إبراهيـم بـالنار؟ قال: قلت ال. قال: رجل م  معراب فـارس. قلت: 

هل للفرس معـراب؟ قـال: نعـم الكـرا هـم معـراب فــارس, فرجـل مـنهم هـو يا مبـا عبد الرحا , مَو 

 الذي مشار بتـحري  إبراهيـم بـالنار.

وقوله: قُْلنا يا ناُر ُرونِـي بَْراا َوَسالما َعلـى إْبَراِهيـَم فـي الكالم متروك اجتزىء بداللـة مـا كرـر    

ها, فقلنـا للنـار: يـا نـار رونــي بـراا وسـالما علـيه منه, وهو: فأوقدوا له نارا لـيحّرقو  ثـم ملقـو  فــي

 علـى إبراهيـم وكُرر منهم لـاا مرااوا إحراقه بنوا له بنـيانا راا:

ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عارو, قـال: حـدثنا مسبــاط, عـ  السـدّي, قـال: قَـالُوا اْبنُـوا لَـهُ 18624  

ت, وجاعــوا لــه حطبـــا, حتـــى إن رانــِت الـــارمة بُْنـــيانا فــأْلقُو ُ فـــي الـَجِحيـــِم قــال: فحبســو  فـــي بـــي

لتـارُع فتقول: لئ  عافـانـي ـ ألجاعّ  حطبـا عبراهيـم فلـاا جاعـوا لـه, ومرنـروا مـ  الــحطب 

حتـى إن الطير لتـاّر بها فتـحترق م  شدّة وهجها, فعادوا إلـيه فرفعو  علـى رمس البنـيان, فرفـع 

ه إلــى السـااء, فقالـت السـااء واألرع والـجبــال والــاالئكة: إبراهيـم صـلى ـ عليـه وسـلم رمسـ

ربنا, إبراهيـم يحرق فـيك فقال: منا معلـم بـه, وإن اعـارم فـأغينو  وقـال إبراهيــم حـي  رفـع رمسـه 

إلـى السااء: اللهّم منت الواحد فـي السااء ومنا الواحد فــي األرع لــيس فــي األرع محـد يعبـدك 

م الوريـل فقذفو  فـي النار, فناااها فقال: يـا نـاُر ُرونِــي بَـْراا َوَسـالما علــى غيري, حسبـي ـ ونع

إْبَراِهيـَم فكان جبريـل علـيه السالم هو الذي ناااها. وقال اب  عبـاس: لو لـم يُتبع براها سالما لـاا 

ي تُْعنَى. فلـاا مات إبراهيـم م  شدّة براها, فلـم يب  يومئذ نار فـي األرع إال طفئت, ظنت منها ه

ُطفئت النار نمروا إلـى إبراهيـم, فإكا هو رجـل آ ـر معـه, وإكا رمس إبراهيــم فــي حجـر  يــاس  

ع  وجهه العرق وكرر من كلك الرجل هو ملك المّل. ومنزل ـ نارا فأنتفع بها بنو آام, وم رجوا 

 إبراهيـم, فأا ـلو  علـى الـالك, ولـم يك  قبل كلك ا ـل علـيه.

ـ حدثنـي إبراهيـم ب  الـاقدام مبو األشعث, قال: حدثنا الـاعتـار, قال: ساعت مبـي, قـال: 18625  

 حدثنا قَتااة, ع  مبـي سلـيـاان, ع  رعب, قال: ما محرقت النار م  إبراهيـم إال وثاقه.

نـاُر ُرونِــي بَـْراا ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قوله: قُْلنا يا 18626  

َوَسالما َعلـى إْبَراِهيـَم قال: كُرر لنا من رعبـا ران يقول: ما انتفع بهـا يومئـذ محـد مـ  النـاس. ورـان 

 رعب يقول: ما محرقت النار يومئذ إال وثاقه.

ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عـ  األعاـ , عـ  شـيل, 18627  

  مبـي طالب رضي ـ عنه فـي قوله: يا ناُر ُرونِـي بَْراا َوَسـالما َعلــى إْبَراِهيــَم قـال: ع  علـّي ب

 قال: ال تضّريه.«, وسالما»برات علـيه حتـى راات تقتله, حتـى قـيـل: 
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ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا جابر بـ  نـو , قـال: م برنـا إسااعيــل, عـ  الــانهال بـ  18628  

ل إبراهيـم  ـلـيـل ـ: ما رنت مياما قّا منعم منــي مـ  األيـام التــي رنـت فــيها فــي عارو, قال: قا

 النار.

ـ حدثنا اب  حايد, قـال: حـدثنا يعقـوب, عـ  جعفـر, عـ  سـعيد, قـال: لــّاا ملقــي إبراهيــم 18629  

لك إبراهيــم رجـا  ـلـيـل ـ صلى ـ عليه وسلم فـي النار, قال الــَالَُك  ـافن الــاطر: رّب  ـلـيــ

من يؤكن له فـيرسل الـاطر. قال: فكان ممر ـ مسـر  مـ  كلـك فقـال: يـا نـاُر ُرونِــي بَـْراا َوَسـالما 

 َعلـى إْبَراِهيـَم فلـم يب  فـي األرع نار إال ُطفئت.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  مثيرة, ع  الـحرث, ع  مبـي فرعة, ع  مبـي 18630  

قال: إن محس  شيء قاله مبو إبراهيـم لـاا رفـع عنـه الطبـ  وهـو فــي النـار, وجـد  يرشـ  هريرة, 

 جبـينه, فقال عند كلك: نِْعَم الرّب ربّك يا إبراهيـم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, قـال: م برنــي 18631  

ل: مُلقـي إبراهيـم فـي النـار وهـو ابـ  سـّت عشـرة سـنة, وهب ب  سلـيـاان ع  شعيب الـَجبَـيِء, قا

وكُب  إسحاق وهو اب  سبع سنــي , وولدتـه سـاّرة وهـي ابنـة تسـعي  سـنة, ورـان مذبحـه مـ  بــيت 

إيـلـياء علـى ميـلـي , ولـاا علـات ساّرة بـاا مراا بإسحاق بُِطنت يومي , وماتت الـيوم النالث. قال 

 ـار: ما محرقت النار م  إبراهيـم شيئا غير وثاقه الذي موثقو  به.اب  ُجَريج: قال رعب األحب

ـــ حــدثنا الـــحس , قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: حــدثنا معتـــار بــ  سلـيـــاان التـيـــاي, عــ  18632  

بعض مصحابه قال: جـاء جبريــل إلــى إبراهيــم علــيهاا السـالم وهـو يوثـ  مو يقّاـا لـيـلقــى فــي 

 يـم ملك حاجة؟ قال: مّما إلـيك فال.النار, قال: يا إبراه

ـــ قــال: حــدثنا معتـــار, قــال: حــدثنا ابــ  رعــب, عــ  مرقــم: من إبراهيـــم قــال حــي  جعلــوا 18633  

يوثقونه لـيـلقو  فـي النار: ال إله إال منت سبحانك رّب العالـاي , لك الـحاد, ولـك الــالك ال شـريك 

 لك.

ي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  مبــي جعفـر الـرافي, عـ  ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحس18634  

الربـيع ب  منس, ع  مبـي العالـية, فـي قوله: قُْلنا يـا نـاُر ُرونِــي بَـْراا َوَسـالما َعلــى إْبَراِهيــَم قـال: 

 لكان البرا مشدّ علـيه م  الـحّر.« وسالما»السالم ال يؤكيه براها, ولوال منه قال: 

ل: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قولـه: بَـْراا قـال: ـ حدثنا القاسم, قا18635  

 برات علـيه َوَسالما ال تؤكيه.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد بـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قتـااة: قُْلنـا يـا نـاُر 18636  

د مـ  مهـل األرع يومئـذ بنـار, وال ُرونِـي بَْراا َوَسالما َعلـى إْبَراِهيـَم قال: قال رعب: ما انتفع محـ

 محرقت النار يومئذ شيئا إال وثاق إبراهيـم.

 وقال قتااة: لـم تأت يومئذ اابة إال مطفأت عنه النار, إال الوفغ.  

 وقال الزهري: ممر النبـّي صلى ـ عليه وسلم بقتله, وساا  فَُويسقا.  

ومرااوا بإبراهيــم ريـدا, فََجعَْلنـاُهُم األْ َسـِريَ  يعنــي  وقوله: ومَرااُوا بِِه َرْيدا يقول تعالـى كرـر :   

 الهالكي . وقد:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: ومَرااُوا بِـِه َرْيـدا 18637  

ي إبراهيــم صـلى فَجعَْلناُهُم األَْ َسِريَ  قال: ملقوا شيخا منهم فـي النار ألن يصيبوا نـجاته, راا نُــج

 ـ عليه وسلم, فـاحترق.

 

 71اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َونَّجْينَا ُ َولُوطاً إِلَى األْرِع الّتِي بَاَرْرنَا فِيَها ِلْلعَالَِايَ  {.

يقول تعالـى كرر : ونـجينا إبراهيـم ولوطا م  معدائهاا نـاروٍا وقوِمِه م  مرع العـراق, إلــى    

ألْرِع التـــي بـــاَرْرنا فِـــيها لْلعالَـــِايَ  وهــي مرع الشــأم, فـــارق صــلوات ـ علـــيه قومــه وايــنهم ا

 وهاجر إلـى الشأم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



وهذ  القصة التـي قّص ـ م  نبأ إبراهيـم وقومه تذرير منه بها قوم مـحاد صلى ـ عليه وسلم   

مـحادا علــى نهيـه عـ  عبــااتها, واعـائهم م  قري  منهم قد سلكوا فـي عبـااتهم األوثان, ومكاهم 

إلـى عبـااة ـ مخـلصي  له الدي , مسلك معداء مبـيهم إبراهيــم ومخـالفتهم اينـه, ومن مــحادا فــي 

براءته م  عبـااتها وإ الصه العبــااة هلل, وفــي اعـائهم إلــى البـراءة مـ  األصـنام, وفــي الصـبر 

اج مبــيه إبراهيــم, ومنـه مخرجـه مـ  بــي  مظهـرهم راـا علـى ما يـلقــى مـنهم فــي كلـك سـالك منهـ

م رج إبراهيـم م  بـي  مظهر قومه حي  تـاااوا فـي غيهم إلـى مهـاجر  مـ  مرع الشـأم, ومسـَل 

بذلك نبـيه مـحادا صلى ـ عليـه وسـلم عاـا يَـْلقَــى مـ  قومـه مـ  الــاكرو  واألكى, ومعلــاه منـه 

 اهيـم م  رفرة قومه.منـجيه منهم راا نـّجى مبـا  إبر

وقد ا تل  مهل التأويـل فـي األرع التـي كرر ـ منه نـّجى إبراهيــم ولوطـا إلــيها ووصـفه منـه   

 بـارك فـيها للعالـاي . فقال بعضهم بنـحو الذي قلنا فـي كلك. كرر م  قال كلك:

موسـى, عـ   ـ حدثنا الــحسي  بـ  حريـث الــاروفي مبـو عاـار, قـال: حـدثنا الفضـل بـ 18638  

الـحسي  ب  واقد, ع  الربـيع ب  منس, ع  مبـي العالـية, ع  مبـّي ب  رعب: ونَــّجْينا ُ َولُوطـا إلــى 

األْرِع التـي بـاَرْرنا فِــيها لْلعالَــِايَ  قـال: الشـأم, ومـا مـ  مـاء عـذب إال  ـرج مـ  تلـك الصـخرة 

 التـي ببـيت الـاقدس.

ا مبــو محاــد, قــال: حــدثنا سفـــيان, عــ  فــرات القــزاف, عــ  ـــ حــدثنا ابــ  بشــار, قــال: حــدثن18639  

 الـحس , فـي قوله: إلـى األْرِع التـي بـاَرْرنا فِـيها قال: الشام.

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد, عـ  قتـااة, قولـه: ونَــّجْينا ُ َولُوطـا إلــى 18640  

رانـا بـأرع العـراق, فأنــجيا إلــى مرع الشـام. ورـان يُقـال  األْرِع التــي بــاَرْرنا فِــيها لْلعالَــِاي َ 

للشــأم عاــاا اار الهجــرة, ومــا نقــص مــ  األرع فيــد فـــي الشــأم, ومــا نقــص مــ  الشــأم فيــد فـــي 

فلسطي . وران يقال: هي مرع الـاــحشر والــانشر, وبهـا مــجاع النـاس, وبهـا ينـزل عيسـى ابـ  

اب الدجال. وحدثنا مبو قالبة من رسـول ـ صـلى ـ عليـه مريـم, وبها يهلك ـ شيل الضاللة الكذّ 

رمْيُت فِـيـاا يََرى النّائُم رأّن الـَاالئَِكةَ َحَالَْت َعُاواَ الِكتاِب فََوَضعَتْه بـالّشأِْم, فأّوْلتُـه من »وسلم قال: 

 «.الِفتََ  إكَا َوقَعَْت فإّن اعيـَااَن بـالّشأْمِ 

إنّـهُ رـائٌِ  بــالّشأِْم ُجْنـدٌ, »لى ـ عليـه وسـلم قـال كات يـوم فــي  طبـه: وكُرر لنا من رسول ـ ص  

َ قَْد »فقال رجل: يا رسول ـ ِ ْر لـي فقال: «. وبـالِعَراِق ُجْندٌ, وبـالـيَـَاِ  ُجْندٌ  َّ َعلَـْيَك بـالّشأِْم فإّن 

وكُرـر لنـا من عاـر بـ  الــخطاب «. أَْمنِِه َوْلـيَْسِ  بِقَدَِر ِ تََكفَّل لـي بـالّشاِم ومْهِلِه, فََاْ  مَبى فَْلـيَـْلـَحْ  ب

رضي ـ عنه قال: يا رعب مال تـحّول إلـى الـادينة فأنها ُمهـاَجر رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم 

وموضع قبر ؟ فقال له رعب: يا ممير الـاؤمنـي , إنـي مجد فـي رتاب ـ الـانزل من الشام رنـز ـ 

 وبها رنز  م  عبـاا . م  مرضه

ـ حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة: َونـّجْينا ُ َولُوطـا 18641  

 إلـى األْرِع التـي بـاَرْرنا فِـيها لْلعالَـِايَ  قال: هاجرا جايعا م  ُرْوثََى إلـى الشام.

نا مسبـاط, ع  السـدّي, قـال: انطلـ  إبراهيــم ـ حدثنا موسى, قال: حدثنا عارو, قال: حدث18642  

ولوط قِبَل الشأم, فلقـي إبراهيـم ساَرة, وهي بنت ملك َحّران, وقد طعنـت علــى قومهـا فــي ايـنهم, 

 فتزّوجها علـى من ال يثيرها.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, قـال:  ـرج إبراهيــم مهـاجرا إلــى 18643  

ج معــه لــوط مهــاجرا, وتـزّوج ســاَرة ابنــة عاــه, فخــرج بهـا معــه يـلتـــاس الفــرار بدينــه ربـه, و ــر

واألمان علـى عبــااة ربـه, حتــى نـزل حـّران, فاكـث فــيها مـا شـاء ـ من يــاكث. ثـم  ـرج منهـا 

مهاجرا حتـى قدم مصر. ثم  ـرج مـ  مصـر إلــى الشـام, فنـزل السـبع مـ  مرع فلسـطي , وهـي 

لوط بـالـاؤتَِفَكة, وهي م  السـبع علــى مسـيرة يـوم ولـيــلة, مو مقـرب مـ  كلـك, بّرية الشام, ونزل 

 فبعنه ـ نبـيّا صلى ـ عليه وسلم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قولـه: َونــّجْينا ُ 18644  

 ِايَ  قال: نـجا  م  مرع الِعراق إلـى مرع الشام.َولُوطا إلـى األْرِع التـي بـاَرْرنا فِـيها لْلعالَـ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  مبــي جعفـر الـرافّي, عـ  18645  

الربـيع, ع  مبـي العالـية, منه قال فـي هذ  االَية: بــاَرْرنا فِــيها لْلعالَــِايَ  قـال: لــيس مـاء عـذب إال 

 ـي ببـيت الـاقدس, قال: ثم يتفّرق فـي األرع.يهبا إلـى الصخرة الت

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َونــّجْينا ُ َولُوطـا 18646  

 إلـى األْرِع التـي بـاَرْرنا فِـيها لْلعالَـِايَ  قال: إلـى الشأم.

عالــى: التــي بــاَرْرنا فِــيها لْلعالَــِايَ . وقال آ رون: بل يعنـي مكـة وهـي األرع التــي قـال ـ ت  

 كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18647  

اب  عبـاس, قوله: َونـّجْينا ُ َولُوطـا إلــى األْرِع التــي بــاَرْرنا فِــيها لْلعالَــِايَ  يعنــي مكـة ونـزول 

 سااعيـل البـيت مال ترى منه يقول: إّن مّوَل بَـْيٍت ُوِضَع للنّاِس للِّذي بِبَّكةَ ُمبـاَررا َوُهدًى لْلعالَـِايَ ؟إ

قال مبو جعفر: وإنـاا ا ترنا ما ا ترنا م  القول فـي كلك ألنـه ال  ـالف بــي  جايـع مهـل العلــم   

ن ُمقامـه ميـام حياتـه, وإن رـان قـد رـان قـدم من هجرة إبراهيـم م  العراق رانت إلـى الشام وبها رـا

مكة وبنى بها البـيت ومسكنها إسااعيـل ابنه مع ممه هاجر غير منه لـم يُِقم بهـا ولــم يتــخذها وطنـا 

لنفسه, وال لوط, وـ إنـاا م بر ع  إبراهيـم ولوط منهاا منـجاهاا إلـى األرع التـي بــارك فــيها 

 للعالـاي .

 73و  72اآلية : 
 لقول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوُرالّ َجعَْلنَا َصاِلِحيَ     َوَجعَْلنَاُهمْ ا

 نَا َعابِِديَ  {.اْ لَ مَئِّاةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا َومَْوَحْينَآ إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الّصالَة َوإِيتَآَء الّزَرـاةِ َوَرانُو

 يقول تعالـى كرر : ووهبنا عبراهيـم إسحاق ولدا ويعقوب ولد ولد , نافلةً لك.   

وا تل  مهل التأويـل فـي الـاعنـّي بقوله: نافِلَةً فقال بعضهم: ُعنـي بـه يعقـوب  اصـة. كرـر مـ    

 قال كلك:

قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, عـ   ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي قال: ثنـي عاي,18648  

اب  عبـاس, قوله: َوَوَهْبنا لَهُ إْسحاَق َويَْعقُوَب نافِلَةً يقول: ووهبنا له إسحاق ولدا, ويعقوب اْبَ  ابـٍ  

 نافلة.

ـ حدثنا بِشـر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َوَوَهْبنـا لَـهُ إْسـحاَق 18649  

 لَةً والنافلة: اب  ابنه يعقوب.َويَْعقُوَب نافِ 

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َوَوَهْبنـا لَـهُ إْسـحاَق 18650  

َويَْعقُوَب نافِلَةً قال: سأل واحدا فقـال: رّب هـب لــي مـ  الصالــحي  فأعطـا  واحـدا, وفاا  يعقـوب 

 ويعقوب ولد ولد .

ـي بذلك إسحاُق ويعقوب. قالوا: وإنــاا معنـى النافلـة: العطيـة, وهاـا جايعـا وقال آ رون: بل ُعن  

 م  عطاء ـ معطاهاا إيا . كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا ابـ  بشـار, قـال: حـدثنا عبـد الـرحا , قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  18651  

 ةً قال: عطية.عطاء, فـي قوله: َوَوَهْبنا لَهُ إْسحاَق َويَْعقُوَب نافِلَ 

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18652  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قولـه: إْسـحاَق 

 َويَْعقُوَب نافِلَةً قال: عطاء.

  , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي   

قال مبو جعفر: وقد بـيّنا فـيـاا مضى قبل من النافلة الفضل م  الشيء يصير إلـى الرجـل مـ  مّي   

شيء ران كلك, ورال ولديه إسحاق ويعقوب ران فضالً م  ـ تفضل به علـى إبراهيــم وهبـة منـه 

ه آتاهاـا إيـا  جايعـا نافلـة منـه لـه, ومن يكـون عنــي منـه آتـا  نافلـة له. وجائز من يكون عنــي بـه منـ

يعقوب وال برهان يدّل علـى مّي كلك الـاراا م  الكالم, فال شيء مولـى من يقال فـي كلك مـاا قـال 

 ـ ووهب ـ عبراهيـم إسحاق ويعقوب نافلة.
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ة ـ, مـجتنبـي  مـحارمه. وعنـي بقوله: ُرـالّ: وقوله: وُرالّ َجعَْلنا َصاِلـِحيَ  يعنـي عاملـي  بطاع   

إبراهيـــم, وإســحاق, ويعقــوب. وقولــه: َوَجعَْلنــاُهْم مئّاــةً يَْهــدُوَن بأْمِرنــا يقــول تعالـــى كرــر : وجعلنــا 

إبراهيـم وإسحاق ويعقوب مئاة يؤتـّم بهم فـي الـخير فـي طاعة ـ فـي اتبـا  ممر  ونهيه, ويُْقتَدَى 

 عون علـيه. راا:بهم, ويُتّبَ 

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: َوَجعَْلنـاُهْم مئّاـةً يَْهـدُوَن 18653  

بأْمِرنا جعلهم ـ مئاة يُقتدى بهم فـي ممر ـ. وقوله: يَْهدُوَن بأْمِرنـا يقـول: يهـدون النـاس بـأمر ـ 

 لـى عبـااته.إياهم بذلك, ويدعونهم إلـى ـ وإ

ــوا     ــا من افعل ـــاا موحين ــا فـي ــر : وموحين ـــى كر ــول تعال ـــَخْيَراِت يق ــَل ال ـــْيِهْم فِْع ــا إلَ ــه: ومْوَحْين وقول

الـخيرات, ومقـيـاوا الصالة بأمرنا بذلك. ورانُوا لَنا عابِِديَ  يقول: رانوا لنا  اشعي , ال يستكبرون 

 ع  طاعتنا وعبـااتنا.

 74اآلية : 
تأويـل قولـه تعالــى: }َولُوطـاً آتَْينَـا ُ ُحْكاـاً َوِعْلاـاً َونَّجْينَـا ُ ِمـَ  اْلقَْريَـِة الّتِـي َرانَـت تّْعَاـُل القول فـي 

 اْلَخبَائَِث إِنُّهْم َرانُواْ قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقيَ  {.

وآتــينا   يقول تعالـى كرر : وآتـينا لوطا ُحْكاا وهو فصل القضاء بـي  الـخصوم, وِعْلــاا يقـول:   

 ميضا علـاا بأمر اينه, وما يجب علـيه هلل م  فرائضه.

وجهـان: أمحـدهااأ من ينصـب لتعلـ  الـواو بــالفعل راـا قلنـا: وآتــينا لوطـا « لـوط»وفـي نصـب   

 واالَ ر بـاضار بـاعنى: واكرر لوطا.

ول: ونــجينا  مـ  عـذابنا الـذي محللنـا  وقوله: ونَـّجْينا ُ ِمَ  القَْريَِة التـي رانَْت تَْعَاُل الـَخبــائَِث يقـ   

بأهل القرية التـي رانت تعال الـخبـائث, وهي قرية َسدُوم التـي ران لوط بعث إلــى مهلهـا. ورانـت 

الـخبـائث التـي يعالونها: إتـياَن الذرران فـي مابــارهم, وَ ـْذفهم النـاس, وتضـارطهم فــي منـديتهم, 

 ـُانكر, فأ رجه ـ حي  مراا إهالرهم إلـى الشام. راا:مع مشياء مَُ ر رانوا يعالونها م  ال

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عارو, قال: حدثنا مسبــاط, عـ  السـدّي, قـال: م ـرجهم ـ, 18654  

 يعنـي لوطا وابنتـيه فينا وفعرثا إلـى الشام حي  مراا إهالك قومه.

مخالفــي  ممـر ـ,  ـارجي  عـ  طاعتـه ومـا يَْرَضـى مـ  وقوله: إنُّهْم رانُوا قَْوَم َسـْوٍء فـاِسِقــيَ     

 العال.

 75اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َومَْاَ ْلنَا ُ فِي َرْحَاتِنَآ إِنّهُ ِمَ  الّصاِلِحيَ  {.

 يقول تعالـى كرر : وما ـلنا لوطا فـي رحاتنا بـانـجائنا إيا  مـاا محللنا بقومه م  العذاب والبالء   

وإنقاكنا  منه. إنّهُ ِمَ  الّصاِلـِحيَ  يقـول: إن لوطـا مـ  الـذي  رـانوا يعالـون بطاعتنـا وينتهـون إلــى 

 ممرنا ونهينا وال يعصوننا.

 وران اب  فيد يقول فـي معنى قوله: ومْاَ ـْلنا ُ فِـي َرْحَاتِنا ما:  

ي قولـه: ومْاَ ــْلنا ُ فِــي ـ حدثنـي يـونس, قـال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــ18655  

 َرْحَاتِنا قال: فـي اعسالم.

 

 77و  76اآلية : 
القول فــي تأويــل قولـه تعالــى: }َونُوحـاً إِْك نَـااََى ِمـ  قَْبـُل فَاْسـتََجْبنَا لَـهُ فَنَّجْينَـا ُ َومَْهلَـهُ ِمـَ  اْلَكـْرِب 

 اْ بِآيَاتِنَا إِنُّهْم َرانُواْ قَْوَم َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاُهْم مَْجَاِعيَ  {.اْلعَِميِم    َونََصْرنَا ُ ِمَ  اْلقَْوِم الِّذيَ  َرذّبُو

يقول تعالـى كرر : واكرر يا مـحاد نوحا إك نااى ربه م  قبلك, وم  قبل إبراهيـم ولوط, وسألنا    

بـه مـ  الــحّ  من نهلك قومه الذي  رذّبوا ـ فـيـاا توعدهم به م  وعيد , ورذّبوا نوحا فـيـاا متاهم 

م  عنـد ربـه َوقـاَل َرّب ال تَـذَْر َعلــى األْرِع ِمـَ  الكـافِِريَ  اَيّـارا فـاستــجبنا لـه اعـاء , ونــّجينا  

ومهله, يعنـي بأهله: مهل اعيـاان م  ولد  وحالئلهم ِمـَ  الَكـْرِب العَِميــِم يعنــي بــالكرب العميــم: 

ن والثرق. والكرب: شدّة الثّم, يقال منه: قد رربنــي هـذا العذاب الذي مُحّل بـالـاكذّبـي  م  الطوفـا
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األمر فهو يكُربنـي ُرْربـا. وقوله: َونََصْرنا ُ ِمَ  القَْوِم الِّذيَ  َرذّبُوا بآياتِنا يقول: ونصرنا نوحا علـى 

ْوٍء يقـول القوم الذي رذّبوا بحججنا ومالتنا, فأنـجينا  مـنهم, فأغرقنـاهم مجاعـي . إنّهـم َرـانُوا قَـْوَم َسـ

تعالـــى كرــر : إن قــوم نــو  الــذي  رــذّبوا بآياتنــا رــانوا قــوم ســوء, يســيئون األعاــال, فـــيعصون ـ 

 ويخالفون ممر .

 79و  78اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواَاُوواَ َوُسـلَْيَااَن إِْك يَْحُكَاـاِن فِـي اْلَحـْرِث إِْك نَفََشـْت فِيـِه َغـنَُم اْلقَـْوِم 

ــَع اَاُوواَ اْلجِ وَ  ــا ُحْكاــاً َوِعْلاــاً َوَســّخْرنَا َم ــا ُســلَْيَااَن َوُرــالّ آتَْينَ ــْم َشــاِهِديَ     فَفَّهْانَاَه ــا ِلُحْكِاِه ــاَل ُرنّ بَ

 يَُسبّْحَ  َوالّطْيَر َوُرنّا فَاِعِليَ  {.

حاد إك يحكاان يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: واكرر ااوا وسلـيـاان يا مـ   

 فـي الـحرث.

 وا تل  مهل التأويـل فـي كلك الـحرث ما ران؟ فقال بعضهم: ران نبتا. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  اب  إسحاق, ع  مّرة 18656  

 تا.فـي قوله: إْك يَْحُكااِن فِـي الـَحْرِث قال: ران الـحرث نب

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد عـ  قَتـااة, قـال: كرـر لنـا من غنــم القـوم 18657  

 وقعت فـي فر  لـيالً.

 وقال آ رون: بل ران كلك الـحرث َرْرما. كرر م  قال كلك:  

عـ  ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا الـاـحاربـّي, ع  مشعث, ع  مبـي إسحاق, عـ  مـّرة, 18658  

 اب  مسعوا, فـي قوله: َواَاُواَ َوُسلَـْيـااَن إْك يَْحُكااِن فِـي الـَحْرِث قال: َرْرم قد منبت عناقـيد .

ـ حدثنا تـايــم بـ  الــانتصر, قـال: م برنـا إسـحاق, عـ  شـريك, عـ  مبــي إسـحاق, عـ  18659  

 مسروق, ع  شري , قال: ران الـحرث َرْرما.

وال فـي كلـك بــالصواب مـا قـال ـ تبــارك وتعالــى: إْك يَْحُكاـاِن فِــي قال مبو جعفر: ومولـى األق  

الـَحْرِث والـحرث: إنــاا هـو حـرث األرع. وجـائز من يكـون كلـك رـان فرعـا, وجـائز من يكـون 

 َغْرسا, وغير ضائر الـجهل بأّي كلك ران.

ذا الــحرث غنــم القـوم االَ ـري  مـ  وقوله: إْك نَفََشْت فِـيِه َغنـُم القَْوِم يقـول: حـي  ا ــلت فــي هـ   

غير مهل الـحرث لـيالً, فرعته مو مفسدته. وُرنّا لـِحْكِاِهْم شاِهِديَ  يقول: ورنا لـحكم ااوا وسلـيـاان 

والقوم الذي  َحَكاا بـينهم فـيـاا مفسدت غنـم مهل الثنـم م  حرث مهل الــحرث, شـاهدي  ال يخفــى 

لــاه. وقولـه: فَفَّهْاناهـا يقـول: ففّهانـا القضـية فــي كلـك ُسلَـْيــااَن علـينا منه شيء, وال يثيب عنا ع

اون ااوا. وُرالّ آتَـْينا ُحْكاا َوِعْلــاا يقـول: ورلهـم مـ  ااوا وسلـيــاان والرسـل الـذي  كرـرهم فــي 

ـي مّول هذ  السورة آتـينا حكاا وهو النبوة, وعلـاا: يعنـي وعلــاا بأحكـام ـ. وبنــحو الـذي قلنـا فـ

 كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا مبو رريب وهارون ب  إاريس األصّم قاال: حدثنا الـاـحاربــّي, عـ  مشـعث, عـ  18660  

مبـي إسحاق, ع  مـّرة, عـ  ابـ  مسـعوا, فــي قولـه: َواَاُواَ َوُسلَـْيــااَن إْك يَْحُكاـاِن فِــي الــَحْرِث إْك 

ْوِم قــال: رــرم قــد منبــت عناقـــيد  فأفســدته. قــال: فقضــى ااوا بـالثنـــم لصــاحب نَفََشــْت فِـــيِه َغنـــُم القَــ

الكرم, فقال سلـيـاان: غيـر هـذا يـا نبــّي ـ قـال: ومـا كاك؟ قـال: يـدفع الكـرم إلــى صـاحب الثنــم 

فـيقوم علـيه حتـى يعوا راا ران, وتُدفع الثنــم إلــى صـاحب الكـرم فــيصيب منهـا, حتــى إكا رـان 

ــه: فَفَّهْاناهــا الكــرم  ــذلك قول ـــى صــاحبها. ف ـــم إل ـــى الكــرم صــاحبه واَفعــت الثن راــا رــان اَفعــت إل

 ُسلَـْيـااَن.

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18661  

... إلــى قولـه: وُرنّـا ِلــُحْكِاِهْم شـاِهِديَ  اب  عبـاس, قوله: َواَاُواَ َوُسلَـْيـااَن إْك يَْحُكااِن فِــي الــَحْرثِ 

يقول: رنا لـِاا حكاا شاهدي . وكلك من رجلـي  ا ـال علــى ااوا, محـدهاا صـاحب حـرث واالَ ـر 

صاحب غنـم, فقال صاحب الـحرث: إن هذا مرسل غنـاه فـي حرثـي, فلـم يُبـ  مـ  حرثــي شـيئا. 

بـذلك ااوا. ومـّر صـاحب الثنــم بسلـيــاان, فـأ بر   فقال له ااوا: اكهب فإن الثنـم رلها لك فقضى

بـالذي قضى به ااوا, فد ـل سلـيـاان علـى ااوا فقال: يا نبـّي ـ إن القضاء سوى الـذي قضـيت. 
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فقال: ري ؟ قال سلـيـاان: إن الـحرث ال يخفـي علـى صاحبه ما يخرج منه فـي رل عـام, فلـه مـ  

مصوافها ومشعارها حتـى يستوفــي ثاـ  الــحرث, فـإن الثنــم صاحب الثنـم من يبـيع م  موالاها و

 لها نسل فـي رّل عام. فقال ااوا: قد مصبت, القضاُء راا قضيَت. ففّهاها ـ سلـيـاان.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  علــّي بـ  فيـد, قـال:    

: قضـى ااوا بـالثنــم ألصـحاب الــحرث, فخـرج الّرعـاة معهـم ثنـي  ـلــيفة, عـ  ابـ  عبــاس قـال

الكالب, فقال سلـيـاان: ري  قضى بـينكم؟ فـأ برو , فقـال: لـو وافــيت ممـررم لقضـيت بثيـر هـذا. 

فأُ بر بذلك ااوا, فدعا  فقال: ري  تقضي بـينهم؟ قال: مافع الثنـم إلـى مصحاب الــحرث, فــيكون 

هها ومنافعها, ويبذر مصحاب الثنـم ألهل الـحرث منل حرثهم, فإكا بلـغ لهم موالاها وملبـانها وِسال

 الـحرث الذي ران علـيه, م ذ مصحاب الـحرث الـحرث وراّوا الثنـم إلـى مصحابها.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى, قـال: حـدثنا ابـ  18662  

: إْك نَفََشـْت فِــيِه َغنــم القَـْوِم قـال: معطـاهم ااوا رقـاب الثنــم مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قـول ـ

ـــى مهــل  ـــيهم رعايتهــا عل ـــحرث, وعل ـــانها ألهــل ال ـــم وملب ــّزة الثن ـــاان بِج ـــحرث, وحكــم سلـي بـال

الـــحرث, ويحــرث لهــم مهــل الثنـــم حتـــى يكــون الـــحرث رهيئتــه يــوم مُرــل, ثــم يدفعونــه إلـــى مهلــه 

 ويأ ذون غنـاهم.

 حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: ثنـي ورقاء, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, منله.   

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج بنـحو , إال منه قال: وعلـيهم رعيها.   

ق, ع  مّرة ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  اب  إسحا18663  

فـي قوله: إْك نَفََشْت فِـيِه َغنـُم القَْوِم قال: ران الـحرث نبتا, فنفشت فـيه لــيالً, فــا تصاوا فــيه إلــى 

ااوا, فقضى بـالثنــم ألصـحاب الــحرث. فاـّروا علــى سلـيــاان, فـذرروا كلـك لـه, فقـال: ال, تُـدفع 

ء علـى حرثهم, فإكا رـان راـا رـان راّوا الثنـم فـيصيبون منها يعنـي مصحاب الـحرث ويقوم هؤال

 علـيهم. فنزلت: ففَّهْاناها ُسلَـْيـااَن.

ـ حدثنا تـايــم بـ  الــانتصر, قـال: م برنـا إسـحاق, عـ  شـريك, عـ  مبــي إسـحاق, عـ  18664  

 مسروق, ع  شـري , فــي قولـه: إْك نَفََشـْت فِــيِه َغنــُم القَـْوِم قـال: رـان الـنْف  لــيالً, ورـان الــحرث

ررما, قال: فجعل ااوا الثنـم لصاحب الكـرم, قـال: فقـال سلـيــاان: إن صـاحب الكـرم قـد بقــي لـه 

 مصل مرضه ومصل ررمه, فـاجعل له مصوافها وملبـانها قال: فهو قول ـ: ففَّهْاناها ُسلَـْيـااَن.

, عـ  عـامر, ـ حدثنا اب  مبـي فياا, قال: حدثنا يزيد ب  هـارون, قـال: م برنـا إسااعيــل18665  

قال: جاء رجالن إلـى ُشَري , فقال محدهاا: إن شيا  هذا قطعـت َغـْزالً لــي, فقـال شـري : نهـارا مم 

لـــيالً؟ قــال: إن رــان نهــارا فقــد بــرىء صــاحب الشــيا , وإن رــان لـــيالً فقــد ضــا . ثــم قــرم: َواَاُواَ 

 َغنـُم القَْوِم قال: ران النف  لـيالً. َوُسلَـْيـااَن إْك يَْحُكااِن فِـي الـَحْرِث إْك نَفََشْت فِـيهِ 

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا إسااعيــل بـ  مبــي  الـد, عـ  عـامر, عـ  شـري     

 بنـحو .

حدثنـــي يعقــوب, قــال: حــدثنا هشيـــم, قــال: م برنــا إسااعيـــل بــ  مبـــي  الــد عــ  الشعبـــّي, عــ     

 شري , منله.

: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: َواَاُواَ َوُسلَـْيــااَن إْك ـ حدثنا بِشر, قال18666  

يَْحُكااِن فِـي الـَحْرِث.... االَية, النْف  بـاللـيـل, والَهَال بـالنهار. وكُرر لنا من غنـم القوم وقعت فــي 

اان: لــيس رـذلك, فر  لـيالً, فُرفـع كلـك إلــى ااوا, فقضـى بـالثنــم ألصـحاب الـزر , فقـال سلـيــ

ولك  له نسـلها َورْسـلها وعوارضـها وُجزافهـا, حتــى إكا رـان مـ  العـام الــاقبل رهيئتـه يـوم مرـل 

 افعت الثنـم إلـى ربها وقبض صاحب الزر  فرعه. فقال ـ: ففَّهْاناها ُسلَـْيـااَن.

الزهـري: إْك نَفََشـْت ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة و18667  

فِـيِه َغنـُم القَْوِم قال: نفشت غنـم فـي حرث قـوم. قـال الزهـري: والـنف  ال يكـون إال لــيالً, فقضـى 

ااوا من يأ ذ الثنـم, ففهاها ـ سلـيـاان, قال: فلـاا م بر بقضاء ااوا, قال: ال, ولك   ذوا الثنــم, 

 ى الـحول.ولكم ما  رج م  رسلها وموالاها ومصوافها إلـ
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حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الـرفاق, عـ  معاـر, عـ  قتـااة, فــي قولـه: إْك نَفََشـْت فِــيِه َغنــُم    

القَْوِم قال: فـي حرث قوم. قال معار: قال الزهري: النف  ال يكـون إال بـاللـيــل, والهاـل بــالنهار. 

ن, ثم كرـر بـاقــي الــحديث نــحو حـديث عبـد قال قَتااة: فقضي من يأ ذوا الثنـم, ففهاها ـ سلـيـاا

 األعلـى.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َواَاُواَ َوُسلَـْيـااَن إْك 18668  

 يَْحُكااِن فِـي الـَحْرِث إْك نَفََشْت فِـيِه َغنـُم القَْوِم... االَيتـي , قال: انفلت غنـم رجل علـى حرث رجـل

فأرلته, فجاء إلـى ااوا, فقضى فـيها بـالثنـم لصاحب الـحرث بـاا مرلت ورأنه رمى منه وجـه كلـك. 

فاــّروا بسلـيـــاان, فقــال: مــا قضــى بـــينكم نبـــّي ـ؟ فــأ برو , فقــال: مال مقضــي بـــينكاا عســى من 

ـيها راـا رـان ترضيا به؟ فقاال: نعم. فقال: مما منت يا صاحب الـحرث, فخذ غنـم هذا الرجل فك  فـ

صاحبها, مصب م  لبنها وعارضتها ورذا ورـذا مـا رـان يصـيب, واحـرث منـت يـا صـاحب الثنــم 

حرث هذا الرجل, حتـى إكا رـان حرثـه منلـه لـيــلة نفشـت فــيه غنــاك فأعطـه حرثـه و ـذ غنــاك 

إْك نَفََشْت فِــيِه َغنــُم القَـْوِم.  فذلك قول ـ تبـارك وتعالـى: َواَاُواَ َوُسلَـْيـااَن إْك يَْحُكااِن فِـي الـَحْرثِ 

 وقرم حتـى بلغ قوله: وُرالّ آتَـْينا ُحْكاا َوِعْلـاا.

ـــ حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: ثنـــي حجــاج, عــ  ابــ  جــريج, عــ  عطــاء 18669  

 الـخراسانـي, ع  اب  عبـاس, فـي قوله: إْك نَفََشْت فِـيِه َغنـُم القَْوِم قال: رعت.

 ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, قال: النف : الرعية تـحت اللـيـل.18670  

ـ قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, ع  الزهري, عـ  حـرام بـ  مــحيصة بـ  مسـعوا, 18671  

قـال: ا ــلت ناقــة للبـراء بــ  عـافب حائطــا لـبعض األنصـار فأفســدته, فرفُـع كلــك إلــى رســول ـ 

ى ـ عليه وسلم, فقال: إْك نَفََشْت فِـيِه َغنـُم القَْوِم فقضى علـى البراء بــاا مفسـدته الناقـة, وقـال: صل

َعلـــى مصــَحاِب الـــَااِشيَِة ِحْفــُظ الـــَااِشيَِة بـاللّـْيــــِل, َوَعلـــى مصــَحاِب الـــَحَوائِِا ِحْفــُظ ِحيطـــانِِهْم »

 «.بـالنّهارِ 

سلـيـــاان فـــي كلــك من رجــالً ا ـــلت مــا شــيته فرعــا لرجــل قــال الزهــري: ورــان قضــاء ااوا و  

فأفسدته, وال يكون النفوِ إال بـاللـيـل, فــارتفعا إلــى ااوا, فقضـى بثنــم صـاحب الثنــم لصـاحب 

ـــم  الــزر , فـانصرفـــا, فاــّرا بسلـيـــاان, فقــال: بـــااكا قضــى بـــينكاا نبـــّي ـ؟ فقــاال: قضــى بـالثن

حكم لعلـى غير هذا, انصرفـا معي فأتـى مبـا  ااوا, فقال: يا نبــّي ـ, لصاحب الزر . فقال: إن الـ

قضيت علـى هذا بثنـاه لصاحب الـزر ؟ قـال نعـم. قـال: يـا نبــّي ـ, إن الــحكم لعلــى غيـر هـذا. 

ـــّي ـ؟ قــال: تــدفع الثنـــم إلـــى صــاحب الــزر  فـــيصيب مــ  ملبـــانها وســُاونها  قــال: وريــ  يــا نُب

تدفع الزر  إلـى صاحب الثنـم يقوم علـيه, فإكا عاا الـزر  إلــى حالـة التــي مصـابته ومصوافها, و

الثنـم علـيها ُراّت الثنـم علـى صاحب الثنـم وُراّ الزر  إلـى صاحب الزر . فقال ااوا: ال يقطع 

يَْحُكاـاِن فِــي  ـ فََاك فقضى بـاا قضى سلـيــاان. قـال الزهـرّي: فـذلك قولـه: َواَاُواَ َوُسلَـْيــااَن إكْ 

 الـَحْرِث... إلـى قوله: ُحْكاا َوِعْلـاا.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حـدثنا سلــاة, وعلــّي بـ  مــجاهد, عـ  مــحاد بـ  إسـحاق, قـال: 18672  

فحدثنـــي مــ  ســاع الـــحس  يقــول: رــان الـــحكم بـــاا قضــى بــه سلـيـــاان, ولـــم يعنّــ  ـ ااوا فـــي 

 حكاه.

ا َمَع اَاُواَ الـِجبـاَل يَُسبّْحَ  والّطْيَر يقول تعالـى كرر : وسخرنا مـع ااوا الـجبــال وقوله: َوَسّخْرن   

 والطير يسبح  معه إكا سب .

 وران قَتااة يقول فـي معنى قوله: يَُسبّْحَ  فـي هذا الـاوضع ما:  

َسـّخْرنا َمـَع اَاُواَ ـ حدثنا به بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: وَ 18673  

 الـجبـاَل يَُسبّْحَ  والّطْيَر: مي يصلـي  مع ااوا إكا صلـى.

وقوله: وُرنّا فـاِعِلـيَ  يقول: ورنـا قـد قضـينا منـا فــاعلو كلـك, ومسـخروا الـجبــال والطيـر فــي مّم   

 الكتاب مع ااوا علـيه الصالة والسالم.

 

 80اآلية : 
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: }َوَعلّْانَا ُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لُّكْم ِلتُْحِصنَُكْم ّم  بَأِْسـُكْم فََهـْل مَنـتُْم َشـاِرُروَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى

.} 

يقول تعالـى كرر : وعلـانا ااوا صنعة لَبوس لكم, واللّبوس عند العرب: السال  رله, ارعا ران    

 مو َجْوشنا مو سيفـا مو رمـحا, يدّل علـى كلك قول الُهذلـّي:

 ي لَبُوٌس ِللّبِـيِس رأنُّهَرْوٌق بَِجْبَهِة ِكي نِعاجٍ ُمـْجِفِل َوَمعِ  

وإنـاا يص  بذلك رمـحا. ومما فـي هذا الـاوضع فإن مهل التأويـل قالوا: عنـي الدرو . كرر م    

 قال كلك:

ةَ لَبُـوٍس ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قتااة, قوله: َوَعلّــْانا ُ َصـْنعَ 18674  

 لَُكْم.... االَية, قال: رانت قبل ااوا صفـائ , قال: وران مّول م  صنع هذا الـحل  وسرا ااوا.

حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معاـر, عـ  قتـااة: َوَعلّــْانا ُ َصـْنعَةَ لَبُـوٍس لَُكـْم    

 لـيه السالم.قال: رانت صفـائ , فأّول م  َسَراَها وَحلّقها ااوا ع

بـالــياء, « ِلـيُْحِصنَُكمْ »وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: ِلتُـْحِصنَُكْم فقرم كلك مرنر قّراء األمصار:   

بـــاعنى: لـــيحصنكم اللّبــوس مــ  بأســكم, كَّرــرو  لتــذرير اللّبــوس. وقــرم كلــك مبــو جعفــر يزيــد بــ  

الصــنعة, فأنــث لتأنـــيث الصــنعة. وقــرم شــيبة بــ  القعقــا : ِلتـُــْحِصنَُكْم بـــالتاء, بـــاعنى: لتـــحصنكم 

 بـالنون, بـاعنى: لنـحصنكم نـح  م  بأسكم.« ِلنُـْحِصنَُكمْ »نصا  وعاصم ب  مبـي النّـجوا: 

قال مبو جعفر: ومولـى القراءات فـي كلك بـالصواب عندي قراءة م  قرم  بـالــياء, ألنهـا القـراءة   

ار, وإن رانــت القــراءات الــنالث التـــي كررناهــا متقاربـــات التـــي علـــيها الـــحجة مــ  قــّراء األمصــ

الـاعانـي وكلك من الصنعة هي اللبوس, واللّبوس هي الصنعة, وـ هو الـاــحص  بـه مـ  البـأس, 

لــيحرَفرم, وهـو مـ  قولـه: قـد « ِلـيُْحِصنَُكمْ »وهو الـاـحص  بتصيـير ـ إيا  رذلك. ومعنى قوله: 

بـيّنا معنى كلك بشواهد  فـيـاا مضى قبل. والبأس: القتال, وعلّــانا ااوا محص  فالن جاريته. وقد 

 صنعة سال  لكم لـيحرفرم إكا لبستـاو  ولقـيتـم فـيه معداءرم م  القتل.

وقولــه: فََهــْل مْنتـُــْم شــاُرروَن يقــول: فهــل منتـــم ميهــا النــاس شــارروا ـ علـــى نعاتــه علـــيكم بـــاا    

س الـاـحِص  فـي الـحرب وغير كلك م  نعاه علـيكم, يقول: فـاشكرونــي علّـاكم م  صنعة اللبو

 علـى كلك.

 81اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالــى: }َوِلُسـلَْيَااَن الـّريَ  َعاِصـفَةً تَْجـِري بِـأَْمِرِ  إِلَـى األْرِع الّتِـي بَاَرْرنَـا 

 فِيَها َوُرنّا بُِكّل َشْيٍء َعاِلِايَ  {.

ـى كرر : َو سخرنا ِلُسلَـْيـااَن ب  ااوا الـّريَ  عاِصـفَةً وعصـوفُها: شـدة هبوبهـا تَــْجِري يقول تعال  

ـــيها يقــول: تـــجري الــري  بــأمر سلـيـــاان إلـــى األَْرِع الّتـــي  بــأْمِرِ  إلـــى األْرِع التـــي بـــاَرْرنا فِ

ـــاَرْرنا فـــيها يعنـــي: إلـــى الشــام وكلــك منهــا رانــت تـــجري بسلـيـــاان ومصــح ابه إلـــى حيــث شــاء بَ

 سلـيـاان, ثم تعوا به إلـى منزله بـالشام, فلذلك قـيـل: إلـى األْرِع التـي بـاَرْرنا فِـيها. راا:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  مـحاد ب  إسحاق, عـ  بعـض مهـل العلــم, عـ  18675  

ه الطير, وقام له الـجّ  واعنس وهب ب  منبه قال: ران سلـيـاان إكا  رج إلـى مـجلسه عكفت علـي

حتــى يجلــس إلـــى ســرير . ورــان امــرءا غــّزاًء, قلــاا يقعــد عــ  الثــزو, وال يســاع فـــي ناحيــة مــ  

األرع بـالك إال متا  حتـى يذلـه. ورـان فـيــاا يزعاـون إكا مراا الثـزو, ممـر بعسـكر  فَضـرب لـه 

ّب وآلـة الــحرب رلهـا, حتــى إكا بخشب, ثم نصب له علـى الــخشب, ثـم حاـل علــيه النـاس والـدوا

حاــل معــه مــا يريــد ممــر العاصــ  مــ  الــري , فد ـــلت تـــحت كلــك الـــخشب فـاحتـــالته, حتـــى إكا 

استقلت ممر الّر اء, فادّتـه شـهرا فــي روحتـه وشـهرا فــي غدوتـه إلــى حيـث مراا, يقـول ـ عـّز 

ُث مَصـاَب قـال: َوِلُسلَـْيــااَن الـّريَ  ُغـدُّوها َشـْهٌر وجّل: فََسّخْرنا لَـهُ الـّريَ  تَــْجِري بـأْمِرِ  ُر ـاًء َحْيـ

َوَرَواُحهــا َشــْهٌر. قــال: فــذرر لـــي من منــزالً بناحيــة اجلــة مكتــوب فـــيه رتــاب رتبــه بعــض صــحابة 

سلـيـــاان, إمــا مــ  الـــجّ  وإمــا مــ  اعنــس. نـــح  نزلنــا  ومــا بنـــينا , ومبنـــيّا وجــدنا , غــدونا مــ  

 احلون منه إن شاء ـ قائلون الشام.إصطخر فِقلنا , ونـح  ر
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ــ حــدثنا بشــر, قـال: حــدثنا يزيــد, قــال: حـدثنا ســعيد, عــ  قتـااة, قولــه: وِلُسلَـْيـــااَن الــّريَ  18676  

عاِصفَةً... إلـى قوله: وُرنّا لَُهـْم حـافِِميَ  قـال: ورث ـ سلـيــاان ااوا, فورثـه نبّوتـه وملكـه وفاا  

 والشياطي .علـى كلك من سخر له الري  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال ابـ  فيـد فــي قولـه: َوِلُسلَـْيــااَن الـّريَ  18677  

َعاِصـفَةً تَــْجِري بـأْمِرِ  قـال: عاصــفة شـديدة تَــْجِري بـأْمِرِ  إلـــى األْرِع التــي بَــاَرْرنا فــيها قــال: 

 الشام.

لَـْيـااَن الـّريَ  فقرمتـه عامـة قـّراء األمصـار بــالنصب علــى وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: َوِلسُ   

رفعا بـالكالم فــي سلـيــاان علــى « الّري ُ »الـاعنى الذي كررنا . وقرم كلك عبد الرحا  األعرج: 

 ابتداء الـخبر ع  من لسلـيـاان الري .

لـــيه قــّراء األمصــار قــال مبــو جعفــر: والقــراءة التـــي ال مستـــجيز القــراءة بثيرهــا فـــي كلــك مــا ع  

 عجاا  الـحجة م  القّراء علـيه.

وقوله: وُرنّا بُِكّل َشْيٍء عاِلـِايَ  يقول: ورنا عالـاي  بأن فعلنا ما فعلنا لسلـيــاان مـ  تسـخيرنا لـه   

وإعطائنا ما معطينا  م  الــالك وصـال  الـخــل , فعلــى علــم منـا بــاوضع مـا فعلنـا بـه مـ  كلـك 

 ـاون بكّل شيء ال يخفـي علـينا منه شيء.فعلنا, ونـح  عال

 82اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوِمَ  الّشيَاِطيِ  َم  يَثُوُصوَن لَهُ َويَْعَالُوَن َعَاالً اُوَن كَِلَك َوُرنّا لَُهْم 

 َحافِِميَ  {.

البحر, ويعالون  يقول تعالـى كرر : وسخرنا ميضا لسلـيـاان م  الشياطي  م  يثوصون له فـي   

عاــالً اون كلــك مــ  البنـــيان والتـااثـيـــل والـاـــحاريب. وُرنّــا لَُهــْم حــافِِميَ  يقــول: ورنــا ألعاــالهم 

 وألعدااهم حافمي , ال يئوانا حفظ كلك رله.

 84و  83اآلية : 
نـَت مَْرَحـُم الـّراِحِايَ     القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َومَيّـوَب إِْك نَـااََى َربّـهُ مَنّـي َمّسـنَِي الّضـّر َومَ 

 َى ِلْلعَابِِديَ  {.فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِم  ُضّر َوآتَْينَا ُ مَْهلَهُ َوِمنْلَُهْم ّمعَُهْم َرْحَاةً ّمْ  ِعنِدنَا َوِكْررَ 

ربـه وقـد  يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: واكرـر ميـوب يـا مــحاد, إك نـااى   

مسه الضّر والبالء. َرّب إنّـي َمّسنِـَي الّضّر ومْنَت مْرَحُم الّراِحِاي  فَـاْستَـَجْبنا لَهُ يقول تعالـى كرر : 

فـاستــجبنا أليـوب اعــاء  إك نااانـا, فكشــفنا مـا رـان بــه مـ  ضــّر وبـالء وجهـد. ورــان الضـّر الــذي 

 ا تبـارا. وران سبب كلك راا:مصابه والبالء الذي نزل به, امتـحانا م  ـ له و

ـ حدثنـي مـحاد ب  سهل ب  عسكر البخارّي, قال: حدثنا إسااعيــل بـ  عبـد الكريــم بـ  18678  

هشام, قال: ثنــي عبـد الصـاد بـ  معقـل, قـال: سـاعت وهـب بـ  منبـه يقـول: رـان بـدء ممـر ميـوب 

ـجبريــل بــي  يـدي ـ مقامـا الصدي  صلوات ـ علـيه, منه ران صابرا نعم العبد. قال وهب: إن ل

لـيس ألحد م  الـاالئكة فـي القُربة م  ـ والفضيـلة عنـد , وإن جبريــل هـو الـذي يتلقــى الكـالم, 

فإكا كرر ـ عبدا بخير تلقا  جبرائيـل منه ثم تلقا  ميكائيـل, وَحْوله الـاالئكة الـاقّربون حافـي  م  

الـاقّربـــي , صــارت الصــالة علـــى كلــك العبــد مــ  مهــل حــول العــرِ. وشــا  كلــك فـــي الـــاالئكة 

الساوات, فإكا صلت علـيه مالئكة الساوات, هبطـت علــيه بــالصالة إلــى مالئكـة األرع. ورـان 

إبلـيس ال يُْحَجب بشيء م  الساوات, وران يقـ  فـيهّ  حيث شـاء مـا مرااوا, ومـ  هنالـك وصـل 

لـى كلـك يصـعد فــي السـاوات, حتــى رفـع ـ عيسـى إلـى آام حي  م رجه م  الـجنة. فلـم يزل ع

اب  مريـم, فُحِجب م  مربع, وران يصعد فـي ثالث. فلــاا بعـث ـ مــحادا صـلى ـ عليـه وسـلم, 

ُحِجب م  النالث البـاقـية, فهو مـحجوب هو وجايع جنوا  م  جايـع السـاوات إلــى يـوم القــيامة 

عَهُ ِشهاٌب ثاقِـٌب, ولـذلك منكـرت الــجّ  مـا رانـت تعـرف حـي  قالـت: َومنّـا إالّ َمِ  اْستََرَق الّسْاَع فأتْبَ 

لَـَاْسنا الّسااَء فََوَجْدناها ُمِلئَْت َحَرسا َشِديدا... إلـى قوله: ِشهابـا َرَصدا. قال وهب: فلـم يَُرْ  إبلـيس 

فلــاا سـاع إبلــيس إال تـجاوُب مالئكتها بـالصالة علـى ميـوب, وكلـك حـي  كرـر  ـ ومثنـى علــيه. 

صالة الـاالئكة, مارره البثي والـحسد, وصعد سريعا حتـى وقـ  م  ـ مكانا ران يقـفه, فقال: يا 
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إلهي, نمرت فـي ممر عبدك ميوب, فوجدته عبدا منعاـت علــيه فشـكرك, وعافَــْيتَهُ فحاـدك, ثـم لــم 

ـــ ــئ  ضــربته ب ـــم ل ــا لــك فعي ـــم تـــجّربه بــبالء, ومن ـــينسينك تـــجّربه بشــدة ول ـــيكفرّن بــك ول البالء ل

ولـيعبدّن غيرك قال ـ تبـارك وتعالـى له: انطل , فقد سلّطتك علـى ماله, فإنـه األمـر الـذي تـزعم 

منه م  مجله يشكرنـي, لـيس لك سلطان علـى جسد  وال علـى عقلـه فــانقّض عـدّو ـ, حتــى وقـع 

ران أليوب البَنَنِــية مـ  الشـام رلهـا, بــاا علـى األرع, ثم جاع عفـاريت الشياطي  وعمااءهم, و

فـيها م  شرقها وغربها, وران له بها مل  شاة برعاتها, و اس مئة فدان يتبعهـا  اـس مئـة عبـد, 

لكـل عبــد امــرمة وولــد ومــال, وحاــل آلــة رــل فــدان متــاٌن, لكــل متــان ولــد مــ  اثنـــي  وثالثــة ومربعــة 

قال لهم: ماكا عنـدرم مـ  القـّوة والــاعرفة؟ فإنــي  و اسة وفوق كلك. فلـاا جاع إبلـيس الشياطي ,

قد ُسلطت علـى مال ميـوب, فهـي الــاصيبة الفــااحة, والفتنـة التــي ال يصـبر علــيها الرجـال. قـال 

عفريت م  الشياطي : معطيُت م  القّوة ما إكا شئت تـحّولت إعصارا م  نـار فأحرقـت رـل شـيء 

وُرعاتَهـا. فــانطل  يـؤّم اعبـل, وكلـك حـي  وضـعت رهسـها  آتـي علـيه. فقال له إبلـيس: فأت اعبل

وثبتت فـي مراعيها, فلــم تشـعر النـاس حتــى ثـار مـ  تــحت األرع إعصـار مـ  نـار تـنفل منهـا 

مروا  الّساوم, ال يدنو منها محد إال احتـرق, فلــم يـزل يُْحرقهـا ورعاتَهـا حتــى متــى علــى آ رهـا 

قَعُـوا منهـا براعيهـا, ثـم انطلـ  يـؤم ميـوب, حتــى وجـد  قائاـا  فلـاا فرغ منهـا تــانل إبلــيس علــى

يصلـــي, فقــال: يــا ميــوب قــال: لبـــيك قــال: هــل تــدري مــا الــذي صــنع ربــك الــذي ا تــرت وعبــدت 

ووحدت بإبلك ورعاتها؟ قال ميوب: إنها ماله معارنـيه, وهـو مولــى بـه إكا شـاء نزعـه, وقديــاا مـا 

قال إبلـيس: وإن ربك مرسـل علــيها نـارا مـ  السـااء فــاحترقت وّطْنت نفسي ومالـي علـى الفناء. 

ورعاتَها, حتـى متــى علــى آ ـر شـيء منهـا ومـ  رعاتهـا, فتررـت النـاس مبهوتــي , وهـم وقـوف 

علـيها يتعجبون, منهم م  يقول: ما ران ميوب يعبد شيئا وما ران إال فـي غرور ومنهم مـ  يقـول: 

انع م  كلك شيئا لـانه ولـيه, ومنهم م  يقول: بل هـو فَعَـل الـذي لو ران إله ميوب يقدر علـى من يـ

فعل لـيشات به عدّو  ولـيفجع به صديقه. قال ميـوب: الــحاد هلل حـي  معطانــي وحـي  نـز  منــي, 

ُعْريانا  رجت م  بط  ممي, وعريانا معوا فـي التراب, وعريانا محشر إلـى ـ, لـيس ينبثي لـك 

 وتـجز  حي  قـبض عاريّتـه, ـ مولــى بـك وبــاا معطـاك, ولـو علــم ـ من تفر  حي  معاَرك ـ

فـيك ميها العبد  يرا لنقل روحك مع ملك األروا , فآجرنـي فـيك وصرت شهيدا, ولكنه علـم منك 

شّرا فأ رك م  مجله فعّراك ـ م  الــاصيبة و ــلصك مـ  مـ  الـبالء راـا يخــلص الـّزوان مـ  

 القاـ  الـخالك.

ثم رجع إبلـيس إلـى مصحابه  اسئا كلـيالً, فقال لهم: ماكا عندرم م  القـّوة, فإنــي لــم مَُرِلــم قلبـه؟   

قــال عفريــت مــ  عماــائهم: عنــدي مــ  القــّوة مــا إكا شــئت ِصــحت صــوتا ال يســاعه كو رو  إال 

, حتــى إكا  رجت مهجة نفسه. قال له إبلــيس: فـأت الثنــم ورعاتَهـا فــانطل  يـؤّم الثنــم ورعاتهـا

َوَسطها صا  صوتا َجنََاـْت ممواتـا مـ  عنـد آ رهـا ورعاَءهـا. ثـم  ـرج إبلــيس متــانالً بقَْهرمـان 

الّرعاء, حتـى إكا جاء ميوب وجد  وهو قائم يصلـي, فقـال لـه القـول األّول, وراّ علــيه ميـوب الـراّ 

قّوة, فإنـي لـم مَْرِلـم قلب ميوب؟ األّول. ثم إن إبلـيس رجع إلـى مصحابه, فقال لهم: ماكا عندرم م  ال

فقال عفريت م  عماائهم: عندي م  القّوة إكا شئت تـحّولت ريحا عاصفـا تنس  رل شيء تأتــي 

علـيه حتـى ال مبقـي شيئا. قال له إبلـيس: فأت الفدااي  والـحرث فـانطل  يؤمهم, وكلك حي  قَّربـوا 

اهــا ُرتــو , فلـــم يشــعروا حتـــى هبــت ريــ  عاصــ  الفَــدَااي  ومنشــئوا فـــي الـــحرث, واألتــ  وموال

تنس  رل شيء م  كلك حتـى رأنه لـم يك . ثم  رج إبلـيس متـانالً بقْهرمان الـَحْرث, حتـى جـاء 

 ميوب وهو قائم يصلـي, فقال له منل قوله األّول, وراّ علـيه ميوب منل راّ  األّول.

منـه, صـعد سـريعا, حتــى وقــ  مـ  ـ الـاوقــ  فلـاا رمى إبلـيس منه قد مفنى ماله ولـم ينـج    

الذي ران يقـفه فقال: يا إلهي, إن ميوب يرى منك ما متعته بنفسه وولد , فأنـت معطيـه الــاال, فهـل 

منت مسـلطي علــى ولـد ؟ فإنهـا الفتنـة الــاضلّة, والــاصيبة التــي ال تقـوم لهـا قلـوب الرجـال, وال 

ـى له: انطل , فقد سلّطتك علـى ولد , وال سلطان لك علـى قلبـه يقوى علـيها صبرهم. فقال ـ تعال

وال جسد  وال علـى عقله فـانقّض عدّو ـ جوااا, حتــى جـاء بنــي ميـوب وهـم فــي قصـرهم, فلــم 

ــرميهم  ــبعض, وي ـــُجدُر بعضــها ب ــاط  ال ــم جعــل ين ــداعى مــ  قواعــد , ث ـــى ت ــزل بهــم حت يــزل يزل
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ل بهم رل ُمنْلة, رفع بهم القصر, حتــى إكا مقّلـة بهـم فصـاروا فــيه بـالـخشب والـجندل, حتـى إكا َمنّ 

منّكســي , انطلــ  إلـــى ميــوب متـــانالً بـالـاعلّـــم الــذي رــان يعلـــاهم الـــحكاة, وهــو جــريج, مشــدو  

الوجه يسيـل امه واماغه متثير ال يكاا يعرف مـ  شـدّة التثيـر والــُانْلة التــي جـاء متــانالً فــيها. 

لـيه ميوب هاله وحزن وامعت عينا , وقال له: يا ميوب, لو رميت ري  مفلـّت مـ  حيـث فلـاا نمر إ

مفلت والذي رمانا به م  فوقنا وم  تـحتنا, ولـو رميـت بنــيك ريـ  ُعـذّبوا وريـ  ُمنّـل بهـم وريـ  

قُِلبــوا فكــانوا منّكســي  علـــى رهوســهم تسيـــل امــاههم وامــاغهم مــ  منــوفهم ومجــوافهم وتقطــر مــ  

ــِذفوا بـالـــخشب مشفـــارهم , ولــو رميــت ريــ  ُشــقّْت بطــونهم فتنــاثرت ممعــاههم, ولــو رميــت ريــ  قُ

والـجندل يشد  اماغهم, وري  اّق الـخشب عمامهم و رق جلـواهم وقطـع عصـبهم, ولـو رميـت 

العصب ُعريانا, ولو رميت العمام متهشاة فـي األجواف, ولو رميت الوجو  مشدو ة, ولـو رميـت 

علـيهم, ولو رميت ما رميت, قطع قلبك فلـم يزل يقول هذا ونــحو , ولــم يـزل يرقّقـه الـجدُُر تَناَطُ  

حتـى رّق ميوب فبكي, وقبض قبضـة مـ  تـراب فوضـعها علــى رمسـه, فـاغتنــم إبلــيس أالفُرصـة 

منهأ عند كلك, فصعد سريعا بـالذي ران م  جز  ميوب مسرورا بـه. ثـم لــم يــلبث ميـوب من فــاء 

فر, وَصعَد قرناه  م  الـاالئكة بتوبة منه, فبدروا إبلـيس إلـى ـ, فوجدو  قد علـم ومبصر, فـاستث

بـالذي ُرفع إلـيه م  توبة ميوب, فوقـ  إبلـيس  افيا كلـيالً, فقال: يا إلهي, إنـاا هّون علــى ميـوب 

منـت مسـلّطي  َ َطر الـاال والولد منه يرى منـك مـا متعتـه بنفسـه فأنـت تعيـد لـه الــاال والولـد, فهـل

علـى جسد ؟ فأنا لك فعيـم لئ  ابتلـيته فـي جسد  لـينسينك, ولـيكفرّن بك, ولــيَْجَحدنّّك نعاتـك قـال 

ـ: انطل  فقد سلطتك علـى جسد , ولك  لــيس لـك سـلطان علــى لسـانه وال علــى قلبـه وال علــى 

 عقله.

يرفع رمسه, فأتا  م  قِبَل األرع فــي  فـانقّض عدّو ـ جوااا, فوجد ميوب ساجدا, فعّجل قبل من  

موضع وجهه, فنفل فـي منـخر  نفخة اشتعل منها جسد , فترّهـل, ونبتـت أبـهأ ثآلـيــل منـل ملــيات 

الثنـم, ووقعـت فــيه ِحّكـة ال يــالكها, فحـّك بأظفــار  حتــى سـقطت رلهـا, ثـم حـّك بــالعمام, وحـّك 

فلـم يـزل يحّكـه حتــى نَِفـد لــحاه وتقطـع. ولــاا نَِثـل بـالـحجارة الـخشنة وبقطع الـُاسو  الـخشنة, 

جلد ميوب وتثير وانت , م رحه مهل القرية, فجعلو  علــى تـّل وجعلـوا لـه عريشـا. ورفضـه  ــل  

ـ غيَر امرمته, فكانت تـختل  إلـيه بـاا يُصلـحه ويـلزمه. وران ثالثـة مـ  مصـحابه اتبعـو  علــى 

 بــه رفضــو  مــ  غيــر من يتررــوا اينــه واتهاــو , يُقــال ألحــدهم بلــدا, اينــه فلـــاا رموا مــا ابــتال  ـ

وملـيفز, وصافر. قال: فـانطل  إلـيه النالثة وهو فـي بالئه, فبّكتو  فلـاا ساع منهم مقبل علـى ربـه, 

ـــخير  ـــي ال ـــي ف ــَت إْك ررهتن ــو رن ـــي؟ ل ــه وســلم: رّب ألّي شــيء  ـلقتن ــوب صــلى ـ علي ــال مي فق

خـلقنـي يا لـيتنـي رنت َحْيضة ملقتنـي ممـي ويـا لـيتنــي ِمـّت فــي بطنهـا فلــم معـرف تررتنـي فلـم تـ

شيئا ولـم تعرفنـي ما الذنب الـذي مكنبـت لــم يذنبـه محـد غيـري؟ ومـا العاـل الـذي عالـت فصـرفت 

وجهــك الكريـــم عنـــي؟ لــو رنــت ممتنـــي فألـحقتنـــي بآبـــائي فـالـــاوت رــان مجاــل بـــي, فأســوة لـــي 

ي  الذي ُصـفّت مـ  اونهـم الــجيوِ, يضـربون عـنهم بــالسيوف, بخـالً بهـم عـ  الــاوت بـالسالط

ـــي  وحرصــا علـــى بقــائهم, مصــبحوا فـــي القبــور جــاثاي , حتـــى ظنــوا منهــم سيخـــلّدون. ومُســوة ل

بـالـــالوك الــذي  رنــزوا الكنــوف, وَطاــروا الـــاطامير, وجاعــوا الـــجاو , وظنــوا منهــم سيخـــلدون. 

لـجبـــاري  الــذي  بنــوا الـــادائ  والـــحصون, وعاشــوا فـــيها الـــائي  مــ  السنـــي , ثــم ومُســوة لـــي بـا

 مصبحت  رابـا, مأوى للوحوِ ومننى للشياطي .

قال ملـيفز التـيـاانـي: قد معيانا ممرك يا ميوب, إن رلّـاناك فاا نرجو للـحديث منك موضـعا, وإن   

ـينا. قد رنا نرى م  معاالـك معاـاالً رنـا نرجـو نسكت عنك مع الذي نرى فـيك م  البالء, فذلك عل

لك علـيها م  النواب غير ما رمينا, فإنـاا يحصد امره ما فر  ويُْجَزى بـاا عال. مشهد علــى ـ 

الذي ال يُْقدر قدر عماته وال يُْحَصى عدا نعاه, الذي ينزل الــااء مـ  السـااء فـيحيــي بـه الــايت 

لضـعي , الـذي تضـّل حكاـة الــحكااء عنـد حكاتـه وعلــم العلــااء ويرفع به الـخافض ويقّوي به ا

عند علـاه حتـى تراهم م  العّي فـي ظلـاة يـاوجون, من م  رجا معونـة ـ هـو القـوّي, وإن مـ  

 تورل علـيه هو الـاكفـّي, هو الذي يكسر ويجبر ويجر  ويداوي
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لــخدمة رمسـي ألنــي علــات من قال ميوب: لذلك سكّت فعَِضْضت علـى لسانـي ووضعت لسوء ا  

عقوبته غيرت نور وجهي, ومن قّوته نزعت قّوة جسدي, فأنا عبد , ما قضـي علــّي مصابنــي, وال 

قّوة لـي إال ما حال علـّي لو رانت عمامي م  حديد وجسدي مـ  نُــحاس وقلبــي مـ  حجـارة, لــم 

ِغضابـــا, رهبتـــم قبــل من مطــ  هــذا األمــر, ولكــ  هــو ابتالنـــي وهــو يحالــه عنـــي متـيتـاونـــي 

تسترهبوا, وبكيتـم م  قبل من تُضربوا, ري  بـي لو قلت لكم: تصدّقوا عنــي بـأموالكم لعـّل ـ من 

يخـلصنـي, مو قّربوا عنـي قربـانا لعّل ـ من يتقبلـه منــي ويرضـى عنــي؟ إكا استــيقمت تـانّــيت 

تقّطعـت مصـابعي, فـإن ألرفـع اللقاـة مـ  النوم رجاء من مسـتري , فـإكا نــات رـاات تــجوا نفسـي. 

الطعام بـيدّي جايعا فاا تبلثان فاي إال علــى الــجهد منــي, تسـاقطت لََهواتــي ونــخر رمسـي, فاـا 

بـي  مكنـّي م  سداا, حتـى إن إحداهاا لُترى مـ  األ ـرى, وإن امـاغي لـيسيــل مـ  فاـي. تسـاقا 

ي هاا متدلـيتان علـى  دي, ورّم لسانــي حتــى شعري عنـي, فكأنـاا ُحّرق بـالنار وجهي, وحدقتا

مو فاي, فاا مُا ـل فـيه طعاما إال غصنـي, وورمـت شـفتاي حتــى غّطـت العلــيا منفــي والسفلــى 

كقنـي. تقّطعت ممعائي فـي بطنـي, فإنـي ألا ـل الطعام فـيخرج راا ا ـل, ما محسـه وال ينفعنــي. 

ء ُملئتا, ال مطيـ  حالهاـا. محاـل لـحافــي بــيدّي, ومسنانــي فاـا كهبت قّوة رجلـّي, فكأنهاا قِْربتا ما

مطي  حاله حتـى يحاله معي غيري. كهب الـاال فصرت مسأل بكفـي, فـيطعانـي م  رنت معوله 

اللقاـةَ الواحـدة, فـيــّانها علـــّي ويعيّرنــي. هلـك بَنـــّي وبناتــي, ولـو بقــي مــنهم محـد معاننــي علـــى 

س العذاب بعذاب الدنــيا, إنـه يـزول عـ  مهلهـا, ويــاوتون عنـه, ولكـ  طـوبَى بالئي ونفعنـي. ولـي

لـا  رانت له راحة فـي الدار التـي ال يـاوت مهلها, وال يتــحّولون عـ  منـافلهم, السـعيد مـ  سـعد 

 هنالك والشقـّي م  شقـي فـيها

يجور, مم تقول إن القوّي  قال بِلدا: ري  يقوم لسانك بهذا القول وري  تفِص  به؟ متقول إن العْدل  

يضع ؟ اْبِك علـى  طيئتك, وتضّر  إلـى ربك عسى من يرحاك ويتـجاوف ع  كنبك, وعسى إن 

رنت بريئا من يجعل هذا لك ك را فـي آ رتك وإن ران قلبك قد قسا فإن قولنا ل  ينفعك, ول  يأ ـذ 

اّي فــي الفـالة مـ  تورـل علــى فـيك هيهات من تنبت االَجام فـي الـافـاوف, وهيهـات من ينبـت البَـرْ 

 الضعي  ري  يرجو من يـانعه, وم  جحد الـحّ  ري  يرجو من يوفّـَى حقه؟

قال ميوب: إنـي ألعلـم من هذا هو الـحّ , ل  يَْفلُـج العبد علــى ربـه وال يطيـ  من يخاصـاه, فـأّي   

ْحد , وهو الذي يكشطها إكا شاء رالم لـي معه وإن ران إلـّي القّوة؟ هو الذي َسَاك السااء فأقامها وَ 

فتنطوي له, وهو الذي سط  األرع فدحاها وحد , ونصب فـيها الـجبـال الراسيات, ثـم هـو الـذي 

يزلزلها م  مصولها حتـى تعوا مسافلها معالـيها وإن ران فـّي الكالم, فأّي رالم لـي معه؟ م   ـل  

وما فـيهاا م  الـخـل , فوسـعه وهـو فــي العرِ العميـم بكلـاة واحدة, فحشا  الساوات واألرع 

سعة واسعة, وهو الذي رلّـم البحار ففهات قولـه وممرهـا فلــم تْعـد ممـر , وهـو الـذي يفقـه الــِحيتان 

والطير ورل اابّة, وهو الذي يكلـم الـاوتـى فـيحيـيهم قولـه, ويكلــم الــحجارة فـتفهم قولـه ويأمرهـا 

 فتطيعه.

يـا ميــوب, إن الــجلوا لتقشـعّر مــ  كرـر مــا تقـول, إن مــا مصـابك مــا  قـال ملــيفز: عميـــم مـا تقــول  

مصابك بثير كنب مكنبته, منل هذ  الـحدّة وهذا القول منزلـك هـذ  الــانزلة عُماـت  طيئتـك, ورنـر 

طالبك, وَغَصْبت مهل األموال علـى مموالهم, فلبست وهم عراة, ومرلَت وهم جيـا , وحبسـت عـ  

ع طعامــك, وعــ  الـاـــحتاج معروفــك, ومســررت كلــك وم فـــيته فـــي الضــعي  بـــابك, وعــ  الـــجائ

بـيتك, ومظهرت معااالً رنا نراك تعالها, فمننت من ـ ال يَجزيك إال علـى ما ظهـر منـك, وظنـت 

من ـ ال يطلع علـى ما غيبت فـي بـيتك, وري  ال يّطلع علـى كلك وهو يعلـم ما غيّبت األرضون 

 واء؟وما تـحت الملـاات واله

قال ميوب صلى ـ عليه وسلم: إن تكلـاُت لـم ينفعنـي الكـالم, وإن سـكّت لــم تعذرونــي قـد وقـع   

علـّي َرْيدي, ومسخطت ربـي بخطيئتـي, ومشـاّت معـدائي, وممكنـتهم مـ  عنقــي, وجعلتنــي للـبالء 

ى إثـر بـالء. ملــم مرـ  َغَرضا, وجعلتنـي للفتنة نُْصبـا لـم تنفسنـي مع كلك, ولك  متبعنـي ببالء علــ

للثريب اارا, وللـاسكي  قرارا, وللـيتـيـم ولـيّا, ولورملة قَـيّـاا؟ ما رميت غريبــا إال رنـت لـه اارا 

مكان اار  وقرارا مكان قرار , وال رميت مسكينا إال رنـت لـه مـاالً مكـان مالـه ومهـالً مكـان مهلـه, 
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ما رميت مَيّـاا إال رنت لها قـيّـاا ترَضى قـيامه. ومنـا وما رميت يتـيـاا إال رنت له مبـا مكان مبـيه, و

عبد كلـيـل, إن محسنت لـم يك  لـي رالم بإحسان, ألن الــاّ  لربــي ولــيس لــي, وإن مسـأت فبــيد  

 عقوبتنـي وقد وقع علـّي بالء لو سلّطته علـى جبل ضع  ع  حاله, فكي  يحاله ضعفـي؟

ب فـي ممر , مم تريد من تناصفه ومنت  اطىء, مو تبرئها ومنت غير قال ملـيفز: متـحاّج ـ يا ميو  

ـــم مــا  ـــحّ , ومحصــى مــا فـــيهاا مــ  الـخـــل , فكيــ  ال يعل بــريء؟  ـــل  الســاوات واألرع بـال

مسررت, وري  ال يعلــم مـا عالـت فــيجزيَك بـه؟ وضـع ـ مالئكـة صفوفــا حـول عرشـه وعلــى 

أبصارهم عنه رلـيــلة, وقـّوتهم عنـه ضـعيفة, وعزيـزهم عنـه مرجاء ساواته, ثم احتـجب بـالنور, ف

كلـيـل, ومنت تزعم من لو  اصاك ومالـي إلــى الــحكم معـك, وهـل تـرا  فتناصـفه؟ مم هـل تسـاعه 

 فتـحاور ؟ قد عرفنا فـيك قضاء , إنه م  مراا من يرتفع وضعه, وم  اتّضع له رفعه.

ا  كا الذي يعرع له فـي عبد  ويسـأله عـ  ممـر ؟ قال ميوب صلى ـ عليه وسلم: إن مهلكنـي ف  

ال يــراّ غضــبه شــيء إال رحاتــه, وال ينفــع عبــد  إال التضــّر  لــه قــال: رّب مقبــل علـــّي برحاتــك, 

ومعلـانـي ما كنبـي الـذي مكنبـت مو ألّي شـيء صـرفت وجهـك الكريــم عنــي, وجعلتنــي لـك منـل 

حصى قَْطـر األمطـار وورق األشــجار وكّر العـدّو وقـد رنــت تكرمنــي؟ لــيس يثيــب عنـك شـيء تـُــ

التراب, مصب  جلـدي رـالنوب العفـ , بأيـه ممسـكت سـقا فــي يـدي, فهـب لــي قُربــانا مـ  عنـدك, 

وفرجا م  بالئي, بـالقدرة التـي تبعث موتـى العبـاا وتنشر بهـا ميـت الـبالا, وال تهلكنــي بثيـر من 

غنــيّا غنــي لــيس ينبثـي فــي حكاـك ظلــم, وال تعلـانـي ما كنبـي, وال تُفسد عال يديك وإن رنـت 

فـي نقاتك َعَجل, وإنـاا يحتاج إلـى الملـم الضعي , وإنـاا يعجـل مـ  يخـاف الفـوت وال تذررنــي 

 طئــي وكنوبـــي, اكرــر ريــ   ـلقتنـــي مــ  طــي  فجعلتنـــي مضــثة, ثــم  ـــلقت الـــاضثة عمامــا, 

لك قَوامـا وشـدّة, وربّـيتنــي صـثيرا, ورسوت العمـام لــحاا وجلـدا, وجعلـت العصـب والعـروق لـذ

ــا,  ـــي غّا ـــي وال تهلكن ـــي  ل ــإن م طــأت فب ــت ممــرك ف ــم حفمــت عهــدك وفعل ـــيرا, ث ـــي رب ورفقتن

ومعلـانـي كنبـي فإن لــم مرضـك فأنـا مهـل من تعذّبنــي, وإن رنـت مـ  بــي   ــلقك تــحصي علــّي 

مسـأت لــم تبلعنــي ريقــي ولــم  عالـي, ومستثفرك فال تثفر لـي. إن محسنت لــم مرفـع رمسـي, وإن

تُِقلنـي عنرتـي, وقد ترى ضعفـي تـحتك وتضّرعي لك, فلـم  ـلقتنـي؟ مو لـم م رجتنــي مـ  بطـ  

ممي؟ لو رنت را  لـم يك  لكان  يرا لــي, فلــيست الدنــيا عنـدي بخطـر لثضـبك, ولــيس جسـدي 

إلـى ضي  القبـر وظلــاة األرع  يقوم بعذابك, فـارحانـي ومكقنـي طعم العافـية م  قبل من مصير

 وغّم الـاوت

قال صافر: قد تكلـات يا ميوب وما يطي  محد من يحـبس فاـك تـزعم منـك بـريء, فهـل ينفعـك إن   

رنت بريئا وعلـيك م  يحصي عالك؟ وتـزعم منـك تعلــم من ـ يثفـر لـك كنوبـك, هـل تعلــم َسـْاك 

مم هل تعلـم مّي األرع معرُضها؟ مم عندك لها  السااء رم بعد ؟ مم هل تعلـم عا  الهواء رم بعد ؟

م  مقدار تقدرها به؟ مم هل تعلـم مّي البحر معاقه؟ مم هل تعلـم بأّي شيء تـحبسه؟ فإن رنت تعلــم 

هذا العلـم وإن رنت ال تعلـاه, فإن ـ  ـلقه وهو يحصـيه, لـو تررـت رنـرة الــحديث وطلبـت إلــى 

ج رحاته, وإن رنت تقـيــم علــى  طيئتـك وترفـع إلــى ـ ربك رجوَت من يرحاك, فبذلك تستـخر

يديك عند الـحاجة ومنت ُمِصّر علـى كنبك إصرار الـااء الـجاري فـي َصبَب ال يستطا  إحبــاسه, 

فعند طلب الـحاجات إلـى الرحا  تسواّ وجـو  األشـرار وتملــم عيـونهم, وعنـد كلـك يُسـّر بنــجا  

زينـا بـذلك عنـد ربهـم, وتقـدّموا فــي التضـّر , لـيستــحقوا بـذلك حوائجهم الـذي  تررـوا الشـهوات ت

 الرحاة حي  يحتاجون إلـيها, وهم الذي  رابدوا اللـيـل واعتزلوا الفرِ وانتمروا األسحار.

قال ميوب: منتـم قوم قد معجبتكم منفسكم, وقد رنت فـيـاا  ال والرجال يَُوقّروننــي, ومنـا معـروف   

 صاي, قاهر لـا  هو الـيوم يقهرنـي, يسألنـي ع  علــم غيـب ـ ال معلــاه, حقـي, ُمْنتَِصٌ  م  

ويسألنـي, فلعاري ما نص  األ  أل يه حي  نزل به البالء رذلك, ولكنه يبكي معه. وإن رنت جااّا 

فإن عقلـي يقصر ع  الذي تسألنـي عنـه, فسـل طيـر السـااء هـل تــخبرك؟ وسـل وحـوِ األرع 

سل سبـا  البرية هل تـجيبك؟ وسل حيتان البحر هل تص  لك رل مـا عـدات؟ هل تَْرِجع إلـيك؟ و

تعلـم مّن صنع هذا بحكاته وهيأ  بلطفه. مما يعلـم اب  آام م  الكالم ما ساع بأكنـيه وما طعـم بفــيه 

وما شّم بأنفه؟ ومن العلـم الذي سألت عنه ال يعلـاه إال ـ الذي  ـلقه, له الـحكاة والــجبروت ولـه 
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العماــة واللطــ  ولــه الـــجالل والقــدرة؟ إن مفســد فاــ  كا الــذي يصلـــ ؟ وإن معجــم فاــ  كا الــذي 

يُْفِص ؟ إن نمر إلـى البحار يبست م   وفه, وإن مكن لهـا ابتلعـت األرع, فإنــاا يحالهـا بقدرتـه 

يخسـأ هو الذي تبهت الـالوك عند ملكه, وتطي  العلـااء عند علـاه, وتعيا الـحكااء عند حكاته, و

الـابطلون عند سلطانه. هو الذي يذرر الـانسّي, وينسى الـاذرور, ويجري الملــاات والنـور. هـذا 

 علـاي, و ـلقه معمم م  من يحصيه عقلـي, وعماته معمم م  من يقدرها منلـي.

رـل قال بِلدا: إن الـاناف  يُْجَزى بـاا مسّر م  نفــاقه, وتضـّل عنـه العالنــية التــي  ـاا  بهـا, وتو  

علـى الـجزاء بها الذي عالها, ويهلك كرر  م  الدنـيا ويملـم نور  فــي االَ ـرة, ويـوح  سبـيــله, 

وتوقعه فـي األحبولة سريرته, وينقطع اساه م  األرع, فال كرر فــيها وال عاـران, ال يرثـه ولـد 

 كرر  مصلـحون م  بعد , وال يبقـى له مصل يعرف به, ويبهت م  يرا , وتقـ  األشعار عند

قال ميوب: إن مر  غويّا فعلـّي غواي, وإن مر  بريّا فأّي منعة عندي؟ إن صر ت فاـ  كا الـذي   

يُْصر نـــي؟ وإن ســكت فاــ  كا الــذي يَْعِذرنـــي؟ كهــب رجــائي, وانقضــت محالمــي, وتنكــرت لـــي 

معارفــــي اعـــوت غالمـــي فلــــم يجبنــــي, وتضـــّرعت ألمتــــي فلــــم ترحانــــي, وقـــع علــــّي الـــبالء 

ونـي, منتـم رنتـم مشدّ علـّي م  مصيبتـي. انمروا واْبَهتوا م  العجائب التـي فـي جسدي ممـا فرفض

ساعتـم بـاا مصابنـي وما شثلكم عنـي ما رميتـم بـي؟ لو ران عبد يخاصم ربـه, رجـوت من متثلـب 

, ال هــو عنــد الـــحكم, ولكــ  لـــي ربّـــا جبـــارا تعالـــى فــوق ســاواته, وملقانـــي هــا هنــا, وُهْنــت علـــيه

عذرنـي بعذري, وال هو مانانـي فأ اصم ع  نفسي. يساعنـي وال مسـاعه ويرانــي وال مرا , وهـو 

مـحيا بـي, ولو تـجلـى لـي لذابت رلـيتاي, وَصِع  روحي, ولو نفسنـي فأتكلـم بـالء فاـي ونـز  

 الهيبة منـي, علـات بأّي كنب عذّبنـي

منا هذا قد انوت منك, فقم فأشـدا إفارك, وقـم مقـام جبــار, نواي فقـيـل: يا ميوب قال: لبـيك قال:   

فإنه ال ينبثي لـي من يخاصانـي إال جبــار منلــي, وال ينبثـي من يخاصانــي إال مـ  يجعـل الزمـام 

فـي فم األسد, والّسخال فــي فـم العنقـاء, واللــحم فــي فـم التّنــي , ويكيــل مكيـاالً مـ  النـور, ويـزن 

ُصر ُصـّرة مـ  الشـاس, ويـراّ ممـس لثـد لقـد منّتـك نفسـك ممـرا مـا يبلـغ بــانل منقاالً م  الري , وي

ـــك نفســـك كلـــك واعتـــك إلــــيه, تـــذررت مّي مـــرام رامـــت بـــك مرات من  ـــو رنـــت إك منّت قّوتـــك, ول

تـخاصانـي بثيك, مم مرات من تـحاّجنـي بخطئك, مم مرات من تكاثرنـي بضعفك؟ ميـ  رنـت منــي 

ى مساسـها؟ هـل علــات بـأّي مقـدار قَـدَْرتها؟ مم رنـت معـي تــاّر يوم  ـلقت األرع فوضعتها علــ

بأطرافهــا؟ مم تعلـــم مــا بُْعــد فواياهــا؟ مم علـــى مّي شــيء وضــعت مرنافهــا؟ مبطاعتــك حاــل الـــااء 

األرع, مم بحكاتك رانـت األرع للــااء غطـاء؟ ميـ  رنـت منــي يـوم رفعـت السـااء سقـفــا فــي 

وال يحالها اعـائم مـ  تــحتها؟ هـل يبلـغ مـ  حكاتـك من تــجري  الهواء ال بعالئ  ثبتت م  فوقها,

نورها, مو تسير نـجومها, مأل يختل  بأمرك لـيـلها ونهارهـا؟ ميـ  رنـت منــي يـوم سـجرت البحـار 

ومنبعت األنهار؟ مقدرتك حبست ممواج البحار علـى حدواها, مم قدرتك فتـحت األرحام حي  بلثت 

الـااء علـى التراب, ونصبت شوامل الـجبـال؟ هل لك مـ  كرا  مدتها؟ مي  منت منـي يوم صببت 

تطي  حالها؟ مم هل تدري رم م  منقال فـيها؟ مم مي  الـااء الذي منـزل مـ  السـااء؟ هـل تـدري مّم 

تلــد  مو مب يولــد ؟ محكاتــك محصــت القطــر وقســات األرفاق, مم قــدرتك تنـــير الســحاب وتثشــيه 

؟ مم م  مّي شيء لهب البروق؟ هـل رميـت عاـ  البحـور؟ مم الـااء؟ هل تدري ما مصوات الرعوا

هل تدري ما بُعد الهواء؟ مم هل  زنـت مروا  األمـوات؟ مم هـل تـدري ميـ   زانـة النلــج, مو ميـ  

 ــزائ  البــر, مم ميــ  جبـــال البــرا؟ مم هــل تــدري ميــ   زانــة اللـيـــل بـــالنهار, وميــ   زانــة النهــار 

ــ ــور, وب ــ  الن ــ  طري ـــل, ومي ـــحبسه بـاللـي ــ  ت ــري , وري ــة ال ــ   زان ـــم األشــجار, ومي ــة تتكل أّي لث

ــت  ـــي مجــواف الرجــال, ومــ  شــّ  األســاا  واألبصــار, ومــ  كلّ ــول ف األغــالق, ومــ  جعــل العق

الـاالئكة لـالكه وقهر الـجبـاري  بجبروته وقسم مرفاق الدواّب بحكاته؟ وم  قسم لوسـد مرفاقهـا 

ا هـا؟ مـ  معتـ  الـوح  مـ  الــخدمة, وجعـل مسـارنها وعّرف الطير معايشها وعطفها علــى مفر

البريــة ال تســتأنس بـــاألصوات وال تهــاب الـــاسلطي ؟ ممــ  حكاتــك تفّرعــت مفــرا  الطيــر وموالا 

الدّواّب ألمهاتها؟ مم مـ  حكاتـك عطفـت ممهاتهـا علــيها, حتــى م رجـت لهـا الطعـام مـ  بطونهـا, 

صر العُقاب, فأصب  فـي ممار  القتلــى؟ ميـ  منـت وآثرتها بـالعي  علـى نفوسها؟ مم م  حكاتك يب
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منــــي يـــوم  ــــلقت بهاـــوت, مكانـــه فــــي منقطـــع التـــراب, والوتــــينان يحاـــالن الـجبــــال والقـــرى 

والعاران, آكانهاا رأنها شجر الصنوبر الطوال, رهسـهاا رأنهـا آرـام الـجبــال, وعـروق مفخاكهاـا 

ور, وعمامهاــا رأنهــا َعَاــد النـــحاس, هاــا رمســا رأنهــا موتــاا الـــحديد, ورــأن جلواهاــا فِلَــ  الصــخ

 ـلقـي الذي   ـلقت للقتال, ممنت مون جلواهاا لـحاا؟ مم منـت مـوت رهسـهاا اماغـا؟ مم هـل لـك 

فـي  ـلقهاا م  شرك؟ مم لك بـالقّوة التـي عالتهاـا يـدان؟ مو هـل يبلـغ مـ  قّوتـك من تــخطم علــى 

قعــد لهاــا علـــى طريــ  فتـــحبسهاا, مو تصــدّهاا عــ  منوفهاــا, مو تضــع يــدك علـــى رهســهاا, مو ت

قّوتهاا؟ مي  منت يوم  ـلقت التّنـي  ورفقه فـي البحر ومسـكنه فــي السـحاب؟ عينـا  تََوقّـدان نـارا, 

ومنـخرا  ينوران ا انا, مكنا  منل قوس السـحاب, ينـور منهاـا لهـب رـأن إعصـار العجـاج, جوفـه 

لصـخور, ورـأن صـري  مسـنانه صـوت الصـواع , ورـأن يحترق ونَفَسه يـلتهب, وفبـد  رأمنـال ا

نمر عينـيه لهب البرق, مسرار  ال تد ـله الهاوم, تـاّر به الـجيوِ وهو متكىء, ال يفزعـه شـيء 

ــرأ الـــحديد عنــد  منــل التــب , والنـــحاس عنــد  منــل الـــخيوط, ال يفــز  مــ   لـــيس فـــيه مفصــل أُفبَ

ويضــحك مـ  النـــيافك, ويسـير فـــي الهـواء رأنــه  النّّشـاٍب, وال يحـّس وقــع الصـخور علـــى جسـد ,

عصفور, ويهلك رّل شيء يـاّر به ملك الوحوِ, وإيا  آثرت بــالقّوة علــى  ـلقــي هـل منـت آ ـذ  

بأحبولتك فرابطه بلسانه مو واضع اللـجام فـي شدقه؟ متمنه يوفـي بعهدك مو يسب  م   وفك؟ هل 

مم هـل تـدري مـاكا  ـّرب مـ  األرع, مم مـاكا  تـحصي عار  مم هل تدري مجله مو تفـّوت رفقـه؟

 يخّرب فـيـاا بقـي م  عار ؟ متطي  غضبه حي  يثضب مم تأمر  فـيطيعك؟ تبـارك ـ وتعالـى

قال ميوب صلى ـ عليه وسلم: قَُصْرت ع  هـذا األمـر الـذي تعـرع لــي لــيت األرع انشـقت   

جتــاع علــّي الـبالء إلهـي جعلتنــي لـك منـل بـي فذهبت فـي بالئي ولـم متكلـم بشيء يسخا ربــي ا

العدّو وقد رنت تكرمنـي وتعرف نصحي, وقد علـات من الذي كررت صنع يديك وتدبـير حكاتك, 

ومعمم م  هذا ما شئت عالت ال يعجزك شـيء وال يخفــي علــيك  افــية وال تثيـب عنـك غائبـة, 

خطـر علــى القلـوب؟ وقـد علــات منـك فــي َمْ  هذا الذي يمّ  من يُِسّر عنك سّرا, ومنت تعلـم مـا ي

بالئي هذا مـا لــم مرـ  معلــم, و فـت حـي  بلـوت ممـرك مرنـر مــاا رنـت م ـاف. إنــاا رنـت مسـاع 

بسطوتك ساعا, فأّما االَن فهو بصر العي . إنـاا تكلـات حي  تكلـات لتعذرنـي وسكّت حي  سـكّت 

, وعِضضت علــى لسانــي, وملصـقت لترحانـي, رلـاة فلت فل  معوا. قد وضعت يدّي علـى فاي

بـالتراب  دّي, واست وجهي لصثاري, وسكّت راا مسكتتنـي  طيئتـي, فـاغفر لــي مـا قلـت فلـ  

 معوا لشيء تكرهه منـي

قال ـ تبـارك وتعالـى: يا ميوب نفذ فـيك علـاي, وبحلـاي صرفت عنك غضبـي, إك  طئت فقد   

هم معهــم, فـــاغتسل بهــذا الـــااء, فــإن فـــيه شفـــاءك, غفــرت لــك, وراات علـــيك مهلــك ومالــك ومــنل

 وقّرب ع  صحابتك قُربـانا, واستثفر لهم, فإنهم قد عصونـي فـيك

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, قال: ثنــي مــحاد بـ  إسـحاق, عاـ  ال يـتهم, عـ  وهـب بـ     

ب منـه رـان رجـالً مـ  الـروم, منبه الـيـاانـّي, وغير  م  مهل الكتب األول: منه ران م  حديث ميـو

وران ـ قد اصطفـا  ونبأ , وابتال  فـي الثنى بكنرة الولد والـاال, وبسـا علــيه مـ  الدنــيا فوّسـع 

علـيه فـي الرفق. ورانت لـه البَنَنــية مـ  مرع الشـأم, معالهـا ومسـفلها وسـهلها وجبلهـا. ورـان لـه 

ثنـم والـخيـل والـحاير ما ال يكون للرجل مفضـل فـيها م  مصناف الـاال رله, م  اعبل والبقر وال

منه فـي الِعدّة والكنرة. وران ـ قد معطـا  مهـالً وولـدا مـ  رجـال ونسـاء. ورـان بـّرا تقــيّا رحيــاا 

بـالـاساري , يطعم الـاساري  ويحاـل األرامـل ويكفُـل األيتـام ويكـرم الضـي  ويبلّـغ ابـ  السبـيــل. 

ه مؤايّا لـحّ  ـ فـي الثنى قد امتنع م  عدّو ـ إبلـيس من يصيب منـه وران شاررا ألنعم ـ علـي

ما مصاب م  مهل الثنى م  العّزة والثفلة والسهو والتشاغل ع  ممر ـ بـاا هو فــيه مـ  الدنــيا. 

وران معه ثالثة قد آمنوا به وصدّقو  وعرفوا فضل ما معطا  ـ علـى م  سـوا , مـنهم رجـل مـ  

يـا  يقال له: ملـيفز, ورجالن م  مهل بالا  يقال ألحـدهاا: صـوفر, ولالَ ـر: بلـدا, ورـانوا مهل الـ

م  بالا  رهوالً. وران عبلـيس عدّو ـ منزل م  السااء السابعة يقع به رّل سنة موقعا يسـأل فــيه 

  ـ: هل قـدرت فصعد إلـى السااء فـي كلك الـيوم الذي ران يصعد فـيه, فقال ـ له مو قـيـل له ع

م  ميوب عبدي علـى شيء؟ قال: مي رّب وري  مقدر منه علـى شـيء؟ مو إنــاا ابتلــيتَه بــالر اء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



والنعاة والسعة والعافـية, ومعطيته األهل والـاال والولد والثنى والعافـية فـي جسد  ومهله وماله, 

بنز  ما معطيته لـحال عاا ران فاا له ال يشكرك ويعبدك ويطيعك وقد صنعت كلك به؟ لو ابتلـيته 

علـيه م  شكرك ولترك عبـااتك, ولـخرج م  طاعتك إلـى غيرها مو راـا قـال عـدّو ـ. فقـال: قـد 

سلطتك علـى مهله ومالـه ورـان ـ هـو معلــم بـه, ولــم يسـلطه علــيه إال رحاـة لــيعمم لـه النـواب 

للعابــدي  فـــي رــل بــالء نــزل بهــم,  بـــالذي يصــيبه مــ  الــبالء, ولـــيجعله عبــرة للصــابري  وكرــرى

لـيتأّسوا به, ولــيرجوا مـ  عاقبـة الصـبر فــي َعـَرع الدنــيا ثـواب االَ ـرة ومـا صـنع ـ بـأيوب. 

فـانـحّا عدّو ـ سريعا, فجاع عفـاريت الـجّ  وَمَراة الشياطي  م  جنوا , فقال: إنــي قـد ُسـلّطت 

ئل منهم: مرون إعصارا فـيه نار, فـال ممـّر بشـيء مـ  علـى مهل ميوب وماله, فااكا علـيكم؟ فقال قا

ماله إال مهلكته قال: منت وكاك. فخرج حتـى متـى إبله, فأحرقها ورعاتَهـا جايعـا. ثـم جـاء عـدّو ـ 

إلـى ميوب فـي صورة قـيّـاه علـيها وهو فـي مصلّـى فقال: يا ميوب مقبلت نار حتــى غشـيت إبلـك 

ئتك م برك بذلك. فعرفه ميـوب, فقـال: الــحاد هلل الـذي هـو معطاهـا فأحرقتها وم  فـيها غيري, فج

وهــو م ــذها الــذي م رجــك منهــا راــا يخــرج الــّزوان مــ  الـــحّب النقـــّي. ثــم انصــرف عنــه, فجعــل 

يصيب ماله ماالً ماالً حتـى مّر علـى آ ر , رلـاا انتهى إلـيه هالك مال م  مالـه حاـد ـ ومحسـ  

ضاء, ووّط  نفسه بـالصبر علــى الـبالء. حتــى إكا لــم يبـ  لـه مـال متــى علـيه النناء ورضي بـالق

مهله وولد , وهم فـي قصر لهم معهم َحْميانهم و ـدّامهم, فتــانّل ريحـا عاصفــا, فـاحتــال القصـر 

م  نواحيه فألقا  علـى مهله وولد , فشد هم تــحته. ثـم متـا  فــي صـورة قَْهرمانـه علــيهم, قـد شـد  

يا ميـوب قـد متـت ريـ  عاصـ , فـاحتــالت القصـر مـ  نواحيـه ثـم ملقتـه علــى مهلـك  وجهه, فقال:

وولدك فشـد تهم غيـري, فجئتـك م بـرك كلـك. فلــم يجـز  علــى شـيء مصـابه جزعـه علــى مهلـه 

وولد , وم ذ ترابـا فوضعه علـى رمسه, ثم قال: لـيت ممي لـم تلدنـي ولــم مك شـيئا وسـّر بهـا عـدّو 

ـى السااء َجِذالً. وراجع ميوب التوبة مـاا قـال, فحاـد ـ, فسـبقت توبتـه عـدّو ـ ـ منه فأصعد إل

إلـــى ـ فلـــاا جــاء وكرــر مــا صــنع, قـيـــل لــه قــد ســبقتك توبتــه إلـــى ـ ومراجعتــه. قــال: مي رّب 

فسلطنـي علـى جسد  قال: قد سلّطتك علــى جسـد  إال علــى لسـانه وقلبـه ونفسـه وسـاعه وبصـر . 

ل إلـيه عدّو ـ وهو ساجد, فنفل فـي جسد  نفخة مشعل ما بـي  قرنه إلــى قدمـه رحريـ  النـار, فأقب

ثم  رج فـي جسد  ثآلـيـل رألـيات الثنـم, فحّك بأظفـار  حتـى كهبت, ثم بـالفَّخار والـحجارة حتـى 

للنمـر وقبلـه  تساقا لـحاه, فلـم يب  منه إال العروق والعصب والعمـام عينـا  تــجوالن فــي رمسـه

للعقل, ولـم يخـلص إلـى شيء م  حشو البط , ألنه ال بقاء للنفس إال بها, فهو يأرل ويشرب علـى 

التواء م  حشوته, فاكث رذلك ما شاء ـ من يـاكث فحدثنا اب  حايد, قال: حـدثنا سلــاة عـ  ابـ  

الء سـبع سنــي  وسـتة إسحاق, ع  اب  اينار, ع  الـحس  منه ران يقول: مكث ميـوب فــي كلـك الـب

مشهر ملقـى علـى رماا مكنسة فـي جانب القرية قال وهب بـ  منبـه: ولــم يبـ  مـ  مهلـه إال امـرمة 

واحدة تقوم علـيه وتكسب له, وال يقدر عدّو ـ منه علــى قلـيــل وال رنــير مــاا يريـد. فلــاا طـال 

عاـه وتسقــيه قـال وهـب بـ  منبـه: البالء علـيه وعلـيها وسئاها الناس, ورانت تكسب علــيه مـا تط

فُحـدثت منهــا التــاست لــه يومـا مــ  األيـام تطعاــه, فاــا وجـدت شــيئا حتــى جــّزت قَْرنـا مــ  رمســها 

فبـاعته برغي , فأتته به فعشته إيا , فلبث فـي كلك البالء تلك السنـي , حتـى إن ران الـااّر لـيــاّر 

هـو فــيه حـدثنا ابـ  حايـد, قـال: حـدثنا سلــاة, قـال: فـيقول: لو ران لهذا عند ـ  ير ألراحه مـاا 

فحدثنـي مـحاد ب  إسحاق, قال: وران وهب ب  منبه يقول: لبث فــي كلـك الـبالء ثـالث سنــي  لــم 

يزا يوما واحدا فلـاا غلبه ميوب فلـم يسـتطع منـه شـيئا, اعتـرع المرمتـه فــي هيئـة لــيست رهيئـة 

ـى مررب لـيس م  مرارب الناس, له عمم وبهاء وجاـال بنـي آام فـي العمم والـجسم والطول عل

لـيس لها, فقال لها: منت صاحبة ميوب هذا الرجل الـابتلـي؟ قالت نعم. قال: هل تعرفـيننــي؟ قالـت 

ال. قال: فأنا إله األرع ومنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت, وكلك منه عبد إله السااء وتررنـي 

دة راات علـيه وعلـيك رّل ما رـان لكاـا مـ  مـال وولـد, فإنـه فأغضبنـي, ولو سجد لـي سجدة واح

عندي ثم مراها إياهم فـيـاا ترى ببط  الوااي الذي لقـيها فـيه. قال: وقد سـاعت منـه إنــاا قـال: لـو 

من صاحبك مرل طعاما ولـم يسّم علــيه لعوفــي مــاا بـه مـ  الـبالء, وـ معلــم. ومراا عـدّو ـ من 

هـا. فرجعـت إلــى ميـوب, فأ برتـه بــاا قـال لهـا ومـا مراهـا قـال: مو قـد متـاك عـدّو ـ يأتـيه مـ  قِبَل
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لـيفتنك ع  اينك؟ ثم مقسم إن ـ عافـا  لـيضربها مئة ضربة فلـاا طال علـيه الـبالء, جـاء  مولئـك 

 النفــر الــذي  رــانوا معــه قــد آمنــوا بــه وصــدّقو , معهــم فتـــى حــديث الســّ  قــد رــان آمــ  بــه وصــدّقه,

فجلســوا إلـــى ميــوب ونمــروا إلـــى مــا بــه مــ  الــبالء, فــأعماوا كلــك وفَِمعــوا بــه, وبلــغ مــ  ميــوب 

صلوات ـ علـيه مـجهوا , وكلك حي  مراا ـ من يفّرج عنـه مـا بـه فلــاا رمى ميـوب مـا معماـوا 

ـــ ــبالء تررتنـــي فل ـــّي ال ــو رنــت إك قضــيت عل م مـــاا مصــابه, قــال: مي رّب ألّي شــيء  ـلقتنـــي ول

تـخـلقنـي؟ لـيتنـي رنت اما ملقتنـي ممي. ثم كرر نــحو حـديث ابـ  عسـكر, عـ  إسااعيــل بـ  عبـد 

الكريـم, إلـى: ورابدوا اللـيـل, واعتزلوا الفراِ, وانتمـروا األسـحار ثـم فاا فــيه: مولئـك االَمنـون 

 ؟الذي ال يخافون, وال يهتـاون وال يحزنون, فأي  عاقبة ممرك يا ميوب م  عواقبهم

قال فتـى حضرهم وساع قولهم ولـم يفطنوا له ولــم يـأبهوا لـاــجلسه, وإنــاا قــيّضه ـ لهـم لــاا   

ران م  جورهم فـي الـانط  وشططهم, فأراا ـ من يصـثر بـه إلــيهم منفسـهم ومن يسـفّه بصـثر  

شـأنهم االستــاا   لهم محالمهم فلـاا تكلـم تـاااى فـي الكالم, فلــم يـزاا إال حكاـا. ورـان القـوم مـ 

والـخشو  إكا ُوعموا مو كُّرروا فقال: إنكم تكلـاتـم قبلـي ميها الكهول, ورنتـم محّ  بـالكالم ومولــى 

به منـي لـحّ  مسنانكم, وألنكم جّربتـم قبلـي ورميتـم وعلـاتـم ما لـم معلـم وعرفتــم مـا لــم معـرف, 

وم  الرمي مصوب م  الذي رميتـم وم  األمـر ومع كلك قد تررتـم م  القول محس  م  الذي قلتـم 

مجال م  الذي متـيتـم وم  الـاوعمة محكم م  الذي وصفتـم, وقـد رـان أليـوب علــيكم مـ  الــحّ  

والذّمام مفضُل م  الذي وصفتـم, هل تدرون ميها الكهـول حـّ  مـ  انتقصتــم وحرمـة مـ  انتهكتــم 

ميها الكهول من ميوب نبـّي ـ و يرته وصفوته م  وم  الرجل الذي عبتـم واتهاتـم؟ ولـم تعلـاوا 

مهل األرع يومكم هذا, ا تار  ـ لوحيه واصطفـا  لنفسه ومتـانه علـى نبّوته, ثم لـم تعلـاوا ولـم 

يطلعكم ـ علـى منه سخا شيئا م  ممر  مذ آتا  ما آتا  إلـى يومكم هذا وال علـى منه نز  منه شيئا 

ررمه بها مذ آتا  ما آتا  إلـى يومكم هذا, وال من ميوب َغيّر الـحّ  فــي طـول مـا م  الكرامة التـي م

صحبتـاو  إلـى يومكم هـذا فـإن رـان الـبالء هـو الـذي مفرى بـه عنـدرم ووضـعه فــي منفسـكم, فقـد 

علـاتـم من ـ يبتلــي النبـيــي  والصدّيقــي  والشـهداء والصالــحي  ثـم لــيس بـاله  ألولئـك بدلـيــل 

طه علـيهم وال لهوانه لهم, ولكنها ررامة وِ ْيرة لهم ولو ران ميوب لـيس م  ـ بهـذ  الــانزلة سخ

وال فـي النبّوة وال فـي األثرة وال فـي الفضيـلة وال فـي الكرامـة, إال منـه م  محببتــاو  علــى وجـه 

ـالـاصيبة بـاا ال يعلـم وهو الصحابة, لكان ال يجال بـالـحكيـم من يعذُل م ا  عند البالء وال يعيّر  ب

مكروب حزي , ولك  يرحاه ويبكـي معـه ويسـتثفر لـه ويحـزن لــحزنه ويدلّـه علــى مراشـد ممـر  

َ ميها الكهول فـي منفسكم َّ  ولـيس بحكيـم وال رشيد م  جهل هذا, فـاّلّلَ 

لــه وكرــر قــال: ثــم مقبــل علـــى ميــوب صــلى ـ عليــه وســلم فقــال, وقــد رــان فـــي عماــة ـ وجال  

الـاوت: ما يقطع لسانك, ويكسر قلبك, وينسيك حججك؟ ملــم تعلــم يـا ميـوب من هلل عبــااا مسـكتتهم 

 شيته م  غير عّي وال بََكم وإنهم لهـم الفصـحاء النطقـاء النـبالء األلبــاء العالــاون بــاهلل وبآياتـه؟ 

ــواهم وانك ــلنتهم واقشــعّرت جل ــة ـ انقطعــت مس ــروا عما ــنهم إكا كر ــوبهم وطاشــت ولك ســرت قل

عقولهم إعماما هلل وإعزافا وإجـالالً, فـإكا استفــاقوا مـ  كلـك اسـتَبَقوا إلــى ـ بــاألعاال الزاريـة, 

يَعُدّون منفسهم مع المالـاي  والـخاطئي , وإنهم ألنزا  برآء, ومـع الــاقّصري  والــافّرطي , وإنهـم 

ال يرضــون هلل بـالقلـيـــل, وال يُــِدلّون علـــيه ألريــاس مقويــاء, ولكــنهم ال يســتكنرون هلل الكنـــير, و

بـاألعاال فهم مرّوعون مفزعون مثتـاون  اشعون وجلون مستكينون معترفون متـى مـا رميـتهم 

 يا ميوب.

قال ميوب: إن ـ يزر  الــحكاة بــالرحاة فــي قلـب الصـثير والكبــير, فاتــى نبتـت فــي القلـب   

كـون الــحكاة مـ  قبـل السـّ  وال الشبــيبة وال طـول التــجربة, يمهرها ـ علـى اللسان, ولـيست ت

وإكا جعل ـ العبد حكيـاا فـي الصيام لـم يسقا منزله عند الـحكااء وهم يرون علـيه مـ  ـ نـور 

الكرامة, ولكنكم قد معجبتكم منفسكم وظننتـم منكم عوفـيتـم بـاحسانكم, فهنالك بثيتـم وتعّزفتـم, ولو 

اا بـينكم وبـي  ربكم ثم صدقتـم منفسكم لوجدتــم لكـم عيوبــا سـترها ـ بـالعافــية التــي نمرتـم فـيـ

ملبسكم ولكنـي قـد مصـبحت الــيوم ولــيس لــي رمي وال رـالم معكـم, قـد رنـت فـيــاا  ـال مسـاوعا 

رالمي معروفـا حقـي منتِصفـا م   صاي قاهرا لـا  هو الـيوم يقهرنـي مهيبـا مكانــي والرجـال 
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مع كلك ينصتون لـي ويوقرونـي, فأصبحت الـيوم قـد انقطـع رجـائي ورفـع حـذري وملّنــي مهلــي 

وعقنـي مرحامي وتنكرت لـي معارفـي ورغب عنـي صديقـي وقطعنـي مصحابــي ورفرنــي مهـل 

بـيتـي وُجِحدَْت حقوقـي ونُِسيت صنائعي, مصـر  فـال يُْصِر وننــي ومعتـذر فـال يعذروننــي, وإن 

الذي مكلنـي ومقاأنـي وم سأنـي, وإن ُسلطانه هو الذي مسقانـي ومنـحل جساي. ولو من  قضاء  هو

ربـي نز  الهيبة التـي فـي صدري ومطل  لسانــي حتــى متكلــم بــالء فاـي, ثـم رـان ينبثـي للعبـد 

يحاّج ع  نفسه, لرجوت من يعافـينـي عند كلك مـاا بـي ولكنه ملقانـي وتعالـى عنــي, فهـو يرانــي 

وال مرا , ويساعنــي وال مسـاعه ال نمـر إلــّي فرحانــي, وال انـا منــي وال مانانــي فأالــي بعــذري 

 ومتكلـم ببراءتـي وم اصم ع  نفسي

لـاا قال كلك ميوب ومصحابه عند , مظله غاام حتـى ظّ  مصحابه منـه عـذاب, ثـم نـواي منـه, ثـم   

ت منـك, ولــم مفل منـك قريبــا, فقـم فـأال بعـذرك قـيـل له: يا ميوب, إن ـ يقول: هـا منـا كا قـد انـو

الذي فعات, وتكلـم ببراءتك و اصم ع  نفسك, واشدا إفارك ثم كرـر نــحو حـديث ابـ  عسـكر, 

عـ  إسااعيــل, إلــى آ ـر , وفاا فــيه: ورحاتــي سـبقت غضبــي, فــارُرض برجلـك هـذا مثتســل 

ومالـك ومنلـه معـه وفعاـوا: ومنلـه بـارا وشراب فـيه شفـاهك, وقد وهبت لك مهلك ومنلهم معهـم 

ــررض برجلــه,  ــل الــبالء وعــزاء للصــابري  ف ــون عبــرة أله ـــلفك آيــة, ولتك ــون لـــا    ــه لتك مع

فـانفجرت له عي , فد ـل فـيها فـاغتسل, فأكهب ـ عنه رّل ما ران به م  البالء. ثم  رج فجلس, 

ة متلدّاة, ثـم قالـت: يـا عبـد ـ, هـل ومقبلت امرمته تلتـاسه فـي مضجعه, فلـم تـجد , فقامت رالواله

 لك علـم بـالرجل الـابتلـي الذي ران ههنا؟ قال: ال ثم تبّسم, فعرفته بـاضحكه, فـاعتنقته.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  مـحاد ب  إسحاق, عـ  بعـض مهـل العلــم, عـ  18679  

عتناقهـا إيـا , فقـال عبـد ـ: فوالـذي نفـس وهب ب  منبه, قال: فحدثت عبد ـ ب  عبــاس حدينـه وا

 عبد ـ بـيد  ما فـارقته م  عناقه حتـى مّر بها رّل مال لهاا وولد.

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, قال: وقد سـاعت بعـض مـ  يـذرر الــحديث    

لـت: نعـم, ومالــي ال معرفـه؟ عنه منه اعاها حي  سألت عنه, فقال لها: وهل تعرفــينه إكا رميتـه؟ قا

فتبّسم, ثم قال: ها منا هو, وقد فّرج ـ عنـي ما رنت فـيه. فعند كلك اعتنقته. قال وهب: فأوحى ـ 

فـي قساه لـيضربها فـي الذي رلـاته, من وُ ـْذ بِــيَِدَك ِضـْثنا فــاْضِرْب بِـِه َوال تَــْحنَْث مي قـد بـّرت 

َوَجْدنا  َصابِرا نِْعـَم العَْبـدُ إنّـهُ مّواٌب يقـول ـ: َوَوْهْبنـا لَـهُ مْهلَـهُ َوِمـنْلَُهْم يـاينك. يقول ـ تعالـى: إنّا 

 َمعَُهْم َرْحَاةً ِمنّا َوِكْرَرى ألولـي األْلبـاِب.

ــ حــدثنا يحيـى بــ  طلــحة الـــيربوعي, قــال: حـدثنا فضيـــل بـ  عيــاع, عـ  هشــام, عــ  18680  

حا علـى رناسة سبع سنـي  ومشهرا مـا يسـأل ـ من يكشـ  مـا الـحس , قال: لقد مكث ميوب مطرو

به. قال: وما علـى وجه األرع  ـل  مررم علـى ـ م  ميوب. فــيزعاون من بعـض النـاس قـال: 

 لو ران لرّب هذا فـيه حاجة ما صنع به هذا فعند كلك اعا.

س, ع  الــحس , قـال: بقــي ـ حدثنـي يعقوب ب  إبراهيـم, قال: حدثنا اب  علـية, ع  يون18681  

 ميوب علـى رناسة لبنـي إسرائيـل سبع سنـي  ومشهرا تـختل  علـيه الدواّب.

ـ حدثنـي مــحاد بـ  إسـحاق, قـال: حـدثنا يحيـى بـ  معـي , قـال: حـدثنا ابـ  عيــينة, عـ  18682  

 ثم ينقـفه. عارو, ع  وهب ب  منبه, قال: لـم يك  بأيوب مرلة, إنـاا ران يخرج به منل ثدي النساء

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا مخـلد ب  حسي , ع  هشام, ع  الـحس , 18683  

وحجاج ع  مبــارك, عـ  الــحس : فاا محـدهاا علــى االَ ـر قـال: إن ميـوب آتـا  ـ مـاالً وموسـع 

له: هل تقدر من تفت  ميـوب؟  علـيه, وله م  النساء والبقر والثنـم وعبل. وإن عدّو ـ إبلـيس قـيـل

قال: رّب إن ميوب مصب  فـي انـيا م  مال وولد, وال يستطيع من ال يشكرك, ولك  سلطنـي علــى 

مالــه وولــد  فســترى ريــ  يطيعنـــي ويعصــيك قــال: فســلطه علـــى مالــه وولــد . قــال: فكــان يأتـــي 

وهــو يصلـــي متشــبها براعــي  بـالـــااشية مــ  مالــه مــ  الثنـــم فـــيحرقها بـالنـــيران, ثــم يأتـــي ميــوب

الثنـــم, فـــيقول: يــا ميــوب تصلـــي لربــك مــا تــرك ـ لــك مــ  ماشــيتك شــيئا مــ  الثنـــم إال محرقهــا 

بـالنـيران, ورنت ناحية فجئت أل برك. قال: فـيقول ميوب: اللهّم منت معطيـت ومنـت م ـذت, مهاـا 

يريد ثم يأتـي ماشيته م  البقر  تبقـي نفسي محادك علـى ُحس  بالئك فال يقدر منه علـى شيء مـاا
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فـيحرقها بـالنـيران, ثم يأتـي ميوب فـيقول له كلك, ويراّ علــيه ميـوب منـل كلـك. قـال: ورـذلك فعـل 

بـاعبل حتـى ما ترك له م  ماشية حتــى هـدم البــيت علــى ولـد , فقـال: يـا ميـوب مرسـل ـ علــى 

يوب منل كلك. قال: رّب هذا حي  محسـنت إلــّي ولدك م  هدم علـيهم البـيوت حتـى هلكوا فـيقول م

اعحسان رله, قد رنت قبل الـيوم يشثلنـي حّب الـاال بــالنهار ويشثلنــي حـّب الولـد بـاللـيــل شـفقة 

ـــل  ــديس والتهلـي ـــحاد والتق ـــالذرر وال ـــي ونهــاري ب ــرغ ســاعي وبصــري ولـيـل ـــاالَن مف ـــيهم, ف عل

 شيئا مـاا يريد. فـينصرف عدّو ـ م  عند  لـم يصب منه

قال: ثم إن ـ تبــارك وتعالــى قـال: ريـ  رميـت ميـوب؟ قـال إبلــيس: ميـوب قـد علــم منـك سـتراّ   

علـيه ماله وولد  ولك  سلطنـي علـى جسد , فإن مصابه الضّر فـيه مطاعنـي وعصـاك قـال: فسـلا 

فأصـابه الـبالء بعـد الـبالء, علـى جسد , فأتا  فنفل فـيه نفخـة قَـِر  مـ  لـدن قرنـه إلــى قدمـه. قـال: 

حتـى حال فوضع علـى مزبلة ُرناسة لبنـي إسرائيـل. فلـم يب  له مال وال ولد وال صدي  وال محـد 

يقربه غير فوجته, صبرت معـه بصـدق, ورانـت تأتــيه بطعـام, وتــحاد ـ معـه إكا حاـد, وميـوب 

ـــى ـ  ــاء عل ـــحايد والنن ــر مــ  كرــر ـ, والت ــك ال يفت ـــى كل ــال عل ــتال  ـ. ق ـــى مــا اب والصــبر عل

الـحس : فصر  إبلـيس عـدّو ـ صـر ة جاـع فــيها جنـوا  مـ  مقطـار األرع جزعـا مـ  صـبر 

ميوب فـاجتـاعوا إلـيه وقالوا له: جاعتنا, ما  برك؟ ما معياك؟ قال: معيانـي هذا العبد الـذي سـألت 

ولدا, فلـم يزاا بذلك إال صبرا وثناء علـى  ربـي من يسلطنـي علـى ماله وولد  فلـم ما  له ماالً وال

ـ وتـحايدا له, ثم ُسلّطت علـى جسد  فتررته قُْرحة ملقاة علـى ُرناسة بنـي إسرائيـل, ال يقربه إال 

امرمتــه, فقــد افتضــحت بربـــي, فـــاستعنت بكــم, فأعينونـــي علـــيه قــال: فقــالوا لــه: ميــ  مكــرك؟ ميــ  

ل: بطــل كلــك رلـه فـــي ميــوب, فأشـيروا علـــّي قــالوا: نشــير علــاك الــذي مهلكــت بـه مــ  مضــى؟ قـا

علـيك, مرميت آام حـي  م رجتـه مـ  الــجنة, مـ  ميـ  متــيته؟ قـال: مـ  قبَـل امرمتـه, قـالوا: فشـأنك 

بأيوب ِم  قبَل امرمته, فإنه ال يستطيع من يعصيها ولـيس محد يقربه غيرها. قال: مصبتـم. فـانطل  

دّق, فتـانل لها فـي صورة رجل, فقال: مي  بعلك يا ممة ـ؟ قالت: هـو حتـى متـى امرمته وهي تَصَ 

كاك يحّك قروحه ويتراّا الدواّب فـي جسـد . فلــاا سـاعها طاـع من تكـون رلــاة جـز , فوقـع فــي 

صدرها فوسـوس إلــيها فـذّررها مـا رانـت فــيه مـ  الـنّعم والــاال والـدواّب, وكّررهـا جاـال ميـوب 

يه مــ  الضــّر, ومن كلــك ال ينقطــع عــنهم مبــدا. قــال الـــحس : فصــر ت فلـــاا وشبـــابه, ومــا هــو فـــ

صر ت علـم من قد صـر ت وجزعـت, متاهـا بَسْخــلة, فقـال: لــيذب  هـذا إلــّي ميـوب ويبـرم, قـال: 

فجاءت تصر  يا ميوب, يا ميوب, حتـى متـى يعذّبك ربك, مال يرحاك؟ مي  الـااشية؟ ميـ  الــاال؟ 

ي ؟ مي  لونك الـحس ؟ قد تثير, وصار منل الرماا؟ مي  جساك الـحس  الـذي مي  الولد؟ مي  الصد

قد بلـي وتراا فـيه الدواّب؟ اكب  هذ  الّسْخـلة واستر  قال ميـوب: متّـاِك عـدّو ـ فـنفل فــيك فوجـد 

فـــيك رفقــا ومجبتــه, ويـــلك مرميــت مــا تبكــي  علـــيه مـــاا تــذرري  مـــاا رنــا فـــيه مــ  الـــاال والولــد 

حة والشبـاب؟ م  معطانـيه؟ قالت: ـ. قال: فكم متّعنا به؟ قالـت: ثاانــي  سـنة. قـال: فاـذرم والص

ابتالنا ـ بهذا البالء الذي ابتالنا به؟ قالت: منذ سبع سنـي  ومشهر. قال: ويـلك وـ ما عـدلت وال 

ي  سـنة راـا رنـا فــي منصفت ربك مال صبرت حتـى نكون فـي هذا البالء الذي ابتالنا ربنا به ثاانـ

الر ــاء ثاانـــي  ســنة؟ وـ لــئ  شفـانـــي ـ ألَجلــدنّك مئــة جلــدة هيــه ممرتـينـــي من مكبــ  لثيــر ـ, 

طعامــك وشــرابك الــذي تأتـينـــي بــه علـــّي حــرام ومن مكوق مــا تأتـينـــي بــه بعــد, إك قلــت لـــي هــذا 

قـد وّطـ  نفسـه ثاانــي  سـنة علــى فـاغُربـي عنـي فال مراك فطراها, فذهبت, فقال الشـيطان: هـذا 

هذا البالء الذي هو فـيه فبـاء بـالثلبة ورفضه. ونمر ميوب إلـى امرمته وقـد طراهـا, ولــيس عنـد  

طعام وال شراب وال صدي  قال الـحس : ومّر به رجالن وهو علـى تلك الـحال, وال وـ ما علـى 

د الرجلــي  لصـاحبه: لـو رـان هلل فــي هـذا ظهر األرع يومئٍذ مررم علــى ـ مـ  ميـوب, فقـال محـ

 حاجة, ما بلغ به هذا فلـم يساع ميوب شيئا ران مشدّ علـيه م  هذ  الكلـاة.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  جرير ب  حافم, عـ  عبـد ـ 18684  

عيـد ال يقـدران من يـدنوا منـه مـ  ب  عبـيد ب  عاير, قـال: رـان أليـوب م ـوان, فأتــيا , فقامـا مـ  ب

ريحه, فقال محدهاا لصاحبه: لو ران ـ علـم فـي ميوب  يرا ما ابـتال  بــاا مرى, قـال: فاـا جـز  

ميوب م  شيء مصابه جزعه م  رلـاة الرجل. فقال ميوب: اللهّم إن رنت تعلـم منـي لـم مبت لـيــلة 
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ق وهاا يساعان. ثم قال: اللهّم إن رنـت تعلــم منــي شبعان قّا ومنا معلـم مكان جائع فصدّْقنـي فُصدّ 

 لـم متـخذ قايصي  قّا ومنا معلـم مكان عار فصدّقنـي فُصدّق وهاا يساعان. قال: ثم  ّر ساجدا.

ـ فحدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: فحدثنــي مخــلد بـ  الــحسي , عـ  هشـام, عـ  18685  

 نِـَي الّضّر ثم راّ كلك إلـى ربه فقال: ومْنَت مْرَحُم الّراِحِايَ .الـحس , قال: فقال: َرب إنّـي َمسّ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  جرير, ع  عبـد ـ بـ  عبــيد 18686  

 ب  عاير, قال: فقـيـل له: ارفع رمسْك فقد استـجيب لك.

: ثنـي حجاج, ع  مبـارك, ع  الـحس  ومخــلد, ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال18687  

عـ  هشــام, عـ  الـــحس , ا ـــل حـديث محــدهاا فــي االَ ــر, قــاال: فقـيــل لــه: اْرُرـْض بِِرْجِلــَك َهــذَا 

ُمْثتََسٌل بـاِراٌ َوَشَراٌب فررض برجله فنبعـت عـي , فــاغتسل منهـا, فلــم يبـ  علــيه مـ  اائـه شـيء 

م ورل سقم, وعاا إلـيه شبـابه وجااله محسـ  مـا رـان ومفضـل مـا ظاهر إال سقا, فأكهب ـ رل ملـ

ران. ثم ضرب برجلـه, فنبعـت عـي  م ـرى فشـرب منهـا, فلــم يبـ  فــي جوفـه ااء إال  ـرج, فقـام 

صحيحا, وُرِسي ُحلة. قال: فجعل يتلفت وال يرى شيئا مـاا ران له مـ  مهـل ومـال إال وقـد مضـعفه 

الــااء الـذي اغتسـل بـه تطـاير علــى صـدر  جـرااا مـ  كهـب. قـال:  ـ له, حتـى وـ كُرر لنـا من

فجعل يضاه بـيد , فأوحى ـ إلـيه: يا ميوب ملـم مغنك؟ قال: بلـى, ولكنها بررتك, فا  يشبع منها؟ 

قال: فخرج حتـى جلس علـى مكان مشرف. ثم إن امرمته قالت: مرميت إن رـان طرانــي إلــى مـ  

ا مو يضيع فتأرله السبـا ؟ ألرجعّ  إلـيه فرجعت, فال ُرناسة ترى, وال م  مَِرلُه؟ ماعه يـاوت جوع

تلك الـحال التـي رانت, وإكا األمور قد تثيرت, فجعلت تطوف حيت رانـت الكناسـة وتبكـي, وكلـك 

بعي  ميوب قال: وهابت صاحب الـُحلة من تأتـيه فتسأل عنه, فأرسل إلـيها ميوب فـدعاها, فقـال: مـا 

مـة ـ؟ فبكـت وقالـت: مرات كلـك الـابتَلــي الـذي رـان منبـوكا علــى الُكناسـة, ال ماري تريدي  يـا م

مضا  مم ما فعل. قال لها ميوب: ما ران منك؟ فبكت وقالت: بعلـي, فهـل رميتـه وهـي تبكـي إنـه قـد 

ران ها هنا؟ قال: وهل تعرفــينه إكا رميتــيه؟ قالـت: وهـل يخفــي علــى محـد رآ ؟ ثـم جعلـت تنمـر 

يه وهي تهابه, ثم قالت: مما إنه ران مشبه  ـل  ـ بك إك ران صحيحا. قال: فإنـي منا ميوب الذي إلـ

ممرتـينـي من مكب  للشيطان, وإنـي مطعت ـ وعصيت الشيطان, فدعوت ـ فراّ علــى مـا تـري . 

ن يأ ـذ جااعـة قال الـحس : ثم إن ـ رحاها بصبرها معـه علــى الـبالء من ممـر  تـخفـيفــا عنهـا م

 م  الشجر فـيضربها ضربة واحدة تـخفـيفـا عنها بصبرها معه.

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18688  

مسـه  اب  عبــاس, قولـه: وميّـوَب إْك نـااَى َربّـهُ منّــي َمّسنِــَي الّضـّر... إلــى آ ـر االَيتــي , فإنـه لــاا

الشيطان بنُُصب وعذاب, منسا  ـ الدعاء من يدعو  فـيكش  ما بـه مـ  ضـّر, غيـر منـه رـان يـذرر 

ـ رنـــيرا, وال يزيــد  الــبالء فـــي ـ إال رغبــة وحســ  إيـــاان. فلـــاا انتهــى األجــل وقضــى ـ منــه 

وتعالـى: ال ينبثـي  راش  ما به م  ضّر مكن له فـي الدعاء ويّسر  له, وران قبل كلك يقول تبـارك

لعبـدي ميــوب من يدعونـــي ثــم ال مستـــجيب لــه فلـــاا اعــا استـــجاب لــه, ومبدلــه بكــل شــيء كََهــَب لــه 

 ضعفـي , راّ إلـيه مهله ومنلهم معهم, ومثنى علـيه فقال: إنّا َوَجْدنا  صابِرا نِْعَم العَْبدُ إنّهُ مّواُب.

فــي قولـه: وآتَــْينا ُ مْهلَـهُ َوِمـنْلَُهْم َمعَُهـْم مهـم مهلـه  وا تل  مهل التأويـل فــي األهـل الـذي كرـر ـ  

الذي  موتـيهم فـي الدنـيا, مم كلك وعد وعد  ـ ميوب من يفعل به فـي االَ ـرة؟ فقـال بعضـهم: إنــاا 

 آتـى ـ ميوب فـي الدنـيا منل مهله الـي  هلكوا, فإنهم لــم يُـَراّوا علــيه فــي الدنــيا, وإنــاا وعـد ـ

 ميوب من يؤتـيه إياهم فـي االَ رة.

ـ حدثنــي مبـو السـائب سلــم بـ  جنـااة, قـال: حـدثنا ابـ  إاريـس, عـ  لــيث, قـال: مرسـل 18689  

مـجاهد رجالً يقال له قاسم إلـى عكرمة يسأله ع  قول ـ أليوب: وآتَـْينَا ُ مْهلَهُ وِمنْلَُهْم َمعَُهْم فقال: 

االَ ـرة, فـإن شـئت عجلنـاهم لـك فــي الدنــيا, وإن شـئت رـانوا لـك فــي قـيـل له: إن مهلـك لـك فــي 

االَ رة وآتـيناك منلهم فـي الدنـيا. فقال: يكونون لـي فــي االَ ـرة, ومُوتَــى مـنلهم فــي الدنــيا. قـال: 

 فرجع إلـى مـجاهد فقال: مصاب.

 ل كلك:وقال آ رون: بل راّهم إلـيه بأعيانهم ومعطا  منلهم معهم. كرر م  قا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام ب  سلـم, ع  مبــي سـنان, عـ  ثابـت, عـ  الضـحاك, 18690  

 ع  اب  مسعوا: وآتَـْينَا ُ مْهلَهُ َوِمنْلَُهْم َمعَُهْم قال: مهله بأعيانهم.

  ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع18691  

ابـ  عبــاس: لـــاا اعـا ميـوب استـــجاب ـ لـه, ومبدلـه بكــل شـيء كهـب لــه ضعفــي  راّ إلــيه مهلــه 

 ومنلهم معهم.

ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, عـ  مــجاهد: 18692  

 إلـيه منلهم. َوَوَهْبنا لَهُ مْهلَهُ َوِمنْلَُهْم َمعَُهْم قال: محياهم بأعيانهم, وراّ 

ـ حدثنا اب  حايـد, قـال: حـدثنا جريـر, عـ  لــيث, عـ  مــجاهد, فــي قولـه: وآتَــْينَا ُ مْهلَـهُ 18693  

َوِمنْلَُهْم َمعَُهْم قال: قـيـل له: إن شئت محيـيناهم لك, وإن شئت رانوا لك فــي االَ ـرة وتعطـي مـنلهم 

 فـي الدنـيا.فـي الدنـيا. فـا تار من يكونوا فـي االَ رة ومنلهم 

ـ حدثنا بِشر, قـال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة: وآتَــْينا ُ مْهلَـهُ َوِمـنْلَُهْم قـال 18694  

 الـحس  وقَتااة: محيا ـ مهله بأعيانهم, وفاا  إلـيهم منلهم.

اال فإنـه راّهاـا وقال آ رون: بل آتا  الـانل م  نسل ماله الذي راّ  علـيه ومهله, فأما األهل والـ  

 علـيه. كرر م  قال كلك:

ـــ حــدثنا ابــ  عبــد األعلـــى, قــال: حــدثنا ابــ  ثــور, عــ  معاــر, عــ  رجــل, عــ  الـــحس : 18695  

 َوِمنْلَُهْم َمعَُهْم قال: م  نسلهم.

وقولــه: َرْحَاــةً نصــبت بـــاعنى: فعلنــا بهــم كلــك رحاــة منــا لــه. وقولــه: َوِكْرــَرى لْلعابِــِديَ  يقــول:    

  للعابدي  ربهم فعلنا كلك به لـيعتبروا به ويعلـاوا من ـ قـد يبتلــي مولــياء  ومـ  محـّب مـ  وتذرر

عبــاا  فـــي الدنــيا بضــروب مـ  الــبالء فــي نفســه ومهلــه ومالـه, مــ  غيـر هــوان بـه علـــيه, ولكــ  

تبــارك  ا تبـارا منه لـه لــيبلغ بصـبر  علــيه واحتسـابه إيـا  وحسـ  يقــينه منزلتـه التــي معـدها لـه

 وتعالـى م  الكرامة عند . وقد:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجـاج, عـ  مبــي معشـر, عـ  مــحاد بـ  18696  

رعب القرظي, فـي قوله: َرْحَاـةً ِمـْ  ِعْنـِدنا َوِكْرـَرى للعابِـِديَ  وقولـه: أَرْحَاـة ِمنّـا وِكْرـَرى ألُولــي 

م  مصابه بالء فذرر ما مصـاب ميـوب فلــيقل: قـد مصـاب مـ  هـو  يـر منـا األَْلبَـاِبأ قال: ميـاا مؤ

 نبـيّا م  األنبـياء.

 

 86و  85اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوإِْسَااِعيَل َوإِْاِريَس َوكَا اْلِكْفِل ُرّل ّمَ  الّصابِِريَ     َومَْاَ ْلنَاُهْم فِي 

 يَ  {.َرْحَاتِنَا إِنُّهْم ّمَ  الّصاِلحِ 

يعنـي تعالـى كرر  بإسااعيـل ب  إبراهيـم صااق الوعد, وبإاريس: م نو , وبذي الكفل: رجالً    

تكفل م  بعض الناس, إما م  نبـّي وإما م  ملك م  صالـحي الـالوك بعال م  األعاال, فقـام بـه 

ـي عبـاا , مع م  حاد م  بعد , فأثنـي ـ علـيه حس  وفـائه بـاا تكفل به وجعله م  الـاعدواي  ف

صبر  علـى طاعة ـ. وبــالذي قلنـا فــي ممـر  جـاءت األ بــار عـ  سـل  العلــااء. كرـر الروايـة 

 بذلك عنهم:

ـــ حــدثنا مـــحاد بــ  بشــار, قــال: حــدثنا مؤمــل, قــال: حــدثنا سفـــيان, عــ  األعاــ , عــ  18697  

نبــياء, قـال: مـ  تكفـل لــي من يصـوم الـانهال ب  عارو, ع  عبد ـ ب  الـحارث: من نبـيّا م  األ

النهار ويقوم اللـيـل وال يثضب؟ فقام شاب فقال: منا. فقال: اجلس: ثم عاا فقـال: مـ  تكفـل لــي من 

يقوم اللـيـل ويصوم النهار وال يثضب؟ فقام كلك الشاب فقال: منا. فقـال: اجلـس ثـم عـاا فقـال: مـ  

ثضب؟ فقام كلك الشـاب فقـال: منـا فقـال: تقـوم اللـيــل تكفل لـي من يقوم اللـيـل ويصوم النهار وال ي

وتصوم النهار وال تثضب. فاات كلك النبـّي, فجلس كلك الشاب مكانه يقضي بـي  الناس, فكان ال 

يثضب. فجاء  الشيطان فـي صـورة إنسـان لــيُثضبه وهـو صـائم يريـد من يَِقـيــل, فضـرب البــاب 

لــه حاجــة. فأرســل معــه رجــالً, فقــال: ال مرضــى بهــذا ضربـــا شــديدا, فقــال: مــ  هــذا؟ فقــال: رجــل 
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الرجل. فأرسل معه آ ر, فقال: ال مرضى بهذا. فخرج إلـيه فأ ذ بـيد  فـانطل  معه, حتـى إكا رـان 

 فـي السوق  الّ  وكهب, فُسّاي كا الكفل.

ا ااوا, ـ حدثنا اب  الـاننـي, قال: حدثنا عفــان بـ  مسلــم, قـال: حـدثنا وهيـب, قـال: حـدثن18698  

ع  مـجاهد, قال: لـاا ربر الــيسع قـال: لـو منــي استـخــلفت علــى النـاس رجـالً يعاـل علــيهم فــي 

حياتـي حتـى منمر ري  يعال. قال: فجاـع النـاس, فقـال: مـ  يَتَقَبّـْل لــي بـنالث مستـخــلفه: يصـوم 

. فقـال: منـت تصــوم النهـار, ويقـوم اللـيــل, وال يثضــب؟ قـال: فقـام رجــل تزاريـه العـي , فقـال: منــا

النهــار وتقــوم اللـيـــل وال تثضــب؟ قــال: نعــم. قــال: فــراّهم كلــك الـــيوم, وقــال منلهــا الـــيوم االَ ــر, 

فسكت الناس وقام كلك الرجل, فقال: منا. فـاْستَـْخـلَفَه. قـال: فجعـل إبلــيس يقـول للشـياطي : علــيكم 

ربــير فقــير, فأتـا  حـي  م ـذ مضـجعه بفالن فأعياهم, فقال: اعونـي وإيـا  فأتـا  فــي صـورة شـيل 

للقائلة, وران ال ينام اللـيـل والنهار إال تلـك النومـة, فـدّق البــاب, فقـال: مـ  هـذا؟ قـال: شـيل ربــير 

مملوم. قال: فقام ففتـ  البـاب, فجعل يقّص علــيه, فقـال: إن بـينــي وبــي  قـومي  صـومة, وإنهـم 

علـيه, حتــى حضـر الـّروا  وكهبـت القائلـة, وقـال: إكا ظلـاونـي وفعلوا بـي وفعلوا. فجعل يطّول 

رحت فأتنى آ ذ لك بحقك فـانطل  ورا , فكـان فــي مــجلسه, فجعـل ينمـر هـل يـرى الشـيل, فلــم 

يـر , فجعــل يبتثيــه. فلـــاا رـان الثــد جعــل يقضــي بــي  النــاس وينتمــر  فــال يـرا . فلـــاا رجــع إلـــى 

فقال: م  هذا؟ قال: الشيل الكبـير الـاملوم. ففتـ  له, فقال: القائلة, فأ ذ مضجعه, متا  فدّق البـاب, 

ملـم مقل لك إكا قعدت فأْتنـي؟ فقال: إنهم م بث قوم, إكا عرفوا منك قاعـد قـالوا نــح  نعطيـك حقـك, 

وإكا قات جحدونـي. قـال: فــانطِلْ  فـإكا رحـت فأتنــي قـال: ففــاتته القائلـة, فـرا  فجعـل ينمـر فـال 

ه النعاس, فقال لبعض مهله: ال تـدُعّ  محـدا يقـرب هـذا البــاب حتــى منـام, فإنــي قـد يرا , فشّ  علـي

شّ  علــّي النـوم فلــاا رـان تلـك السـاعة جـاء, فقـال لـه الرجـل وراَءك, فقـال: إنــي قـد متــيته ممـس 

بـيت, فذررت له ممري, قال: وـ لقد ممرنا من ال ند  محدا يقربه. فلـاا معيا  نمر فرمى رّوة فـي ال

فتسّور منها, فإكا هو فـي البـيت, وإكا هو يـدّق البــاب, قـال: واستــيقظ الرجـل فقـال: يـا فـالن, ملــم 

آمرك؟ قال: مما م  قِبلـى وـ فلـم تُْؤَت, فـانمر م  مي  مُتِـيَت قال: فقام إلـى البـاب, فإكا هو مثل  

ـ؟ قـال: نعـم معيـيتنــي فــي رـل شـيء, راا مغلقه, وإكا هـو معـه فــي البــيت, فعرفـه فقـال: معـدّو 

 ففعلت ما ترى ألغضبك. فساا  كا الكفل, ألنه تكفل بأمر فوفـى به.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, عـ  مــجاهد, فــي 18699  

يه ممـر قومـه ويقـيــاه لهـم قوله: َوكَا الِكْفِل قال رجل صالــ  غيـر نبــّي, تكفـل لنبــّي قومـه من يكفــ

 ويقضي بـينهم بـالعدل, ففعل كلك, فُسّاي كا الِكفل.

حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال:    

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد بنــحو , إال منـه قـال: 

 نهم بـالـحّ .ويقضي بـي

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جـريج, عـ  مبــي معشـر, 18700  

ع  مـحاد ب  قـيس قال: ران فـي بنـي إسرائيـل ِملك صالـ , فكبر, فجاع قومـه فقـال: ميكـم يكفـل 

رائيــل بــاا منـزل ـ وال لـي بـُالكي هذا علـى من يصوم النهار ويقوم اللـيـل ويحكـم بــي  بنــي إس

يثضب؟ قال: فلـم يقم محد إال فتـى شاب, فـافارا  لـحداثة سنه, فقـال: ميكـم يكفـل لــي بــالكي هـذا 

علـى من يصوم النهار ويقوم اللـيـل وال يثضب ويحكم بـي  بنـي إسرائيـل بـاا منزل ـ؟ فلــم يقـم 

نة قال منل كلـك, فلــم يقـم إال كلـك الفتــى, فقـال: تعـال إال كلك الفتـى قال: فـافارا . فلـاا رانت النال

فخـلـــى بـــينه وبـــي  ملكــه. فقالـــم الفتـــى لـيـــلة فلـــاا مصــب  جعــل يحكــم بـــي  بنـــي إسرائيـــل فلـــاا 

انتص  النهار ا ـل لـيقـيـل, فأتـا  الشـيطان فــي صـورة رجـل مـ  بنــي آام, فجـذب ثوبـه, فقـال: 

إكا ران العشية فأتنـي قال فــانتمر  بــالعشّي فلــم يأتـه فلــاا انتصـ  متنام والـخصوم ببـابك؟ قال: 

النهار ا ـل لـيَِقـيـل, جذب ثوبه وقال: متنام والـخصوم علـى بـابك؟ قـال: قلـت لـك: ائتنــي العشـّي 

فلـم تأتنـي, ائتنـي, بـالعشّي فلــاا رـان بــالعشّي انتمـر  فلــم يـأت فلــاا ا ــل لـيقـيــل جـذب ثوبـه, 

ال: متنام والـخصوم ببـابك؟ قال: م برنـي م  منت, لو رنت م  اعنس ساعت مـا قلـت قـال: هـو فق
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الشيطان, جئت ألفتنك فعصاك ـ منـي. فقضي بـي  بنــي إسرائيــل بــاا منـزل ـ فمانـا طـويالً, 

 وهو كو الكفل, ُساي كا الكفل ألنه تكفل بـالـالك.

د, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتـااة, عـ  مبــي موسـى األشـعرّي, ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزي18701  

قال وهو يخطب الناس: إن كا الكفل لـم يك  نبـيّا ولك  ران عبدا صالـحا, تكفل بعال رجل صالـ  

 عند موته, ران يصلـي هلل رل يوم مئة صالة, فأحس  ـ علـيه النناء فـي رفـالته إيا .

حـدثنا الــحكم, قـال: حـدثنا عاـرو, قـال: مّمـا كو الكفـل فإنـه رـان ـ حدثنا اب  حايـد, قـال: 18702  

علـى بنـي إسرائيـل َمِلك فلـاا حضر  الـاوت, قال: م  يكفـل لــي من يكفـينــي بنــي إسرائيــل وال 

يثضب ويصلـي رل يوم مئة صالة؟ فقال كو الكفل: منا. فجعـل كو الكفـل يقضـي بــي  النـاس, فـإكا 

اا  الشيطان, فأمهله حتـى إكا قضي بـي  الناس وفرغ مـ  صـالته وم ـذ فرغ صلـى مئة صالة. فك

مضــجعه فنــام, متـــى الشــيطان بـــابه فجعــل يدقــه, فخــرج إلـــيه, فقــال: ُظلـــات وُصــنع بـــي فأعطــا  

 اتـاه وقال: اكهب فأتنـي بصاحبك وانتمر , فأبطأ علـيه االَ ر, حتـى إكا عرف منه قد نام وم ـذ 

ميضا ري يثضبه, فجعل يدقه, و دِ وجه نفسه فسالت الدماء, فخـرج إلــيه مضجعه, متـى البـاب 

فقال: ما لك؟ فقال: لـم يتبعنـي, وُضربت وفُعل فأ ذ  كو الكفـل, ومنكـر ممـر , فقـال: م برنــي مـ  

 منت؟ وم ذ  م ذا شديدا, قال: فأ بر  م  هو.

ع  قتااة, فـي قوله: َوكَا الِكْفل قال: حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار,    

قال مبو موسى األشعرّي: لـم يك  كو الكفل نبـيّا, ولكنه َرفَل بصالة رجل ران يصلـي رل يوم مئـة 

 صالة, فوفـى, فكفل بصالته, فلذلك ُساي كا الكفل.

: ُرـّل ثـم اسـتؤن  بقولـه«, ميوب»عطفـا علـى «, كا الكفل»و « إاريس»و « إسااعيـل»ونُِصَب   

 فقال: ُرّل ِمَ  الّصابِِريَ  ومعنى الكالم: رلهم م  مهل الصبر فـيـاا نابهم فـي ـ.

ـــل    ـــى كرــر : وما ـــلنا إسااعي ـــِحيَ  يقــول تعال ــَ  الّصاِل ــْم ِم ــا إنُّه ـــي َرْحَاتِن ـــْلناُهْم فِ ــه: ومْاَ  وقول

نـا إنُّهـْم ِمـَ  الّصاِلــِحي  يقـول: إنهـم وإاريس وكا الكفل والهـاء والـايــم عائـدتان علــيهم فِــي َرْحَاتِ 

 مـا  صلـ , فأطا  ـ وعال بـاا ممر .

 87اآلية : 
القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى: }َوكَا النّــوِن إِك كَّهــَب ُمثَاِضــباً فََمــّ  مَن لّــ  نّْقــِدَر َعلَْيــِه فَنَــااََى فِــي 

 إِنّي ُرنُت ِمَ  الّماِلِايَ  {.الّملَُااِت مَن الّ إِلَـَهَ إِالّ مَنَت ُسْبَحانََك 

يقول تعالـى كرـر : واكرـر يـا مــحاد كا النـون, يعنــي صـاحب النـون. والنـون: الــحوت. وإنــاا    

َعنَى بذي النون: يونس ب  متـى, وقد كررنا قصته فـي سورة يونس بـاا مغنـي ع  كرر  فـي هـذا 

 ب مثاضبـا.الـاوضع, وقوله: إْك كََهَب ُمثاِضبـا يقول: حي  كه

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى كهابه مثاضبـا, وعا  ران كهابه, وعلـى م  ران غضبه, فقـال   

 بعضهم: ران كهابه ع  قومه وإياهم غاضب. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي ع  مبـيه, عـ  18703  

 َوكَا النّوِن إْك كََهَب ُمثاِضبـا يقول: غضب علـى قومه. اب  عبـاس, قوله:

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معـاك يقـول: حـدثنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18704  

 يقول فـي قوله: إْك كََهَب ُمثاِضبـا مما غضبه فكان علـى قومه.

ذاب بعـدما وعـدهاو . كرـر مـ  وقال آ رون: كهب ع  قومه مثاضبـا لربه, إك رشـ  عـنهم العـ  

 قال كلك: وكرر سبب مثاضبته ربه فـي قولهم:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, ع  يزيد ب  فياا, ع  عبد ـ بـ  18705  

مبـي سلـاة, ع  سـعيد بـ  جبــير, عـ  ابـ  عبــاس, قـال: بعنـه ـ يعنــي يـونس إلــى مهـل قريتـه, 

ا جاءهم به وامتنعوا منه. فلـاا فعلوا كلك موحى ـ إلـيه: إنـي مرسل علـيهم العذاب فراّوا علـيه م

فـي يوم رذا ورذا, فـا رج م  بـي  مظهرهم فأعلـم قومه الـذي وعـد  ـ مـ  عذابـه إيـاهم, فقـالوا: 

عـدوا ارمقو , فإن  رج مـ  بــي  مظهـررم فهـو وـ رـائ  مـا وعـدرم. فلــاا رانـت اللـيــلة التــي و

بـالعذاب فـي صبحها مالـج ورآ  القوم, فخرجوا م  القرية إلـى براف م  مرضهم, وفّرقوا بـي  رل 

اابة وولدها, ثم عجوا إلـى ـ, فـاستقالو , فأقالهم, وتنّمر يونس الـخبر عـ  القريـة ومهلهـا, حتــى 
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بــي  مظهـرهم, عرفـوا منـه  مّر به ماّر, فقال: ما فعل مهل القرية؟ فقـال: فعلـوا من نبــيهم  ـرج مـ 

صدقهم ما وعدهم م  العذاب, فخرجوا م  قريتهم إلـى براف م  األرع, ثم فرقوا بــي  رـل كات 

ولد وولدها. وعّجوا إلـى ـ وتابوا إلـيه. فقبل منهم, ومّ ر عنهم العذاب. قال: فقال يونس عند كلك 

اب فـي يوم ثم ُراّ عنهم ومضى علـى وجهه وغضب: وـ ال مرجع إلـيهم رذّابـا مبدا, وعدتهم العذ

 مثاضبـا.

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حـدثنا مــحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدثنا عـوف, عـ  سـعيد بـ  مبــي 18706  

 الـحس , قال: بلثنـي من يونس لـاا مصاب الذنب, انطل  مثاضبـا لربه, واستزلّه الشيطان.

قـال: حـدثنا يحيـى بـ  فرريـا بـ  مبــي فائـدة, عـ   ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي ,18707  

 مـجالد ب  سعيد, ع  الشعبـّي, فـي قوله: إْك كََهَب ُمثاِضبـا قال: مثاضبـا لربه.

ـ حدثنا الــحارث, قـال: حـدثنا عبـد العزيـز, قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  إسااعيــل بـ  عبـد 18708  

, ع  سلـاة, وفاا فـيه: قال: فخـرج يـونس الـالك, ع  سعيد ب  جبـير فذرر نـحو حديث اب  حايد

 ينمر العذاب, فلـم ير شيئا, قال: جّربوا علـّي رذبـا فذهب مثاضبـا لربه حتـى متـى البحر.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, قال: حدثنا مـحاد ب  إسحاق, عـ  ربــيعة بـ  مبــي 18709  

ســاعته يقــول: إن يــونس بــ  متـــى رــان عبــدا عبــد الــرحا , عــ  وهــب بــ  منبــه الـيـاانـــي, قــال: 

صالـحا, وران فـي  ـلقه ضـي . فلــاا حالـت علــيه مثقـال النبـّوة, ولهـا مثقـال ال يحالهـا إال قلـيــل, 

تفسل تـحتها تفسل الربع تـحت الـحال, فقذفها بـي  يديه, و رج هاربـا منها. يقول ـ لنبـيه صلى 

َر مُولُـو العَـْزم ِمـَ  الرُسـِل َواْصـبِْر ِلــُحْكِم َربّـَك َوال تَُكـْ  َرَصـاِحِب ـ عليه وسلم: فـاْصبْر رَاا َصبَ 

 الـُحوِت: مي ال تُْلِ  ممري راا ملقا .

وهذا القول, معنـي قول م  قال: كهب ع  قومه مثاضبـا لربه, مشبه بتأويـل االَيـة, وكلـك لداللـة   

كلك. علـى من الذي  وجهوا تأويـل كلك إلـى منه كهـب مثاضبــا  قوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَـْيِه علـى

لقومه, إنـاا فعاوا منهم فعلوا كلك استنكارا منهم من يثاضب نبـّي م  األنبـياء ربه واستعماما له. 

وهم بقـيـلهم منه كهب مثاضبـا لقومه قد ا ـلوا فـي ممر معمم مـاا منكروا, وكلـك من الـذي  قـالوا: 

لربه ا تلفوا فـي سبب كهابه رذلك, فقال بعضهم: إنـاا فعل ما فعل م  كلك رراهـة كهب مثاضبـا 

من يكون بـي  قوم قد جربوا علـيه الـخـل  فـيـاا وعدهم, واْستَــْحيَا مـنهم, ولــم يعلــم السـبب الـذي 

افع به عنهم البالء. وقال بعض م  قال هـذا القـول: رـان مـ  م ـالق قومـه الـذي فــارقهم قتـل مـ  

ّربوا علـيه الكذب, عسى من يقتلو  مـ  مجـل منـه وعـدهم العـذاب, فلــم ينـزل بهـم مـا وعـدهم مـ  ج

 كلك. وقد كررنا الرواية بذلك فـي سورة يونس, فكرهنا إعااته فـي هذا الـاوضع.

وقال آ رون: بل إنـاا غاضب ربه م  مجل منه ممر بـالـاصير إلـى قوم لـينذرهم بأسه ويدعوهم   

ل ربه من يُْنمر  لـيتأهب للشخوك إلــيهم, فقـيــل لـه: األمـر مسـر  مـ  كلـك ولــم يُْنمـر إلـيه, فسأ

حتـى شاء من ينمر إلـى من يأ ذ نعالً لـيـلبسها, فقـيـل له نـحو القول األّول. وران رجالً فـي  ـلقه 

 ضي , فقال: معجلنـي ربـي من آ ذ نعالً فذهب مثاضبـا.

 الـحس  البصرّي. ومـا  كُرر هذا القول عنه:  

ـ حدثنـي بذلك الـحارث, قال: حدثنا الـحس  بـ  موسـى, عـ  مبــي هـالل, عـ  شـهر بـ  18710  

 حوشب, عنه.

قال مبو جعفر: ولـيس فـي واحد م  هذي  القولـي  م  وص  نبـّي ـ يـونس صـلوات ـ علــيه   

لقومـه ألن كهابـه عـ  قومـه شيء إال وهو اون ما وصفه بـاا وصفه الـذي  قـالوا: كهـب مثاضبــا 

مثاضبـا لهم, وقد ممر  ـ تعالـى بـالـُاقام بـي  مظهرهم, لـيبلثهم رسالته ويحذّرهم بأسه وعقوبتـه 

علـى تررهم اعيـاان به والعال بطاعته ال شك من فـيه ما فــيه. ولـوال منـه قـد رـان صـلى ـ عليـه 

ة, لــم يكـ  ـ تعالــى كرـر  لــيعاقبه العقوبـة التــي وسلم متـى ما قاله الذي  وصفو  بإتـيان الـخطيئ

كررها فـي رتابه ويصفه بـالصفة التــي وصـفه بهـا, فــيقول لنبــيه صـلى ـ عليـه وسـلم: َوال تَُكـْ  

َ  َرَصاِحِب الــُحوِت إْك نـااَى َوُهـَو َمْكُمـوٌم ويقـول: فــاْلتَقََاهُ الــُحوُت َوُهـَو ُمِلـيــٌم فَلَـْوال منـهُ رـاَن ِمـ

 الـُاَسبِّحيَ  لَلَبَِث فِـي بَْطنِِه إلـى يَْوِم يُْبعَنُوَن.
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وقوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَـْيِه ا تل  مهل التأويـل فـي تأويـله, فقال بعضهم: معنا : فمّ  من ل     

ثنـاه :  نعاقبه بـالتضيـي  علـيه. م  قولهم قـدرت علــى فـالن: إكا ضـيقت علــيه, راـا قـال ـ جـلّ 

ُ. كرر م  قال كلك: َّ  َوَمْ  قُِدَر َعلَـْيِه ِرْفقُهُ فَْلـيُْنِفْ  ِمـّاا آتا ُ 

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ ب  صالــ , قـال: ثنــي معاويـة, عـ  علــّي, عـ  ابـ  18711  

 الذي مصابه. عبـاس, قوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَـْيِه يقول: ظّ  من ل  يأ ذ  العذاب

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18712  

اب  عبـاس: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَــْيِه يقـول: ظـّ  من لـ  نقضـَي علــيه عقوبـة وال بـالء فـيــاا صـنع 

 ن إيا .بقومه فـي غضبه إك غضب علـيهم وفرار . وعقوبته م ذ النو

ـ حدثنا مــحاد بـ  الــاننى, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  جعفـر, عـ  شـعبة, عـ  الــحكم, عـ  18713  

 مـجاهد, منه قال فـي هذ  االَية: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَـْيِه قال: فمّ  من ل  نعاقبه بذنبه.

: ثنــي شـعبة, عـ  حدثنـي موسى ب  عبد الرحا  الـاسروقـي, قال: حدثنا فيـد بـ  حبــاب, قـال   

 مـجاهد, ولـم يذرر فـيه الـحكم.

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع  قَتااة, قوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَــْيِه 18714  

 قال: يقول: ظّ  من ل  نعاقبه.

والكلبــّي: فََمـّ   حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, عـ  معاـر, عـ  قتـااة   

 مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَـْيِه قاال: ظّ  من ل  نقضَي علـيه العقوبة.

ـ ُحدثت ع  الـحسي . قال: ساعت مبـا معـاك يقـول: حـدثنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18715  

ي غضـبه يقول فـي قوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر يقول: ظـّ  من ـ لـ  يقضـي علــيه عقوبـة وال بـالء فــ

 الذي غضب علـى قومه وفراقه إيّاهم.

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  منصور, ع  اب  عبــاس, فــي قولـه: فََمـّ  مْن لَـْ  نَْقـِدَر    

 َعلَـْيِه قال: البالء الذي مصابه.

 وقال آ رون: بل معنى كلك: فمّ  منه يُعجز ربه فال يقدر علـيه. كرر م  قال كلك:  

حدثنا اب  بشار, قال: حـدثنا مــحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدثنا عـوف, عـ  سـعيد بـ  مبــي  ـ18716  

الـحس , قال: بلثنـي من يونس لـاا مصاب الذنب, انطل  مثاضبـا لربه, واسـتزلّه الشـيطان, حتــى 

ظ  من ل  نقدر علـيه. قال: ورـان لـه سـل  وعبــااة وتسبــي . فـأبى ـ من يدعـه للشـيطان, فأ ـذ  

فـي بط  الـحوت, فاكث فـي بط  الــحوت مربعـي  مـ  بــي  لـيــلة ويـوم, فأمسـك ـ نفسـه,  فقذفه

فلـم يقتله هناك. فتاب إلـى ربه فـي بط  الـحوت, وراجع نفسه. قال: فقال: ُسْبحانََك إنّـي ُرْنُت ِمـَ  

بــااة والتسبــي , الّماِلـِايَ  قال: فـاستـخرجه ـ م  بط  الــحوت برحاتـه بــاا رـان سـل  مـ  الع

فجعله م  الصالـحي . قال عوف: وبلثنـي منه قـال فــي اعائـه: وبنــيت لـك مسـجدا فــي مكـان لــم 

 يبنه محد قبلـي.

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا هوكة, قـال: حـدثنا عـوف, عـ  الــحس : فََمـّ  مْن لَـْ  نَْقـِدَر 18717  

 ارره ـ بها فلـم يَدَْعه للشيطان.َعلَـْيِه وران له سل  م  عبـااة وتسبـي , فتد

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, ع  عبد الرحا  ب  الـحارث, ع  18718  

إياس ب  معاوية الـادنـي, منه ران إكا كرر عند  يونس, وقوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقِدَر َعلَـْيِه يقول إياس: 

 فِلـم فّر؟

لك بـاعنى االستفهام, وإنـاا تأويــله: مفمـّ  من لـ  نقـدر علــيه؟ كرـر مـ  قـال وقال آ رون: بل ك  

 كلك:

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيـد, فــي قولـه: فََمـّ  مْن لَـْ  نَْقـِدَر 18719  

 َعلَـْيِه قال: هذا استفهام. وفـي قوله: فََاا تُْثنِـي النّذُر قال: استفهام ميضا.

قال مبو جعفر: ومولـى هذ  األقوال فــي تأويــل كلـك عنـدي بــالصواب, قـول مـ  قـال: َعنَـى بـه:   

 فمّ  يونس من ل  نـحبسه ونضي  علـيه, عقوبة له علـى مثاضبته ربه.

وإنــاا قلنــا كلــك مولـــى بتأويـــل الكلـــاة, ألنــه ال يجـوف من يُْنســب إلـــى الكفــر وقــد ا تــار  لنبّوتــه,   

ظّ  من ربه يعجز عاا مراا به وال يقدر علـيه, َوْصـٌ  لـه بأنـه جهـل قـدرة ـ, وكلـك وَوْصفُه بأن 
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وص  له بـالكفر, وغير جـائز ألحـد وصـفه بـذلك. وممـا مـا قالـه ابـ  فيـد, فإنـه قـول لـو رـان فــي 

الكالم الـيـل علـى منه استفهام حس , ولكنه الااللـة فــيه علــى من كلـك رـذلك. والعـرب ال تــحذف 

لكالم شيئا لهم إلـيه حاجـة إال وقـد مبقـت الــيالً علــى منـه مـراا فــي الكـالم, فـإكا لــم يكـ  فــي م  ا

قوله: فََمّ  مْن لَْ  نَْقدَر َعلَـْيِه االلة علـى من الـاراا به االستفهام راا قال اب  فيد, ران معلومـا منـه 

 لـيس به وإك فسد هذان الوجهان, صّ  النالث وهو ما قلنا.

وله: فَنَااَى فــي الّملُــااِت ا تلـ  مهـل التأويــل فــي الـاعنــّي بهـذ  الملــاات, فقـال بعضـهم: وق   

 ُعنـي بها ظلـاة اللـيـل, وظلـاة البحر, وظلـاة بط  الـحوت. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, عـ  إسرائيــل, عـ  مبــي إسـحاق, 18720  

رو ب  ميــاون: فَنـااَى فــي الّملُــاات قـال: ظلــاة بطـ  الــحوت, وظلــاة البحـر, وظلــاة ع  عا

 اللـيـل. ورذلك قال ميضا اب  ُجَرْيج.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, ع  يزيد ب  فياا, ع  عبد ـ بـ  18721  

نااى فـي الملـاات: ظلـاة اللـيـل, وظلــاة مبـي سلـاة, ع  سعيد ب  جبـير, ع  اب  عبـاس, قال: 

 البحر, وظلـاة بط  الـحوت ال إله إالّ مْنَت ُسْبحانََك إنّـي ُرْنُت ِمَ  الّماِلـايَ .

ـ حدثنـي مــحاد بـ  إبراهيــم السلــاي, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: م برنـا مــحاد بـ  18722  

االَية: فَنااَى فـي الّملُـااِت قال: ظلـاة اللـيـل,  رفـاعة, قال: ساعت مـحاد اب  رعب يقول فـي هذ 

 وظلـاة البحر, وظلـاة بط  الـحوت.

ـ حدثنا بِشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قولـه: فَنـااَى فــي الّملُــااِت 18723  

 قال: ظلـاة اللـيـل, وظلـاة البحر, وظلـاة بط  الـحوت.

األعلــى, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: فَنـااَى فــي  حدثنا مـحاد بـ  عبـد   

 الّملُـااِت قال: ظلـاة بط  الـحوت, وظلـاة البحر, وظلـاة اللـيـل.

وقال آ رون: إنـاا َعنَى بذلك منه نااى فـي ظلـاة جوف حوت فـي جوف حوت آ ر فـي البحر.   

 :قالوا: فذلك هو الملـاات. كرر م  قال كلك

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, عـ  منصـور, عـ  سالــم 18724  

ب  مبـي الـجعد: فَنااَى فـي الّملُـااِت قال: موحى ـ إلـى الـحوت من ال تضّر له لــحاا وال عماـا. 

, ثـم حـوت, ثـم ظلــاة ثم ابتلع الـحوت حوت آ ر, قال: فَنااَى فــي الّملُــااِت قـال: ظلــاة الــحوت

 البحر.

قـال مبـو جعفــر: والصـواب مــ  القـول فـــي كلـك من يقــال: إن ـ م بـر عــ  يـونس منــه نـااا  فـــي   

ــى بإحــدى  ــد عن ــه ق ـــِايَ  َوال شــك من ــُت ِمــَ  الّماِل ـــي ُرْن ــْبحانََك إنّ ــَت ُس ــهَ إال مْن ـــاات: إْن ال إل المل

وفــي النالنـة ا ـتالف, وجـائز من تكـون تلـك  الملـاات: بط  الـحوت, وبــاأل رى: ظلــاة البحـر,

النالنة ظلـاة اللـيـل, وجائز من تكون رون الـحوت فـي جوف حوت آ ر. وال الـيـل يدّل علـى مّي 

 كلك م  مّي, فال قول فـي كلك مولـى بـالـح  م  التسلـيـم لماهر التنزيـل.

س بهذا القول معترفـا بذنبه تائبـا م   طيئته إنّـي وقوله: ال إلَهَ إالّ مْنَت ُسْبحانََك يقول: نااى يون   

 ُرْنُت ِمَ  الّماِلـِايَ  فـي معصيتـي إياك. راا:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, ع  يزيد ب  فياا, ع  عبد ـ بـ  18725  

ِت مْن ال إلَــهَ إالّ مْنــَت مبــي سلـــاة, عــ  سـعيد بــ  جبـــير, عــ  ابـ  عبـــاس, قــال: نــااَى فــي الّملُـــاا

 ُسْبحانََك إنّـي ُرْنُت ِمَ  الّماِلـِايَ  معترفـا بذنبه, تائبـا م   طيئته.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي حجـاج, قـال: مبـو معشـر: قـال مــحاد بـ  18726  

بد غيرك, إنّـي ُرْنُت ِمـَ  الّماِلــِايَ  قـيس: قوله: ال إلَهَ إالّ مْنَت ُسْبحانََك ما صنعُت م  شيء فلـم مع

 حي  عصيتك.

ـــ حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: حــدثنا جعفــر بــ  سلـيـــاان, عــ  عــوف 18727  

األعرابـي, قال: لـاا صار يونس فـي بط  الـحوت ظ  منه قد مات. ثم حّرك رجله, فلـاا تـحررت 

 مسجدا فـي موضع ما اتـخذ  محدسجد مكانه, ثم نااى: يا رّب اتـخذُت لك 
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ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, قال: ثنـي اب  إسحاق عاـ  حدثـه, عـ  عبـد ـ بـ  18728  

رافع, مولـى مّم سلـاة فوج النبـّي صلى ـ عليه وسلم, قال: ساعت مبـا هريرة يقول: قـال رسـول 

ُ حَ »ـ صلى ـ عليه وسلم:  َّ ُ إلـى الـُحوِت: مْن لَـّاا مَرااَ  َّ ْبَس يُونَُس فِـي بَْطِ  الـُحوِت, مْوَحى 

ِْ لَهُ لَـْحاا َوال تَْكِسْر َعْماا فأَ ذَ ُ, ثُّم َهَوى بِِه إلـى َمْسَكنِِه ِمَ  البَْحِر فَلَـّاا اْنتَ  َهـى بِـِه ُ ْذ ُ َوال تَـْخِد

ُ إلَــْيِه َوُهـَو فِــي بَْطـِ  إلـى مْسفَِل البَْحِر, َسِاَع يُونُُس ِحّسا, فَقاَل فِ  َّ ـي نَْفِسِه: ما َهـذَا؟ قـاَل: فَـأَْوَحى 

ـــَاالئَِكةُ  ــِاعَِت ال ـــُحوِت, فََس ــِ  ال ـــي بَْط ــَو فِ ــبَّ  َوُه ــاَل: فََس ــِر, ق ـــيُ  اََواّب البَْح ــذَا تَْسبِ ـــُحوِت: إّن َه ال

بأْرٍع َغِريبَة؟ قاَل: كَاَك َعْبـِدي يُـونُُس, َعَصانِــي  تَْسبِـيَحهُ, فَقالُوا: يا َربّنا إنّا نَْسَاُع َصْوتا َضِعيفـا

ْوٍم فََحبَْستُهُ فِـي بَْطِ  الـُحوِت فِـي البَْحِر. قالُوا: العَْبدُ الّصاِلـُ  الِّذي راَن يَْصعَدُ إلَـْيَك ِمْنهُ فِــي ُرـّل يَـ

ْندَ كلَك, فَأَمَر الـُحوَت فَقَذَفَهُ فِـي الّسـاِحِل راـا قـاَل َولَـْيـلٍَة َعَاٌل َصاِلـٌ ؟ قاَل: نَعَْم. قاَل: فََشفَعُوا لَهُ عِ 

ُ تَبـاَرَك َوتَعالـى: َوُهَو َسِقـيـمٌ  َّ.» 

 

 

 88اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَّجْينَا ُ ِمَ  اْلثَّم َوَرذَِلَك نُنِجـي اْلُاْؤِمنِيَ  {.

 : فـاَستْـَجْبنَا لـيونس اعاء  إيانا, إك اعانا فـي بط  الـحوت, ونــجينا  مـ  الثـّم يقول تعالـى كرر   

الذي ران فـيه بحْبسنا  فـي بط  الـحوت وغاه بخطيئته وكنبه ورذَلَك نُْنـِجي الـُاْؤِمنِـيَ  يقول جـّل 

ذلك ننــجي ثناه : وراا منـجينا يونس م  ررب الـحبس فــي بطـ  الــحوت فــي البحـر إك اعانـا, رـ

 الـاؤمنـي  م  رربهم إكا استثاثوا بنا واعونا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك جاء األثر. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا عاران ب  بكـار الُكالعـّي, قـال: حـدثنا يحيـى بـ  عبـد الـرحا , قـال: حـدثنا مبـو 18729  

ع  سعيد ب  الـاسيب, قال: يحيى ب  عبد الرحا , قال: ثنـي بشر ب  منصور, ع  علـّي ب  فيد, 

ِ الّـِذي إكَا اُِعـَي »ساعت سعد ب  مالك يقول: ساعت رسول ـ صلى ـ عليه وسلم يقول:  َّ اْسُم 

قـال: فقلـت: يـا رسـول ـ, هـي لــيونس بـ  «. بِِه مجاَب َوإكَا ُسئَل بِِه مْعَطى, اَْعَوةُ يُونَُس ْبِ  َمتّــى

هـَي ِلــيُونَُس ْبـِ  َمتّــى  اّصـةً, ولْلـُاْؤِمنِــيَ  عاّمـةً إكَا »ي ؟ قـاَل: متـى  اصة مم لـجااعة الـاسلــا

ِ تَبـاَرَك َوتَعالـى فَنـااَى فِــي الّملُــااِت مْن ال إلَـهَ إالّ مْنـَت ُسـْبحانََك إنّـ َّ ـي اََعْوا بِها ملَـْم تَْسَاْع قَْوَل 

جيّْنا ُ ِمَ  الثَـّم وَرـذلَك نُْنــِجي الـُاْؤمنــيَ ؟ فهـو شـرط ـ لــا  ُرْنُت ِمَ  الّماِلـِايَ  فـاْستَـَجْبنا لَهُ َونّـ

 «.اعا  بها

وا تلفت القّراء فـي قـراءة قولـه: نُْنــِجي الـُاْؤِمنِــيَ  فقـرمت كلـك قـّراء األمصـار, سـوى عاصـم,   

رتابتــه فـــي بنونــي  النانـــية منهاـا ســارنة, مــ  منــجينا , فنـــح  ننـــجيه. وإنــاا قــرءوا كلــك رـذلك و

الـاصاح  بنون واحدة, ألنه لو قرىء بنون واحدة وتشديد الـجيـم, بـاعنى ما لـم يسّم فـاعله, ران 

رفعا, وهم فـي الـاصاح  منصوبون, ولـو قـرىء بنـون واحـدة وتـخفــي  الـجيــم, « الـاؤمنون»

ـا بــاألل , ألنـه مكتوبـ« نــجى»ران الفعل للـاؤمنـي  ورانوا رفعا, ووجب مع كلك من يكون قولـه 

 م  كوات الواو, وهو فـي الـاصاح  بـالـياء.

فإن قال قائل: فكي  رتب كلك بنون واحد, وقد علـات من حكـم كلـك إكا قـرىء: نُْنــِجي من يُكتـب   

بنونـي ؟ قـيـل: ألن النون النانـية لــاا سـكنت ورـان السـار  غيـر ظـاهر علــى اللسـان حـذفت راـا 

«. ال»لـخفــائها, إك رانـت مندغاـة فــي الـالم مـ  « إنْ »فحـذفوا النـون مـ   ال,« إالّ »فعلو كلـك ب 

بنــون واحــدة, وتنقـيـــل الـجيـــم, وتســكي  الـــياء. فــإن يكــ  « نُـــّجي الـُاؤِمنِـــي َ »وقــرم كلــك عاصــم: 

عاصم وجه قراءته كلك إلــى قـول العـرب: ضـرب الضـرب فيـدا, فكنـى عـ  الــاصدر الـذي هـو 

معنـي  بر ما لــم يسـّم فــاعله الـاؤمنــي , رأنـه مراا: ورـذلك نُــّجي النّــجاُء  النـجاء, وجعل الـخبر

الـاؤمنـي , فكنى ع  النـجاء فهو وجه, وإن ران غير  مصوب, وإال فإن الذي قـرم مـ  كلـك علــى 

ما قرم  لـحّ , ألن الـاؤمنـي  اسم علـى القراءة التـي قرمهـا مـا لــم يسـّم فــاعله, والعـرب ترفـع مـا 

ران م  األسااء رذلك. وإنـاا حال عاصاا علــى هـذ  القـراءة منـه وجـد الــاصاح  بنـون واحـدة 
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وران فـي قراءته إيا  علـى ما علـيه قراءة القّراء إلـحاق نون م رى لـيست فـي الــاصح , فمـّ  

 من كلك فيااة ما لـيس فـي الـاصح , ولـم يعرف لـحذفها وجها يصرفه إلـيه.

: والصـواب مـ  القـراءة التــي ال مستــجيز غيرهـا فــي كلـك عنـدنا مـا علــيه قـّراء قال مبو جعفـر  

األمصــار, مــ  قراءتــه بنونـــي  وتـخفـــي  الـجيـــم, عجاــا  الـــحجة مــ  القــّراء علـــيها وتـــخطئتها 

  الفه.

 

 90و  89اآلية : 
تَـذَْرنِي فَـْرااً َومَنـَت َ ْيـُر اْلـَواِرثِيَ     القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَفَرِريّآ إِْك نَااََى َربّـهُ َرّب الَ 

ْدُعونَنَا َرَغبـاً فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيََى َومَْصلَْحنَا لَهُ َفْوَجهُ إِنُّهْم َرانُواْ يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَـ

 َوَرَهباً َوَرانُواْ لَنَا  اِشِعيَ  {.

نبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: واكرر يا مـحاد فرريا حي  نااى ربه َرّب يقول تعالـى كرر  ل   

ال تَذَْرنِـي وحيدا فَْراا ال ولـد لــي وال َعِقـب ومْنـَت َ ْيـُر الَواِرثِــيَ  يقـول: فـارفقنــي وارثـا مـ  آل 

جـّل ثنـاه : فـاستــجبنا يعقوب يرثنـي. ثم راّ األمـر إلــى ـ فقـال: ومْنـَت َ ْيـُر الَواِرثِــيَ  يقـول ـ 

 لزرريا اعاء , ووهبنا له يحيى ولدا ووارثا يرثه, ومصلـحنا له فوجه.

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى الصال  الذي عنا  ـ جّل ثناه  بقوله: ومْصلَـْحنا لَهُ َفْوَجه فقال   

 بعضهم: رانت عقـيـاا فأصلـحها بأن جعلها َولُواا. كرر م  قال كلك:

ـــ حــدثنا مـــحاد بــ  عبـــيد الـاـحاربـــّي, قــال: حــدثنا حاتـــم بــ  إسااعيـــل, عــ  حايــد بــ  18730  

 صخر, ع  عاار, ع  سعيد, فـي قوله: ومْصلَـْحنا لَهُ َفْوَجهُ قال: رانت ال تلد.

ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, قـال: قـال ابـ  18731  

 ه: ومْصلَـْحنا لَهُ َفْوَجهُ قال: وهبنا له ولدها.عبـاس, فـي قول

ـ حدثنا بشر, قال: حـدثنا يزيـد, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قتـااة قولـه: ومصْلــْحنَا لَـهُ َفْوَجـهُ 18732  

 رانت عاقرا, فجعلها ـ َولواا, ووهب له منها يحيى.

 ُحس  الـُخـلُ . وقال آ رون: رانت سيئة الـُخـل , فأصلـحها ـ له بأن رفقها  

قال مبو جعفر: والصواب م  القول فــي كلـك من يقـال: إن ـ مصلــ  لزرريـا فوجـه, راـا م بـر   

تعالـى كرر  بأن جعلها ولواا حسنة الـُخـلُ  ألن رل كلك م  معانـي إصالحه إياها. ولـم يخُصِص 

وال وضع علـى  صـوك  ـ جّل ثناه  بذلك بعضا اون بعض فـي رتابه وال علـى لسان رسوله,

 كلك االلة, فهو علـى العاوم ما لـم يأت ما يجب التسلـيـم له بأن كلك مراا به بعض اون بعض.

وقوله: إنُّهْم رانُوا يُساِرُعوَن فِــي الــَخْيَراِت يقـول ـ: إن الـذي  سـايناهم يعنــي فرريـا وفوجـه    

ال بــاا يقـّربهم إلــينا.أ  وقولـه: َويَـْدُعونَنا ويحيى رانوا يسارعون فـي الـخيرات فـي طاعتنا, والع

َرَغبـا َوَرَهبـا يقول تعالـى كرر : ورانوا يعبدوننا رغبـا ورَهبـا. وَعنَى بـالدعاء فـي هذا الـاوضع: 

ِ ومْاُعو َربّــي َعسـى من ال مُرـوَن بـدُعاِء رَ  َّ بّــي العبـااة, راا قال: ومْعتَِزلُُكْم َوما تَْدُعوَن ِمْ  اُوِن 

َشِقـيّا ويعنـي بقوله: َرَغبـا منهم رانوا يعبدونه رغبة منهم فـيــاا يرجـون منـه مـ  رحاتـه وفضـله. 

 َوَرَهبـايعنـي رهبة منهم م  عذابه وعقابه, بتررهم عبـااته ورروبهم معصيته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ــْم رــانُوا ـــ حــدثنا القاســم, 18733   قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: ثنـــي حجــاج, عــ  ابــ  ُجــَريج: إنُّه

 يُساِرُعوَن فِـي الـَخْيَراِت َويَْدُعونَنا َرَغبـا َوَرهبَـا قال: رغبـا فـي رحاة ـ, ورهبـا م  عذاب ـ.

نا َرَغبــا ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َويَـْدُعون18734َ  

 َوَرَهبـا قال:  وفـا وطاعا. قال: ولـيس ينبثي ألحدهاا من يفـارق االَ ر.

وا تلفت القّراء فـي قراءة كلك, فقرمته عامة قـّراء األمصـار: َرَغبــا َوَرهبــا بفتــ  الثـي  والهـاء   

ّراء, مــ  الرَغــب والرَهــب. وا تلــ  عــ  األعاــ  فـــي كلــك, فُرويــت عنــه الـــاوافقة فـــي كلــك للقــ

 بضم الراء فـي الـحرفـي  وتسكي  الثي  والهاء.« وُرْهبـا« »ُرْغبـا»وُروي عنه منه قرمها: 

 والصواب م  القراءة فـي كلك ما علـيه قّراء األمصار, وكلك الفتـ  فـي الـحرفـي  رلـيهاا.  
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تكبرون عـ  عبــااتنا وقوله: ورانُوا لَنا  اِشِعيَ  يقـول: ورـانوا لنـا متواضـعي  متذللــي , وال يسـ   

 واعائنا.

 91اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوالّتَِي مَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيَها ِم  ّروِحنَا َوَجعَْلنَاَهـا َواْبنََهـآ آيَـةً 

 لّْلعَالَِايَ  {.

جها, يعنـي مريــم يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: واكرر التـي محصنت فر   

 بنت عاران. ويعنـي بقوله: مْحَصنَْت: حفمت, ومنعت فرجها مـاا حّرم ـ علـيها إبـاحته فـيه.

وا تُل  فـي الفّرج الذي عنى ـ جّل ثناه  منها محصنته, فقـال بعضـهم: َعنَـى بـذلك فَـْرَج نفسـها   

 منها حفمته م  الفـاحشة.

عها منها منعت جبرئيـل منه قبل من تعلـم منه رسول ربها وقبل وقال آ رون: َعنَى بذلك جيب ار  

من تنبته معرفة. قالوا: والذي يدّل علـى كلك قوله: فَنَفَْخنا فِـيها ويعقب كلـك قولـه: والّتِــي مْحَصـنَْت 

 نا.فَْرَجها قالوا: وران معلوما بذلك من معنى الكالم: والتـي محصنت جيبها فَنَفَْخنا فِـيها ِمْ  ُروحِ 

قال مبو جعفر: والذي هو مولـى القولـي  عنـدنا بتأويــل كلـك قـول مـ  قـال: محصـنت فرجهـا مـ    

الفـــاحشة ألن كلــك هــو األغلــب مــ  معنـيـــيه علـــيه واألظهــر فـــي ظــاهر الكــالم. فَنَفَْخنــا فِـــيها ِمــْ  

فــي معنـى قولـه: ُروِحنا يقول: فنفخنا فـي جيب ارعها م  روحنا. وقد كررنا ا تالف الـاختلفـي  

فَنَفَْخنا فِـيها فـي غير هذا الـاوضع واألولـى بـالصواب م  القول فـي كلك فـيـاا مضى بـاا مغنـي 

 ع  إعااته فـي هذا الـاوضع.

وقوله: َوَجعَْلناها َواْبنَها آيَةً لْلعَالـِايَ  يقول: وجعلنا مريـم وابنها عبرة لعالـاي فمانهاا يعتبرون    

ولــم « آيـة»ون فـي ممرهاا, فـيعلـاون عميـم سلطاننا وقُدرتنا علــى مـا نشـاء وقـيــل بهاا ويتفكر

وقد كرر آيتـي  ألن معنى الكالم: جعلناهاا َعلَـاا لنـا وحجـة, فكـل واحـدة منهاـا فــي « آيتـي »يقل 

ة علــى ـ معنى الداللة علـى ـ وعلـى عميـم قُدرته يقوم مقام االَ ر, إْك ران ممرهاـا فــي الداللـ

 واحدا.

 

 92اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إِّن َهـَِذِ  مُّمتُُكْم مُّمةً َواِحدَةً َومَنَاْ َربُّكْم فَاْعبُدُوِن {.

ــة     ـــاعبدون اون االَله ــاس ف ــم ميهــا الن ــا ربك ــة واحــدة, ومن ــتكم مل ـــى كرــر : إن هــذ  ِمل ــول تعال يق

 نـي.واألوثان وسائر ما تعبدون م  او

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 18735  

 مُّمتُُكْم مُّمةً َواِحدَةً يقول: اينكم اي  واحد.

ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, قال: قـال مــجاهد, ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: 18736  

 فـي قوله: إّن َهِذِ  مُّمتُُكْم مُّمةً َواِحدَةً قال: اينكم اي  واحد.

ونصبت األمة النانـية علـى القطع, وبـالنصب قرم  جااعة قّراء األمصار, وهو الصـواب عنـدنا   

ورــان الـــخبر قبــل مـــجيء النكــرة  ألن األمــة النانـــية نكــرة واألولـــى معرفــة وإك رــان كلــك رــذلك,

مستثنـيا عنها ران وجه الكالم النصب, هذا مع إجاا  الـحجة م  القّراء علـيه, وقد كُرر عـ  عبـد 

بنـية تكريـر الكـالم, رأنـه مراا: إن هـذ  ممـتكم « مُّمةٌ َواِحدَةٌ »ـ ب  مبـي إسحاق رفع كلك منه قرم : 

 هذ  ممة واحدة.

 93اآلية : 
 تأويـل قوله تعالـى: }َوتَقَّطعَُواْ مَْمَرُهْم بَْينَُهْم ُرّل إِلَْينَا َراِجعُوَن {.القول فـي 

يقـول تعالـــى كرـر : وتفــّرق النـاس فـــي ايـنهم الــذي ممـرهم ـ بــه واعـاهم إلـــيه, فصـاروا فـــيه    

إلــيه  محزابـا فهّوات الــيهوا, وتنّصـرت النصـارى وُعبـدت األوثـان. ثـم م بـر جـّل ثنـاه  عاـا هـم
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صائرون, ومن مرجع جايع مهل األايان إلـيه متوعدا بذلك مهـل الزيـغ مـنهم والضـالل, ومعلــاهم 

 منه لهم بـالـارصاا, ومنه مـجاف جايعهم جزاء الـاـحس  بإحسانه والـاسيء بإساءته.

 . كرر م  قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل قوله: وتَقَّطعُوا مْمَرُهْم بَـْينَُهْم قال مهل التأويـل  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َوتَقَّطعُـوا مْمـَرُهْم 18737  

 بَـْينَُهْم قال: تقّطعوا: ا تلفوا فـي الدي .

 94اآلية : 
ْفـَراَن ِلَسـْعيِِه َوإِنّـا لَـهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }فََا  يَْعَاـْل ِمـَ  الّصـاِلَحاِت َوُهـَو ُمـْؤِمٌ  فَـالَ رُ 

 َراتِبُوَن {.

يقول تعالـى كرـر : فاـ  عاـل مـ  هـؤالء الـذي  تفّرقـوا فــي ايـنهم بــاا ممـر  ـ بـه مـ  العاـل    

الصالـ , ومطاعه فـي ممر  ونهيه, وهـو مقـّر بواحدانــية ـ مصـدّق بوعـد  ووعيـد  متبـّرىء مـ  

َسْعيِِه يقول: فإن ـ يشكر عاله الذي عال له مطيعا له, وهو به مؤم , األنداا واالَلهة فاَل ُرْفَراَن لِ 

فـينـيبه فـي االَ رة ثوابه الذي وعد مهل طاعته من ينـيبهاو , وال يكفـر كلـك لـه فــيجحذ  ويحرمـه 

ثوابه علـى عاله الصالـ . َوإنّا لَـهُ رـاتِبُوَن يقـول: ونــح  نكتـب معاالـه الصالــحة رلهـا فـال نتـرك 

 ها شيئا, لنـجزيه علـى صثير كلك وربـير  وقلـيـله ورنـير .من

قال مبو جعفر: والكفران مصدر م  قول القائل: رفرت فالنا نعاته فأنا مرفُر  ُرْفرا وُرْفرانا ومنـه   

 قوله الشاعر:

 وَ دّي َوال ُرْفَراَن ّلّلِ نائُِم     ِمَ  النّاِس ناٌس ما تَناُم ُ دُواُهم 

 

 95اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَحَراٌم َعلََى قَْريٍَة مَْهلَْكنَاَهآ مَنُّهْم الَ يَْرِجعُوَن {.

بكسـر الــحاء. « َوِحـْرمٌ »ا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: َوَحَراٌم فقرمته عامة قـّراء مهـل الكوفـة:    

 الـحاء واألل .وقرم كلك عامة قّراء مهل الـادينة والبصرة: َوَحَراٌم بفتـ  

والصواب م  القول فـي كلك منهاا قراءتان مشـهورتان متفقتـا الــاعنى غيـر مختلفتــيه وكلـك من   

الـِحْرم هو الـحرام والـحرام هو الـِحْرم, راا الـحّل هو الــحالل والــحالل هـو الــحّل, فبأيتهاـا قـرم 

 عزم.بتأويـل: و« َوِحْرم»القارىء فاصيب. وران اب  عبـاس يقره : 

ـ حدثنـي يعقوب ب  إبراهيــم, قـال: حـدثنا بـ  علــية, عـ  مبــي الـاعلــى, عـ  سـعيد بـ  18738  

قال: فقلت لسعيد: مّي شيء حرم؟ قـال: « وِحْرَم علـى قرية»جبـير, ع  اب  عبـاس, ران يقرهها: 

 عزم.

مبــي الـاعلــي, عـ  حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا مـحاد ب  جعفر, قال: حدثنا شعبة, ع     

قلــت ألبـــي الـاعلـــى: مــا « وِحــْرٌم َعلـــى قَْريَــةٍ »ســعيد بــ  جبـــير, عــ  ابــ  عبـــاس, رــان يقرههــا: 

 الـحرم؟ قال: عزم علـيها.

ـ حدثنا اب  الــاننى, قـال: حـدثنا عبـد األعلــى, قـال: حـدثنا ااوا, عـ  عكرمـة, عـ  ابـ  18739  

فـال يرجـع مـنهم « ٌم َعلــى قَْريَـٍة مْهلَْكناهـا منُّهـْم ال يَْرِجعُـونَ َوِحـرْ »عبـاس: منه ران يقرم هذ  االَية: 

 راجع, وال يتوب منهم تائب.

ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا ااوا عـ  عكرمـة, قـال: َوَحـَراٌم 18740  

 ع منهم راجع, حرام علـيهم كلك.قال: لـم يك  لـيرج« َعلـى قَْريٍَة مْهلَْكناها منُّهْم ال يَْرِجعُونَ 

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا عيسى ب  فرقد, قال: حدثنا جابر الـجعفـي, قال: سألت مبـا 18741  

 جعفر ع  الرجعة, فقرم هذ  االَية: َوَحَراٌم َعلـى قَْريٍَة مْهلَْكناها منُّهْم ال يَْرِجعُوَن.

وحرام علـى مهل قرية ممتناهم من يرجعوا إلـى الدنـيا.  فكأن مبـا جعفر وجه تأويـل كلك إلـى منه:  

والقول الذي قاله عكِرمـة فــي كلـك مولــى عنـدي بــالصواب وكلـك من ـ تعالــى كرـر  م بـر عـ  

تفري  الناس اينهم الذي بُعـث بـه إلــيه الرسـل, ثـم م بـر عـ  صنــيعه بــا  عاـل بــاا اعتـه إلــيه 

تــه, ثــم متبــع كلــك قولــه: َوَحــراٌم َعلـــى قَْريَــٍة مْهلَْكناهــا منُّهــْم ال رســله مــ  اعيـــاان بــه والعاــل بطاع
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يَْرِجعُوَن فون يكون كلـك  بـرا عـ  صنــيعه بــا  مبـى مجابـة رسـله وعاـل بــاعصيته ورفـر بـه, 

 محرى, لـيكون بـيانا ع  حال القرية األ رى التـي لـم تعال الصالـحات ورفرت به.

ل الكالم: حرام علـى مهل قرية مهلكناهم بطبعنـا علــى قلـوبهم و تــانا فإكا ران كلك رذلك, فتأويـ  

علـى مسااعهم ومبصارهم, إك صدّوا ع  سبـيـلنا ورفروا بآياتنا, من يتوبوا ويراجعـوا اعيــاان بنـا 

وَعْزم, علـى ما قال سـعيد, « َوِحْرمٌ »واتبـا  ممرنا والعال بطاعتنا. وإك ران كلك تأويـل قوله ـ: 

فـي قوله: منُّهْم ال يَْرِجعُوَن صلة, بل تكون بـاعنى النفـي, ويك  معنى الكالم: وعزم « ال»م تك  لـ

نوجبـه. « َوَحـَرمٌ »منا علـى قرية مهلكناها من ال يرجعوا ع  رفـرهم. ورـذلك إكا رـان معنـى قولـه: 

مهلكناهـا من  وقد فعم بعضهم منها فـي هذا الـاوضع صلة, فـإن معنـى الكـالم: وحـرام علــى قريـة

 يرجعوا, ومهل التأويـل الذي  كررناهم ران معلـم بـاعنى كلك منه

 

 96اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َحتَّى إِكَا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهْم ّم  ُرّل َحدٍَب يَنِسلُوَن {.

 مّمتان م  األمـم رامهاا راا:يقول تعالـى كرر : حتـى إكا فُتـ  ع  يأجوج ومأجوج, وهاا    

ـــ حدثنـــي عصــام بــ  ااوا بــ  الـــجرا , قــال: ثنـــي مبـــي, قــال: حــدثنا سفـــيان بــ  ســعيد 18742  

النورّي, قال: حدثنا منصور ب  الـاعتـار, ع  ِرْبِعّي ب  ِحَراِ, قـال: سـاعت ُحذيفـة بـ  الـيــاان 

اِت: الدّّجاُل, َونُُزُل ِعيَسى, َونـاٌر تَــْخُرُج ِمـْ  مّوُل االَي»يقول: قال رسول ـ صلى ـ عليه وسلم: 

ُج قَْعِر َعدَِن مْبـيََ , تَُسوق النّاَس إلـى الـَاــْحَشِر, تَِقـيــُل َمعَُهـْم إكَا قـالُوا. والـدّ اُن, والدّابّـةُ, ثُـّم يَـأُْجو

وُج وَمأُْجوُج مَُمــٌم, ُرـّل يَأْجُ »قال ُحذيفة: قلت: يا رسول ـ, وما يأجوج ومأجوج؟ قال: « وَمأَْجوجُ 

ْم مُّمٍة مْربَُع ِمئَِة مْلٍ , ال يَـُاوُت الّرُجُل ِمْنُهْم حتـى يََرى مْلَ  َعْيٍ  تَْطِرُف بـيَ  يَدَْيـِه ِمـْ  ُصـْلبِِه, َوُهـ

بــالِعَراِق, فَـيَــُاّروَن بأنَهـاِر َولَدُ آاََم, فَـيَِسيُروَن إلـى َ َراِب الدّنـْيا, يَُكوُن ُمقَدَّمتُُهْم بــالّشاِم َوسـاقَتُُهْم 

قَتَْلنا مْهَل  الدّنـيا, فَـيَْشَربُوَن الفَُراَت والدّْجلَةَ وبَُحْيَرةَ الّطبَِريِّة حتـى يَأْتُوا بَـْيَت الـَاْقِدِس, فَـيَقُولُوَن قَدْ 

ـــْيرَموَن بـــالنّّشاِب إلـــى الّســااِء, ـــي الّســااِء, فَ فَتْرِجــُع نُشــابُُهْم ُمَخّضــبَةً بـــالدِّم,  الدّنـــْيا فَقــاتِلُوا َمــْ  فِ

ُ َجـّل َجال َّ لُـهُ فَـيَقُولُوَن قَْد قَتَْلنا َمْ  فِـي الّسااِء, َوِعيَسى والـُاْسِلـُاوَن بَِجبَِل ُطوِر ِسينِـيَ , فَـيُوِحي 

ْرفَُع رمَسهُ إلـى الّسااِء, َويَُؤّمُ  إلـى ِعيَسى: مْن مْحِرْف ِعبـاِاي بـالّطوِر َوما يَـلـي مْيـلَةَ ثُّم إّن ِعيَس يَ 

ُ َعلَـْيِهْم اَابّـةً يُقـاُل لََهـا النّثَـُ , تَْدُ ــُل ِمـْ  َمنـاِ ِرِهْم فَــيُْصبَِحوَن َمْوتَـ َّ ـى ِمـْ  الـُاْسِلـاوَن فَـيَْبعَُث 

 ُ َّ ــأُْمُر   الّســااَء فتـُــْاِطُر رــأْفَواِ  حــاِق الّشــاِم إلـــى حــاِق الِعــَراِق, حتـــى تَْنــتََ  األْرُع ِمــْ  ِجــيِفِهْم ويَ

 «.الِقَرِب, فَتَْثِسُل األْرع ِمْ  ِجيَِفِهْم َونَتْنِِهْم, فَِعْندَ كلَك ُطلُوُ  الّشْاِس ِمْ  َمْثِربها

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  مبـي جعفر, ع  الربـيع, ع  مبـي العالـية, قـال: 18743  

علـى سائر اعنس الّضع , وإن الـجّ  يزيدون علـى اعنس الضع , إن يأجوج ومأجوج يزيدون 

 وإن يأجوج ومأجوج رجالن اساهاا يأجوج ومأجوج.

ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا مــحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدثنا شـعبة, عـ  مبــي إسـحاق, 18744  

ومأجوج يـاّر مولهـم قال: ساعت وهب ب  جابر يحدث, ع  عبد ـ ب  عارو منه قال: إن يأجوج 

بنهر منل اجلة, ويـاّر آ رهم فـيقول: قد ران فـي هذا مّرة ماء. ال يـاوت رجل منهم إال ترك مـ  

كريته ملفـا فصاعدا. وقال: ِم  بعدهم ثالُث ممـم ال يعلــم عـداهم إال ـ: تاويــل, وتـاريس, وناسـك 

 مو منسك شّك شعبة.

يحيى, قال: حدثنا سفـيان, ع  مبـي إسحاق, عـ  وهـب بـ   ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا18745  

جابر الـخيوانـي, قال: سألت عبد ـ ب  عارو, ع  يأجوج ومأجوج, مم  بنـي آام هم؟ قال: نعـم, 

 وم  بعدهم ثالث ممـم ال يعلـم عداهم إال ـ: تاريس, وتاويـل, ومنسك.

اا مبو عتاب, قال: حدثنا شعبة, عـ  النعاـان ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا سهل ب  حا18746  

ب  سالـم, قال: ساعت نافع ب  جبـير ب  مطعم يقول: قال عبد ـ ب  عارو: يأجوج ومأجوج لهـم 

منهار يَـْلقَاون ما شاءوا, ونساء يجامعون ما شاءوا, وشـجر يــلقاون مـا شـاءوا, وال يــاوت رجـل 

 إال ترك م  كّريته ملفـا فصاعدا.
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حدثنا مـحاد ب  عاارة, قال: حدثنا عبد ـ ب  موسى, قال: م برنا فرريا, ع  عـامر,  ـ18747  

ع  عارو ب  ميـاون, ع  عبد ـ ب  سالم, قال: ما مات محد م  يأجوج ومـأجوج إال تـرك ملـ  

 كرء فصاعدا.

عــ  ـــ حدثنـــي يحيــى بــ  إبراهيـــم الـــاسعواي, قــال: حــدثنا مبـــي, عــ  مبـــيه, عــ  جــدّ , 18748  

األعا , ع  عطية, قال: قال مبـو سـعيد: يخـرج يـأجوج ومـأجوج فـال يتررـون محـد إال قتلـو , إال 

مهل الـحصون, فـيــاّرون علــى البحيـرة فــيشربونها, فـيــاّر الــااّر فــيقول: رأنـه رـان ههنـا مـاء, 

ـحصون: لقـد قال: فـيبعث ـ علـيهم النث  حتـى يكسـر معنـاقهم فــيصيروا  بــاالً, فتقـول مهـل الـ

هلك معداء ـ, فـيدلّون رجالً لــينمر, ويشـترط علــيهم إن وجـدهم محيـاء من يرفعـو , فــيجدهم قـد 

هلكوا, قال: فـينزل ـ ماء م  السااء فـيقذفهم فــي البحـر, فتطهـر األرع مـنهم, ويثـرس النـاس 

 جوج ومأجوج.بعدهم الشجر والنـخـل, وتـخرج األرع ثارتها راا رانت تـخرج فـي فم  يأ

ـ حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا مـحاد ب  جعفر, قال: حـدثنا شـعبة, عـ  عبــيد ـ 18749  

ب  مبـي يزيد, قال: رمى اب  عبـاس صبـيانا ينزو بعضهم علـى بعض يـلعبون, فقـال ابـ  عبــاس: 

 هكذا يخرج يأجوج ومأجوج.

قال: حدثنا عارو ب  قـيس, قال: بلثنا من ملكا اون ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا الـحكم, 18750  

ــال:  ـــيهم, ق ـــخرج عل ــأجوج ومــأجوج من ت ــأم  ي ــوم يحرســون الــرام ال ي الــرام يبعــث  ــيالً رــل ي

 فـيساعون جلبة وممرا شديدا.

حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  مبـي إسحاق, من عبد ـ ب  عارو,    

اوت الرجل م  يأجوج ومأجوج حتـى يولد له مـ  صـلبه ملـ , وإن مـ  ورائهـم لـنالث قال: ما يـ

 ممـم ما يعلـم عداهم إال ـ: منسك, وتاويـل, وتاريس.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة, ع  عارو البِكالـي, 18751  

عشـرة مجـزاء فتسـعة مـنهم الكروبــيون وهـم الــاالئكة  قال: إن ـ جزم الـاالئكة واعنـس والــج ّ 

الذي يحالون العرِ, ثم هم ميضا الذي  يسبحون اللـيــل والنهـار ال يفتـرون. قـال: ومـ  بقــي مـ  

الـاالئكة ألمر ـ ووحيه ورسالته. ثـم جـّزم اعنـس والــجّ  عشـرة مجـزاء, فتسـعة مـنهم الــج , ال 

لـج  تسعة. ثم جزم اعنس علـى عشرة مجزاء, فتسعة منهم يأجوج يولد م  اعنس ولد إال ولد م  ا

 ومأجوج, وسائر اعنس جزء.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قولـه: حتــى إكَا 18752  

 فُتـحْت يَأُْجوج َومأُْجوُج قال: مُّمتاِن م  وراء رام كي القرنـي .

ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  غير واحد, عـ  حايـد بـ  ـ حدثنا ا18753  

هالل, ع  مبــي الصـي , قـال: رعـب: إكا رـان عنـد  ـروج يـأجوج ومـأجوج حفـروا حتــى يسـاع 

الذي  يـلونهم قـر  فئوسـهم, فـإكا رـان اللـيــل قـالوا: نــجيء غـدا فنــخرج, فــيعيدها ـ راـا رانـت, 

ـيجدونه قــد معــاا  ـ راــا رــان, فـــيحفرونه حتـــى يســاع الــذي  يـــلونهم قــر  فـــيجيئون مــ  الثــد فــ

فئوسهم, فإكا ران اللـيـل ملقـى ـ علـى لسان رجـل مـنهم يقـول: نــجيء غـدا فنــخرج إن شـاء ـ. 

فـيجيئون م  الثد فـيجدونه راا تررو , فــيحفرون ثـم يخرجـون. فتــاّر الزمـرة األولــى بــالبحيرة 

ن ماءها, ثم تـاّر الزمرة النانـية فـيـلـحسون طينهـا, ثـم تــاّر الزمـرة النالنـة فــيقولون: قـد فـيشربو

ران ههنا مّرة ماء. وتفّر الناس منهم, فـال يقـوم لهـم شـيء, يرمـون بسـهامهم إلــى السـااء, فترجـع 

مريــم, مخضبة بـالدماء, فــيقولون: غلْبنـا مهـل األرع ومهـل السـااء. فــيدعو علــيهم عيسـى ابـ  

فـيقول: اللهّم ال طاقة وال يدي  لنا بهم, فـارفناهم بـاا شئت فـيسلا ـ علــيهم اواا يقـال لـه النثـ  

فتفرس رقابهم, ويبعـث ـ علــيهم طيـرا فتأ ـذهم بــاناقرها فتلقــيهم فــي البحـر, ويبعـث ـ عينـا 

يشبع منهــا الســك . قـيـــل: ومــا يقــال لهــا الـــحياة تطهــر األرع مــنهم وتنبتهــا, حتـــى إن الرمانــة لـــ

الســك  يــا رعــب؟ قــال: مهــل البـــيت. قــال: فبـــينا النــاس رــذلك, إك متــاهم الصــريل من كا السويقتـــي  

يريــد , فـــيبعث عيســى طلـــيعة ســبع مئــة, مو بـــي  الســبع مئــة والناــان مئــة, حتـــى إكا رــانوا بعــض 

و  رّل مؤم , ثم يبقـى َعَجاٌج مـ  النـاس الطري  بعث ـ ريحا يـاانـية طيبة, فـيقبض ـ فـيها ر
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يتسافدون راا تتسافد البهائم فانَل الساعة رانل رجل يطي  حول فرسه ينتمرها متـى تضع. فا  

 تكل  بعد قولـي هذا شيئا مو علـى هذا شيئا فهو الـاتلك .

بـ  جـابر, قـال: ـ حدثنا العبـاس ب  الولـيد البـيروتـي, قال: م برنـي مبـي, قـال: سـاعت ا18754  

ثنـي مـحاد ب  جابر الطائي ثم الـحاصي, ثنـي عبد الرحا  ب  جبـير ب  نفـير الـحضرمي, قال: 

ثنـي مبـي منه ساع النّواس ب  ساعان الكالبـي يقول: كرر رسول ـ صلى ـ عليه وسلم الـدجال, 

ِلَك, مَْوَحى ـ إلـيه: يا ِعيَسـى, إنــي فَبـْينَا ُهَو َرذَ »وكرر ممر , ومن عيسى اب  مريـم يقتله, ثم قال: 

قد مْ َرْجُت ِعبَـااا لـي ال يَد ألَحٍد بِقتَاِلِهْم, فََحّرْف ِعبَـاِاي إلـى الّطـوِر فــيَبعَث ـ يـأُجوَج وَمـأُْجوَج, 

فـيها, ثم ينزل آ رهم, وهم ِمْ  ُرّل َحْدٍب يَْنِسلُوَن, فَـيـُاّر مَحدُُهْم علـى بحيرة َطبَريّةَ, فـيَْشَربُوَن ما 

ثم يقـول: لقـد رـان بهـذ  مـاء َمـّرة. فــيحاصر بنــّي ـ ِعيَسـى ومصـحابه, حتــى يكـون َرمُْس النـور 

يومئذ َ ْيرا ألحدهم ِمْ  ِمئَِة ايناٍر ألحدرم, فـيرغب نبـّي ـ عيسى ومصحابُه إلـى ـ, فـيُْرِسل ـ 

بُِحوَن فَْرسى َمْوت نَْفٍس واِحدَةٍ, فَـيْهبُِا نبـّي ـ عيسى ومْصـَحابُه, علـيهم النّثََ  فـي ِرقَابِِهْم, فـيُصْ 

فال يَِجدُوَن َمْوَضعا إال قد مو  ُفْهُاُهْم ونتنهم وامـاههم, فــيرغب نبــّي ـ عيسـى ومصـحابه إلــى 

ُث شاء ـ, ثم يُْرِسـُل ـ مطـرا ال ـ, فـيُْرِسل علـيهم طيرا رأْعنَاِق البُْخِت, فتَـْحِالُُهم فَتْطَرُحُهْم َحيْ 

 يَُكّ  منه بَـْيُت َمدٍَر وال َوبٍَر, فـيثسل األرع حتـى يتررها رالّزلَفة.

ومما قوله: َوُهْم ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن فإن مهل التأويـل ا تلفوا فــي الـاعنــّي بـه, فقـال بعضـهم:    

ضع رانوا افنوا فــيه مـ  األرع, وإنــاا ُعنــي بـذلك ُعنـي بذلك بنو آام منهم يخرجون م  رل مو

 الـحشُر إلـى موقـ  الناس يوم القـيامة. كرر م  قال كلك:

ـــي 18755   ــال: حــدثنا عيســى, وحدثن ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـ

َحـدٍَب يَْنِسـلُوَن  الـحارث, قال: حدثنا الـحس , ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قولـه: ِمـْ  ُرـلّ 

 قال: جاع الناس م  رّل مكان جاءوا منه يوم القـيامة, فهو َحدٌَب.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَري : َوُهْم ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن,    

 يوم القـيامة فهو حدب.قال اب  ُجَريج: قال مـجاهد: جاع الناس م  رّل حدب م  مكان جاءوا منه 

 ورناية مساائهم كرر م  قال كلك:« وهم»وقال آ رون: بل عنـي بذلك يأجوج, ومأجوج وقوله:   

ـ حدثنا مـحاد بـ  بشـار, قـال: حـدثنا عبـد الـرحا , قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  سلــاة بـ  18756  

أجوج فـيــارحون فــي رهيـل, قـال: حـدثنا مبـو الزعـراء, عـ  عبـد ـ منـه قـال: يخـرج يـأجوج ومـ

األرع, فـيُفسدون فـيها. ثم قرم عبد ـ: َوُهْم ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن قال: ثم يبعـث ـ علــيهم اابّـة 

منل النث , فتَِلـُج فـي مسـااعهم ومنـا رهم فـيــاوتون منهـا فتنـت  األرع مـنهم, فــيرسل ـ عـّز 

 وجّل ماء فـيطهر األرع منهم.

  القول فـي كلك ما قاله الذي  قـالوا: عنــي بـذلك يـأجوج ومـأجوج, ومن قولـه: َوُهـْم والصواب م  

 رناية ع  مساائهم, للـخبر الذي:

ـ حدثنا به اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  مـحاد ب  إسحاق, ع  عاصم ب  عار, ع  18757  

ـــيد م ــي بنـــي عبــد األشــ هل, عــ  مبـــي ســعيد قتــااة األنصــاري, ثــم المفــري, عــ  مـــحاوا بــ  لب

يُْفتَــُ  يـأُْجوُج وَمـأُْجوَج يَْخُرُجـوَن »الـخدرّي قال: سـاعت رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم يقـول: 

ُ ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن فَـيُثَّشوَن األرعَ  َّ  «.َعلـى النّاِس رَاا قاَل 

قال: م برنا العـّوام بـ  حوشـب, ـ حدثنـي محاد ب  إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم ب  بشير, 18758  

ع  جبلة ب  سحيـم, ع  مؤثر, وهو اب  عفـافة العبدي, ع  عبد ـ ب  مسعوا, قال: قـال رسـول 

عيســى: َعِهــدَ إلـــّي َربّـــي مّن »ـ صــلى ـ عليــه وســلم فـيـــاا يُــذرر عــ  عيســى ابــ  مريـــم, قــال: 

ُ. قـاَل: فَــيَذُوُب رَاـا  الدّّجاَل  اِرٌج, ومنّهُ ُمْهبِِطي إلَـْيِه, فذرر َّ مّن َمعَهُ قَِضيبَـْيِ , فإكَا رآنــي مْهلََكـهُ 

ُ تَبــا َّ َرَك يَذُوُب الّرَصاُك, حتـى إّن الّشَجَر والـَحَجَر لـيَقُوُل: يا ُمْسِلـُم َهذَا رافٌِر فــاْقتُْلهُ فَــيُْهِلُكُهْم 

ْوطانِِهْم. فَـيَْستَْقبِلُُهْم يَأُْجوُج َومأُْجوُج ِمْ  ُرـّل َحـْدٍب يَْنِسـلُوَن, َوتَعالـى, َويَْرِجُع النّاُس إلـى باِلِاِهْم وم

 «.الَ يأْتُوَن َعلـى َشْيٍء إالّ مْهلَُكو ُ, َوالَ يـُاّروَن علـى ماٍء إالّ َشِربو ُ 
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ب   حدثنـي عبـيد ب  إسااعيـل الهبـاري, قال: حدثنا الـاـحاربـي, ع  مصبغ ب  فيد, ع  العّوام   

حوشب, ع  جبلة ب  سحيـم, ع  موثر ب  عفـافة, ع  عبد ـ ب  مسعوا, عـ  رسـول ـ صـلى 

 ـ عليه وسلم بنـحو .

 ومما قوله: ِمْ  ُرّل َحدٍَب فإنه يعنـي م  رل شرف ونَشز ومراة.   

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

, قال: حدثنا عبد ـ, قال ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبــاس, قولـه: ـ حدثنـي علـيّ 18759  

 ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن يقول: م  رّل شرف يُْقبِلون.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار ع  قتااة: ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن 18760  

 قال: م  رّل مراة.

نـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َوُهْم ِمْ  ُرـّل َحـدٍَب ـ حدث18761  

 يَْنِسلُوَن قال: الـَحدَُب: الشيء الـاشرف. وقال الشاعر:

 .................. َعلـى الـِحدَاِب تَـُاوُر  

إكا فُتْــَحْت يَـأُْجوُج  حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال ابـ  فيـد, فــي قولـه: حتــى1   

 وَمأُْجوُج َوُهْم ِمْ  ُرّل َحدٍَب يَْنِسلُوَن قال: هذا مبتدم يوم القـيامة.

ومما قوله: يَْنِسلُوَن فإنه يعنـي: منهم يخرجون مشاة مسرعي  فـي مشيهم رنسالن الذئب, راا قـال   

 الشاعر:

 ِه فَنََسْل َعَسالَن الذّئِْب مْمَسى قارب ابرا اللّـْيـُل َعلَـيْ  

 

 97اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواْقتََرَب اْلَوْعدُ اْلَحّ  فَإِكَا ِهَي َشاِ َصةٌ مَْبَصـاُر الّـِذيَ  َرفَـُرواْ يََوْيلَنَـا 

 قَْد ُرنّا فِي َغْفلٍَة ّمْ  َهـَذَا بَْل ُرنّا َظاِلِايَ  {.

مأجوج, اقترب الوعد الـحّ , وكلـك وعـد ـ الـذي يقول تعالـى كرر : حتـى إكا فُتـحت يأجوج و   

 وعد عبـاا  منه يبعنهم م  قبورهم للـجزاء والنواب والعقاب, وهو ال شّك ح  راا قال جّل ثناه .

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ثنا عارو, يعنـي اب  قــيس, قـال: ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا الـحكم ب  بشير, قال: حد18762  

 حدثنا حذيفة: لو من رجالً اْفتَلَـى فُلُّوا بعد  روج يأجوج ومأجوج لـم يرربه حتـى تقوم القـيامة.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َواْقتَـَرَب الَوْعـد 18763  

 الـَحّ  قال: اقترب يوم القـيامة منهم.

والواو فـي قوله: َواْقتََرب اْلَوْعدُ الـَحّ  مقحاة, ومعنى الكالم: حتـى إكا فُتـحت يـأجوج ومـأجوج   

اقترب الوعد الـحّ , وكلك نمير قوله: فَلَـّاا مْسلَـاا َوتَلّهُ للـَجبِـيِ  َونااَينا ُ معنا : نااينا , بثيـر واو, 

 راا قال امره القـيس:

 لـَحّي واْنتَـَحىبِنا بَْطُ  َ ْبٍت كي ِحقاٍف َعقَْنقَِل فَلَـّاا مَجْزنا ساَحة ا 

 يريد: فلـاا مجزنا ساحة الـحّي انتـحى بنا.  

وقوله: فإكَا ِهَي شاِ َصةٌ مْبَصاُر الِّذيَ  َرفَُروا ففـي هي التـي فـي قوله فإكا هـي وجهـان: محـدهاا    

 ا عنها, راا قال الشاعر:من تكون رناية ع  األبصار وتكون األبصار الماهرة بـيان

 لَعَْاُرو مبِـيها ال تَقُوُل َظِعينَتـيأال فَّر َعنّـي مالُك ب  مبـي َرْعِب  

ثم مظهرها, فـيكون تأويــل الكـالم حينئـٍذ: فـإكا األبصـار «, لعارو مبـيها»فكنى ع  المعينة فـي:   

 شا صة مبصار الذي  رفروا.

 ثناه : فإنّها ال تَْعَاى األْبَصاُر ورقول الشاعر: والنانـي: من تكون عاااا راا قال جلّ   

 فََهْل ُهَو َمْرفُوٌ  بِـاا َهُهنا رمْسْ   

وقوله: يا َوْيـلَنا قَْد ُرنّا فِـي َغْفلٍَة ِمْ  َهذَا يقول تعالـى كرر : فإكا مبصار الذي  رفروا قد شخصت    

وهـم يقولـون: يـا ويــلنا قـد رنـا قبـل هـذا  عند مـجيء الوعد الـحّ  بأهواله وقـيام السـاعة بحقائقهـا,

الوقت فـي الوقت فـي الدنـيا فـي غفلة م  هذا الذي نرى ونعاي  ونزل بنا م  عميـم البالء. وفـي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مـ  قولـه: فـإكَا ِهـَي « يقولـون»الكالم متروك تُِرك كرر  استثناء بداللة ما كُرر علــيه عنـه, وكلـك 

يقولون: يا ويـلنا. وقوله: بَْل ُرنّا ظاِلـِايَ  يقول مخبرا ع  قـيـل الذي  شا َصةٌ مْبَصاُر الِّذيَ  َرفَُروا 

رفروا بـاهلل يومئٍذ: ما رنا نعال لهذا الـيوم ما ينـجينا م  شـدائد , بـل رنـا ظالــاي  بــاعصيتنا ربنـا 

 وطاعتنا إبلـيس وجند  فـي عبـااة غير ـ عّز وجّل.

 98اآلية : 
ِ َحَصُب َجَهنَّم مَنتُْم لََها َواِراُوَن {.القول فـي تأويـل قوله ت َّ  عالـى: }إِنُّكْم َوَما تَْعبُدُوَن ِم  اُوِن 

يقــول تعالـــى كرــر : إنكــم ميهــا الـــاشررون بـــاهلل, العابــدون مــ  اونــه األوثــان واألصــنام, ومــا    

 تعبدون م  اون ـ م  االَلهة. راا:

مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك  ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت18764  

ِ يعنـي االَلهة وم  يعبدها, َحَصُب َجَهنّـَم. َّ  يقول فـي قوله: إنُّكْم َوما تَْعبُدُوَن ِمْ  اُوِن 

 ومما حصب جهنـم, فقال بعضهم: معنا : وقوا جهنـم وشجرها. كرر م  قال كلك:  

عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا 18765  

 َحَصُب َجَهنّـَم: شجر جهنـم.

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18766  

ِ َحَصُب َجَهنّـَم يق َّ  ول: وقواها.اب  عبـاس, قوله: إنُّكْم َوما تَْعبُدُوَن ِمْ  اُوِن 

 وقال آ رون: بل معنا : حطب جهنـم. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مــحاد بـ  عاـرو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى, عـ  ابـ  مبــي 18767  

 نـجي , ع  مـجاهد, فـي قول ـ: َحَصُب َجَهنّـَم قال: حطبها.

ي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, عـ  مــجاهد, ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــ18768  

 يعنـي فـي قراءة عائشة.« َحَطُب َجَهنّـمَ »أمنلهأ وفاا فـيه: وفـي بعض القراءة: 

ـ حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: َحَصُب 18769  

 َجَهنّـَم قال: حصب جهنـم يقذفون فـيها.

بشـار, قـال: حـدثنا عبـد الـرحا , قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  ابـ  الــحر, عـ   ـ حـدثنا ابـ 18770  

 عكِرمة, قوله: َحَصُب َجَهنّـَم قال: حطب جهنـم.

 وقال آ رون: بل معنى كلك منهم يُْرَمى بهم فـي جهنـم. كرر م  قال كلك:  

عت الضـحاك ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معـاك يقـول: حـدثنا عبــيد, قـال: سـا18771  

يقول فـي قوله: َحَصُب َجَهنّـَم يقول: إن جهنـم إنــاا تــحصب بهـم, وهـو الرمـي يقـول: يرمـي بهـم 

 فـيها.

وا تل  فـي قـراءة كلـك, فقرمتـه قـّراء األمصـار: َحَصـُب َجَهنّــَم بــالصاا, ورـذلك القـراءة عنـدنا   

 عجاا  الـحجة علـيه.

بـالطاء. وُروي ع  اب  عبـاس « َحَطُب َجَهنّـمَ »رآن كلك: وُروي ع  علـّي وعائشة منهاا رانا يق  

 بـالضاا.« َحَضبُ »منه قرم : 

ـ حدثنا بذلك محاد ب  يوسـ , قـال: حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا إبراهيــم بـ  مــحاد, عـ  18772  

 عناان ب  عبد ـ, ع  عكرمة, ع  اب  عبـاس, منه قرمها رذلك.

كلك رذلك, مراا منهم الذي  تُسجر بهم جهنــم ويوقـد بهـم فــيها النـار  ورأن اب  عبـاس إن ران قرم  

وكلك من رل ما هيجت به النار وموقدت به, فهـو عنـد العـرب حضـب لهـا. فـإكا رـان الصـواب مـ  

القراءة فـي كلك ما كررنا, وران الـاعروف م  معنـى الــحصب عنـد العـرب: الرمـي, مـ  قـولهم: 

قال جّل ثناه : إنّا مْرَسْلنا َعلَـْيِهْم حاِصبـا ران األولــى بتأويــل كلـك حصبت الرجل: إكا رميته, راا 

قول م  قال: معنا  منهم تقذف جهنـم بهم ويرمـى بهـم فــيها. وقـد كرـر من الــحصب فــي لثـة مهـل 

الـيـاي : الـحطب, فإن يك  كلك رذلك فهو ميضـا وجـه صـحي . وممـا مـا قلنـا مـ  من معنـا  الرمـي 

مهل نـجد. وممـا قولـه: مْنتُــْم لََهـا َوِراُوَن فـإن معنـا : منتــم علــيها ميهـا النـاس مو إلــيها  فإنه فـي لثة

واراون, يقول: اا ـلون. وقد بـيّنت معنى الوروا فـيـاا مضى قبل بـاا مغنـي ع  إعااته فـي هذا 

 الـاوضع.
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 99اآلية : 
 ِلَهةً ّما َوَراُوَها َوُرّل فِيَها َ اِلدُوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لَْو َراَن َهـَُؤآلِء آ

يقول تعالـى كرر  لهؤالء الــاشرري  الـذي  وصـ  صـفتهم منهـم مـا يأتــيهم مـ  كرـر مـ  ربهـم    

مـحدث إال استـاعو  وهم يــلعبون, وهـم مشـررو قـري : منتــم ميهـا الــاشررون, ومـا تعبـدون مـ  

ن م  اون ـ آلهة ما وراوها, بـل رانـت تــانع مـ  مراا اون ـ واراو جهنـم, ولو ران ما تعبدو

من يوراراوها إك رنتـم لها فــي الدنــيا عابـدي , ولكنهـا إك رانـت ال نفـع عنـدها ألنفسـها وال عنـدها 

افع ضّر عنها, فهـي مـ  من يكـون كلـك عنـدها لثيرهـا مبعـد, ومـ  رـان رـذلك رـان بــينا بعـد  مـ  

در علـى ما يشاء وال يقدر علـيه شيء, فأمـا مـ  رـان مقـدورا علــيه األلوهة, ومن اعله هو الذي يق

فثير جائز من يكون إلها. وقوله: ورـّل فِــيها  اِلـدُوَن يعنــي االَلهـة ومـ  عبـدها منهـم مـارنون فــي 

 النار مبدا بثير نهاية وإنـاا معنى الكالم: رلكم فـيها  الدون.

 ـل. كرر م  قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأوي  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: لَْو راَن ُهُؤالِء آلَهـةً 18773  

 ما َوَراُوها َوُرّل فِـيها  اِلدُوَن قال: االَلهة التـي عبد القوم, قال: العابد والـاعبوا.

 

 101 - 100اآلية : 
}لَُهـْم فِيَهـا َففِيـٌر َوُهـْم فِيَهـا الَ يَْسـَاعُوَن    إِّن الّـِذيَ  َسـبَقَْت لَُهـْم ّمنّـا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

 اْلُحْسنََى مُْولَـَئَِك َعْنَها ُمْبعَدُوَن {.

يعنـي تعالــى كرـر  بقـولهم: لَُهـْم الــاشرري  وآلهـتهم, والهـاء, والـايــم فــي قولـه: لَُهـْم مـ  كرـر    

: ُورّل فِـيا  اِلدُوَن. يقول تعالـى كرر : لكلهم فـي جهنـم ففـير, َوُهـْم فِــيها ال التـي فـي قوله« رلّ »

 يَْسَاعُوَن يقول: وهم فـي النار ال يساعون.

 وران اب  مسعوا يتأّول فـي قوله: َوُهْم فِـيها ال يَْسَاعُوَن ما:  

لــاسعواي, عـ  يـونس بـ  ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ا18774  

 بـاب, قال: قرم اب  مسعوا هذ  االَية: لَُهْم فِـيها َففِــير َوُهـْم فِــيها ال يَْسـَاعُوَن قـال: إكا ملقــي فــي 

النار م  يخـلد فـيها جعلوا فـي توابـيت م  نار, ثم جعلـت تلـك التوابــيت فــي توابــيت م ـرى, ثـم 

ار, فال يرى محد منهم من فـي النار محدا يعذّب غير . ثم جعلت التوابـيت م رى فـيها مسامير م  ن

 قرم: لَُهْم فِـيها َففِـيٌر َوُهْم فِـيها ال يَْسَاعُوَن.

ومما قوله: إّن الِّذيَ  َسبَقَْت لَُهْم ِمنّا الـُحْسنَى مُولَئَِك َعْنهـا ُمْبعَـدُوَن فـإن مهـل التأويــل ا تلفـوا فــي    

ُعنـي به رل م  سبقت له م  ـ السعااة م   ـلقه منه عـ  النـار ُمبعـد. الـاعنـّي به, فقال بعضهم: 

 كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا مـحاد ب  جعفر, قال: حـدثنا شـعبة, عـ  مبــي بشـر, 18775  

ع  يوس  ب  سعد ولـيس بـاب  ماَهك ع  مـحاد ب  حاطب, قال: ساعت علـيّا يخطـب فقـرم هـذ  

 ية: إّن الِّذيَ  َسبَقَْت لَُهْم ِمنّا الـُحْسنَى مُولَئَِك َعْنها ُمْبعَدُوَن. قال: عناان رضي ـ عنه منهم.االَ 

وقال آ رون: بل ُعنـي: م  ُعبد ِم  اون ـ, وهو هلل طائع ولعبـااة م  يَعبد رار . كرر م  قال   

 كلك:

ــو ع18776   ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـــي ـ ــال: حــدثنا عيســى. وحدثن اصــم, ق

الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, فــي 

 قوله: مُولَئَِك َعْنها ُمْبعَدُوَن قال: عيسى, وُعَزير, والـاالئكة.

 جاهد, منله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـ   

ِ ثـم اسـتننى فقـال: إّن الّـِذيَ  َسـبَقَْت لَُهـْم ِمنّـا    َّ قال اب  ُجـَريج: قولـه: إنُّكـْم َومـا تَْعبُـدُوَن ِمـْ  اُوِن 

 الـُحْسنَى.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا يحيـى بـ  واضـ , عـ  الــحسي , عـ  يزيـد, عـ  عكرمـة, 18777  

ِ َحَصب َجَهنــَم مْنتُــْم  والـحس  البصري قاال: قال فـي سورة َّ األنبـياء: إنُّكْم َوما تَْعبُدوَن ِمْ  اوِن 
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ـــيها ال  ـــيٌر َوُهــْم فِ ـــيها َففِ ــدُوَن لَُهــْم فِ ـــيها  اِل ــْو رــاَن َهــؤالِء آِلَهــةً مــا َوَراُوهــا َوُرــّل فِ لََهــا َواِراوَن لَ

ا الـُحْسنَى مُولَئَِك َعْنها ُمْبعَدُوَن فقد ُعبدت الـاالئكة يَْسَاعُوَن ثم استننى فقال: إّن الِّذيَ  َسبَقَْت لَُهْم ِمنّ 

 م  اون ـ, وُعَزيٌر وعيسى م  اون ـ.

ـ حدثنا مبو ُرَريب, قال: حدثنا اب  يـاان, ع  مشعث, ع  جعفر, ع  سعيد: مُولَئِـَك َعْنهـا 18778  

 ُمْبعَدُوَن قال: عيسى.

: حدثنا علـّي ب  مسهر, قال: حدثنا إسااعيـل بـ  مبــي ـ حدثنـي إسااعيـل ب  سي , قال18779  

 الد, ع  مبـي صالـ  فــي قولـه: إّن الّـِذيَ  َسـبَقَْت لَُهـْم ِمنّـا الــُحْسنَى قـال: عيسـى, وممـه, وُعَزيـر, 

 والـاالئكة.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلــاة, عـ  ابـ  إسـحاق, قـال: جلـس رسـول ـ صـلى ـ 18780  

سلم فـيـاا بلثنـي يوما مع الولـيد ب  الـاثيرة, فجاء النضر بـ  الــحارث حتــى جلـس معهـم عليه و

وفـي الـاـجلس غير واحد مـ  رجـال قـري , فتكلــم رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم, فعـرع لـه 

النضر ب  الـحارث, ورلّـاه رسول ـ صلى ـ عليه وسـلم حتــى مفحاـه, ثـم تـال علــيه وعلــيهم: 

ِ َحَصُب َجَهنّـَم مْنتُـْم لَهاَ َواِراُوَن لَْو ران َهُؤالِء آِلَهةً مـا َوَراُوهـا وُرـإنّ  َّ ّل ُكْم َوما تَْعبُدُوَن ِمْ  اُوِن 

فِـيها  اِلدُوَن.... إلـى قوله: َوُهْم فِـيها ال يَْسَاعُوَن. ثـم قـام رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم, ومقبـل 

ي ب  قـيس ب  عدي السهاّي حتـى جلس, فقال الولــيد بـ  الــاثيرة لعبـد ـ بـ  عبد ـ ب  الّزبَْعرَ 

الّزبَْعري: وـ ما قام النضر ب  الـحارث الب  عبد الـاطلب آنفـا وما قعد, وقد فعـم منّـا ومـا نعبـد 

ا مـحادا: م  آلهتنا هذ  َحَصب جهنـم فقال عبد ـ ب  الّزبَْعري: مما وـ لو وجدته لـخَصاته فسلو

مرّل م  عبد م  اون ـ فـي جهنــم مـع مـ  َعبـد ؟ فنــح  نعبـد الــاالئكة, والــيهوا تعبـد ُعَزيـرا, 

والنصارى تعبد الـاسي  عيسى اب  مريـم. فعجب الولـيد ب  الـاثيرة وم  ران فـي الـاــجلس مـ  

لرسـول ـ صـلى ـ عليـه قول عبـد ـ بـ  الّزبَْعـري, أورموا منّـه قـد احتــّج و اصـم. فـذُرر كلـك 

نَعَْم ُرّل َمْ  مَحّب مْن يُْعبَدَ ِمْ  »وسلم م  قول اب  الزبعري, فقالأ رسول ـ صلى ـ عليه وسلم: 

ِ فَُهــَو َمــَع َمــْ  َعبَــدَ ُ, إنّـــَاا يَْعبَــدُوَن الّشــياِطيَ  َوَمــْ  مَمــَرُهْم بِعبـــااَتهِ  َّ فــأنزل ـ علـــيه: إّن «. اُوِن 

ِذيَ  َسبَقَْت لَُهْم ِمنّا الـُحْسنَى مُولَئَِك َعْنها ُمْبعَدُوَن... إلـى:  اِلدُوَن مي عيسى ابـ  مريــم, وُعزيـر, الّ 

وم  َعبدوا م  األحبــار والرهبــان الـذي مَضـوا علــى طاعـة ـ, فـاتــخذهم َمـْ  بعـدهم مـ  مهـل 

منهم يعبدون الـاالئكة ومنها بنـات ـ: َوقـالُوا الضاللة مربـابـا م  اون ـ. فأنزل ـ فـيـاا كرروا 

 اتّـَخذَ الّرْحَاُ  َولَدا ُسْبحانَهَ بَْل ِعبـااٌ ُمْكَرموَن... إلـى قوله: نَـْجِزي الّماِلـايَ .

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبـيد, قال: سـاعت الضـحاك, 18781  

ّن الِّذيَ  َسبَقَْت لَُهْم ِمنّا الـُحْسنَى مُولَئِـَك َعْنهـا ُمْبعَـدُوَن يعنــي مـ  النـاس قال: يقول ناس م  الناس إ

ــر  ــل عيســى وممــه وُعَزي ــع من ــد االَلهــة وهــو هلل مطي ـــي مــ  يعب ـــاا يعن ـــيس رــذلك, إن مجاعــي . فل

 والـاالئكة, واستننى ـ هؤالء االَلهة الـاعبواة التـي هي وَمْ  يعبدها فـي النار.

ـ حدثنا اب  ِسنان القزاف, قال: حدثنا الـحس  ب  الـحسي  األشقر, قال: حـدثنا مبـو ردينـة, 18782  

ع  عطاء ب  السائب, ع  سعيد ب  جبـير, ع  اب  عبـاس, قال: لـاا نزلت: إنُّكْم َوما تَْعبُدُوَن ِمـْ  

ِ َحَصُب َجَهنّـَم مْنتُـْم لََها َواِراُون قال الـاشررون: َّ فإن عيسى يُعبد وُعَزير والشاس والقار  اُوِن 

 يُعبدون فأنزل ـ: إّن الِّذيَ  َسبَقَْت لَُهْم ِمنّا الـُحْسنَى مُولَئَِك َعْنها ُمْبعَدُوَن لعيسى وغير .

ومولـى األقوال فـي تأويـل كلك بــالصواب قـول مـ  قـال: عنــي بقولـه: إّن الّـِذيَ  َسـبَقَْت لَُهـْم ِمنّـا   

ى مُولَئِــَك َعْنهــا ُمْبعَــدُوَن مــا رــان مــ  معبــوا رــان الـــاشررون يعبدونــه والـــاعبوا هلل مطيــع اْلـــُحْسنَ

وعابدو  بعبـااتهم إيا  بـاهلل رفّـار ألن قوله تعالـى كرر : إّن الّـِذيَ  َسـبَقَْت لَُهـْم ِمنّـا اْلــُحْسنَى ابتـداء 

الـــخبر عــ  ابــ  عبـــاس, فكــأن  رــالم مـــحق  ألمــر رــان ينكــر  قــوم, علـــى نـــحو الــذي كررنــا فـــي

ِ َحَصـُب  َّ الـاشرري  قالوا لنبـّي ـ صلى ـ عليه وسلم إك قـال لهـم: إنُّكـْم َومـا تَْعبُـدُوَن ِمـْ  اُوِن 

َجَهنّـَم: ما األمر راا تقول, ألنا نعبد الـاالئكة, ويعبد آ رون الـاسي  وُعَزيرا. فقال عّز وجـّل راّا 

رذلك, ولـيس الـذي سـبقت لهـم منـا الــحسنى هـم عنهـا مبعـدون, ألنهـم غيـر  علـيهم قولهم: بل كلك

ِ َحَصُب َجَهنّـَم. فأما قول الذي  قالوا كلك اسـتنناء مـ   َّ معنـيـي  بقولنا: إنُّكْم َوما تَْعبُدُوَن ِمْ  اُوِن 

ِ َحَصُب َجَهنّـَم فقول ال معن َّ ى له ألن االستنناء إنــاا هـو إ ـراج قوله: إنُّكْم َوما تَْعبُدُوَن ِمْ  اُوِن 
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الـاستننى م  الـاستننى منه, وال شّك من الذي  سبقت لهـم منـا الــحسنى إنــاا هـم إمـا مالئكـة وإمـا 

وـ «, مــا»ال ب « مــ »إنــس مو جــاّن, ورــّل هــؤالء إكا كررتهــا العــرب فــإن مرنــر مــا تــذررها ب 

قـال: إنُّكـْم َومـا تَْعبُـدُوَن «, ما»م َحَصب جهنـم ب تعالـى كرر  إنـاا كرر الـاعبواي  الذي  م بر منه

ـــَم إنـــاا مريــد بــه مــا رــانوا يعبدونــه مــ  األصــنام واالَلهــة مــ  الـــحجارة  ِ َحَصــُب َجَهنّ َّ ِمــْ  اُوِن 

والــخشب, ال مــ  رـان مــ  الـــاالئكة واعنـس. فــإكا رــان كلـك رــذلك لـــاا وصـفنا, فقولــه: إّن الّــِذيَ  

ِمنّا الـُحْسنَى جواب م  ـ للقائلـي  ما كررنا م  الـاشرري  مبتـدم. وممـا الــُحسنى فإنهـا َسبَقَْت لَُهْم 

 الفُعلـى م  الـحس , وإنـاا عنـي بها السعااة السابقة م  ـ لهم. راا:

ْم ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: إّن الِّذيَ  َسبَقَْت لَهُ 18783  

ِمنّا الـُحْسنَى قال: الـحسنى: السعااة. وقال: سبقت السعااة ألهلها م  ـ, وسـب  الشـقاء ألهلـه مـ  

 ـ.

 102اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الَ يَْسَاعُوَن َحِسيََسَها َوُهْم فِي َما اْشتََهْت مَنفُُسُهْم َ اِلدُوَن {.

ــر : ال يســاع     ـــى كر ــول تعال ــار, ويعنـــي يق ــيس الن ـــحسنى َحِس ــم منــا ال ــذي  ســبقت له هــؤالء ال

 بـالـحسيس: الصوت والـحّس.

فـإن قـال قائـل: فكيـ  ال يســاعون حسيسـها, وقـد علــات مـا ُروي مــ  من جهنــم يُْؤتَــي بهـا يــوم   

ـل: القـيامة فتزفر ففرة ال يبقـى ملك مقّرب وال نبـّي مرسل إال جنا علـى رربتـيه  وفـا منهـا؟ قـيـ

 إن الـحال التـي ال يساعون فـيها حسيسها هي غير تلك الـحال, بل هي الـحال التـي:

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18784  

وَن يقـول: ال يسـاع مهـل اب  عبــاس, قولـه: ال يَْسـَاعُوَن َحِسيَسـها َوُهـْم فِـيــاا اْشـتََهْت مْنفُُسـُهْم  اِلـدُ 

 الـجنة حسيس النار إكا نزلوا منزلهم م  الـجنة.

وقوله: َوُهْم فِـيـاا اْشتََهْت مْنفُُسُهْم  اِلدُوَن يقول: وهم فـيـاا تشـتهيه نفوسـهم مـ  نعيــاها ولـذّاتها    

 مارنون فـيها, ال يخافون فواالً عنها وال انتقاالً عنها.

 103اآلية : 
ويـل قوله تعالـى: }الَ يَْحُزنُُهُم اْلفََزُ  األْربَُر َوتَتَلَقّـاُهُم اْلَاالَئَِكـةُ َهــَذَا يَـْوُمُكُم الّـِذي ُرنـتُْم القول فـي تأ

 تُوَعدُوَن {.

ا تل  مهل التأويـل فـي الفز  األربر مّي الفز  هـو؟ فقـال بعضـهم: كلـك النـار إكا مطبقـت علــى   

 مهلها. كرر م  قال كلك:

حدثنا مبو هشام, قال: حدثنا يحيى ب  يـاان, قال: حدثنا سفـيان, ع  عطاء ب  السـائب, ـ 18785  

 ع  سعيد ب  جبـير: ال يَْحُزنُهْم الفََزُ  األْربَُر قال: النار إكا مطبقت علـى مهلها.

ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, قـال: قـال ابـ  جـريج, قولـه: ال 18786  

 ُزنُهُم الفََزُ  األْربَُر قال: حي  يطب  جهنـم, وقال: حي  كُب  الـاوت.يَحْ 

 وقال آ رون: بل كلك النفخة االَ رة. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18787  

 ألْربَُر يعنـي النفخة االَ رة.اب  عبـاس, قوله: ال يَْحُزنُهُم الفََزُ  ا

 وقال آ رون: بل كلك حي  يؤمر بـالعبد إلـى النار. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  حايـد, قـال: حـدثنا حكـام, عـ  عنبسـة, عـ  رجـل, عـ  الــحس : ال يَْحـُزنُهُم 18788  

 الفََزُ  األْربَُر قال: انصراف العبد حي  يُْؤمر به إلـى النار.

ألقــوال فـــي كلــك بـــالصواب, قــول مــ  قــال: كلــك عنــد النفخــة االَ ــرة وكلــك من مــ  لـــم ومولـــى ا  

يحزنه كلك الفز  األربر ومم  منه, فهو مـاا بعـدَ  مْحـَرى من ال يفـَز , ومن مـ  مفزعـه كلـك فثيـر 

 مأمون علـيه الفز  مـاا بعد .
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ئكة يهنئـونهم يقولـون: َهـذَا يَـْوُمُكُم الّـِذي ُرْنتُــْم وقوله: َوتَتَلَقّاُهُم الـَاالئَِكةُ يقـول: وتسـتقبلهم الــاال   

تُوَعدُوَن فـيه الكرامة م  ـ والـِحبـاء والـجزيـل م  النواب علـى ما رنتـم تنَصبون فـي الدنــيا هلل 

 فـي طاعته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال اب  فيد.  

ال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َهـذَا يَـْوُمُكُم الّـِذي ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قـ18789  

 ُرْنتُـْم تُوَعدُوَن قال: هذا قبل من يد ـلوا الـجنة.

 

 104اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }يَْوَم نَْطِوي الّسَاآَء َرَطـّي الّسـِجّل ِلْلُكتُـِب َرَاـا بَـدَمْنَآ مَّوَل َ ْلـٍ  نِّعيـدُ ُ 

 ا ُرنّا فَاِعِليَ  {.َوْعداً َعلَْينَآ إِنّ 

صـــلة مـــ  « يـــوم»يقـــول تعالــــى كرـــر : ال يحـــزنهم الفـــز  األربـــر, يـــوم نطـــوي الســـااء. ف    

 «.يحزنهم»

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى السجّل الذي كرر  ـ فـي هذا الـاوضع, فقال بعضـهم: هـو اسـم   

 ملَك م  الـاالئكة. كرر م  قال كلك:

ب, قال: حدثنا اب  يـاان, قال: حدثنا مبو الوفـاء األشجعّي, ع  مبـيه, ع  ـ حدثنا مبو رري18790  

ــك, فــإكا صــعد  ــاِب قــال: الســِجّل: َملَ ــِوي الّســااَء َرَطــّي الّســجّل لْلِكتَ ــْوَم نَْط ــه: يَ ابــ  عاــر, فـــي قول

 بـاالستثفـار قال: ارتبها نورا.

ـيان, قـال: سـاع السـدّي يقـول, فــي ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا مؤمـل, قـال: حـدثنا سفـ18791  

 قوله: يَْوَم نَْطِوي الّسااَء َرَطّي الّسِجّل قال: السجّل: ملَك.

 وقال آ رون: السجل: رجل ران يكتب لرسول ـ صلى ـ عليه وسلم. كرر م  قال كلك:  

عـ  مبــي ـ حدثنا نصر ب  علـّي, قال: حدثنا نو  ب  قـيس, قال: حدثنا عارو ب  مالـك, 18792  

الـجوفاء, ع  اب  عبـاس فـي هـذ  االَيـة: يَـْوَم نَْطـِوي الّسـااَء َرَطـّي الّسـِجّل ِلْلُكتُـِب قـال: رـان ابـ  

 عبـاس يقول: هو الرجل.

قال: حدثنا نو  ب  قـيس, قال: حدثنا يزيد ب  رعب, ع  عاـرو بـ  مالـك, عـ  مبــي الــجوفاء,    

 كتب لرسول ـ صلى ـ عليه وسلم.ع  اب  عبـاس, قال: السجّل: راتب ران ي

 وقال آ رون: بل هو الصحيفة التـي يُكتب فـيها. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 18793  

 َرَطّي الّسِجّل لْلِكتاِب يقول: رطّي الصحيفة علـى اِلكتاب.

ـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبــي, قـال: ثنــي عاـي, قـال: ثنــي مبــي, عـ  مبــيه, عـ  ابـ  حدثن   

 عبـاس, قوله: يَْوَم نَْطِوي الّسااَء َرَطّي الّسِجّل لْلِكتاِب يقول: رطّي الصح .

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18794  

ا الــحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قـال: الّسـجّل: قال: حدثن

 الصحيفة.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد, قولـه: يَـْوَم    

 نَْطِوي الّسااَء َرَطّي الّسِجّل ِلْلِكتاِب قال: السجل: الصحيفة.

قوال فـي كلك عندنا بـالصواب قول م  قال: السجّل فــي هـذا الــاوضع الصـحيفة ألن ومولـى األ  

كلــك هــو الـــاعروف فـــي رــالم العــرب, وال يعــرف لنبـــينا صــلى ـ عليــه وســلم راتــب رــان اســاه 

 السجّل, وال فـي الـاالئكة َملك كلك اساه.

صـحيفة؟ قـيــل: لــيس الــاعنى  فإن قال قائـل: وريـ  تَْطـوي الصـحيفة بــالكتاب إن رـان السـجلّ   

« نطـِوي»رذلك, وإنـاا معنا : يوم نطوي السااء رطّي السجّل علـى مـا فــيه مـ  الكتـاب ثـم جعـل 

 «.علـى»بـاعنى « للكتاب»مصدرا, فقـيـل: َرَطّي الّسِجّل ِلْلِكتاِب والالم فـي قوله 
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وى مبــي جعفـر القـارىء: يَـْوَم وا تل  القّراء فــي قـراءة كلـك, فقرمتـه عامـة قـّراء األمصـار, سـ  

بــالتاء وضـاها, علــى وجـه مـا « يَْوم تُْطَوي الّسـااءُ »نَْطِوي الّسااَء بـالنون. وقرم كلك مبو جعفر: 

 لـم يُسّم فـاعله.

والصواب م  القراءة فـي كلك ما علـيه قّراء األمصار, بـالنون, عجاا  الـحجة م  القّراء علـيه   

ا الّسجّل فإنه فــي قـراءة جاـيعهم بتشـديد الـالم. وممـا الكتـاب, فـإن قـّراء مهـل وشذوك ما  الفه. ومم

وقـرم كلـك عامـة «, رطـّي السـجّل للكتـاب»الـادينة وبعض مهل الكوفة والبصرة قرءو  بـالتوحيد: 

 قّراء الكوفة: لْلُكتُِب علـى الـجاا .

لـى التوحيد للكتاب لـاا كررنا مـ  ومولـى القراءتـي  عندنا فـي كلك بـالصواب: قراءة م  قرم  ع  

معنا , فإِن الـاراا منه: رطـّي السـجّل علــى مـا فــيه مكتـوب. فـال وجـه إك رـان كلـك معنـا  لــجايع 

الكتب إال وجه نتبعه م  معروف رالم العرب, وعند قوله: َرَطّي الّسِجّل انقضاء الـخبر عـ  صـلة 

ابتدم الـخبر عاا ـ فـاعل بخـلقه يومئذ فقـال تعالــى كرـر : رَاـا  قوله: ال يَْحُزنُهُم اْلفََزُ  األْْربَُر, ثم

تقــدّمت قبلهــا ومعنــى «, نعيــد»مــ  صــلة « رَاــا»بَــدَمْنا مّوَل َ ـــْلٍ  نُِعيــدُ ُ فـــالكاف التـــي فـــي قولــه: 

م فــي الكالم: نعيد الـخـل  ُعراة ُحفـاة ُغْرالً يـوم القــيامة, راـا بـدمناهم مّول مـّرة فــي حـال  ــلقناه

 بطون ممَهاتهم, علـى ا تالف م  مهل التأويـل فـي تأويـل كلك.

وبـالذي قلنا فـي كلك قـال جااعـة مـ  مهـل التأويــل, وبـه الــخبر عـ  رسـول ـ صـلى ـ عليـه   

 وسلم فلذلك ا ترت القول به علـى غير . كرر م  قال كلك واألثر الذي جاء فـيه:

, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو18795  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد: مّوَل َ ــْلٍ  نُِعيـدُ ُ 

 قال: ُحفـاة ُعراة ُغْرالً.

ـجاهد قولـه: ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  م18796  

مّوَل َ ـْلٍ  نُِعيدُ ُ قال: ُحفـاة ُغْلفـا. قال اب  ُجَريج م برنــي إبراهيــم بـ  ميسـرة, منـه سـاع مــجاهدا 

فـاْستَتَرْت بُِكّم « يَأْتُونَهُ ُحفـاةً ُعَراةً ُغْلفـا»يقول: قال رسول ـ صلى ـ عليه وسلم عحدى نسائه: 

قال ابـ  ُجـَريج: م بـرت منهـا عائشـة قالـت: يـا نبــّي ـ, ال يحتشـُم النـاس ِاْرِعها, َوقالَْت َواَسومتا ُ 

 «.لُكّل اُمِرىٍء يَْوِمئٍِذ شأٌْن يُْثنِـيهِ »بعضهم بعضا؟ قال: 

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا يحيى ب  سعيد, قال: حدثنا سفـيان, قال: ثنــي الــاثيرة بـ  18797  

يُْحَشُر النّـاُس »  عبـاس, ع  النبـّي صلى ـ عليه وسلم قال: النعاان, ع  سعيد ب  جبـير, ع  اب

ثم قرم: رَاا بَدمْنا مّوَل َ ـْلٍ  نُِعيدُ  َوْعـدا َعلَــْينا إنّـا ُرنّـا « ُحفـاةً ُعَراةً ُغْرالً, فَأّوَل َمْ  يُْكَسى إبراِهيـمُ 

 فـاِعِلـيَ .

دثنا سفـيان, ع  الـاثيرة ب  النعاان, ع  حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا إسحاق ب  يوس , قال: ح   

فـذرر  « قام فـينا رسول ـ صلى ـ عليه وسلم بـاوعمة»سعيد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, قال: 

 نـحو .

حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا مـحاد ب  جعفر, قال: حدثنا شعبة, ع  الـاثيرة ب  النعاان    

« قـام فــينا رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم»بـير, ع  اب  عبـاس, قـال: النَـَخِعّي, ع  سعيد ب  جُ 

 فذرر  نـحو .

حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا وريـع, عـ  شـعبة, قـال: حـدثنا الــاثيرة بـ  النعاـان النــَخعّي, عـ     

 سعيد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, نـحو .

ال: حدثنا سفـيان, ع  عارو ب  اينار, ـ حدثنا عيسى ب  يوس  ب  الطبـا  مبو يحيى, ق18798  

إنُّكـْم »ع  سعيد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, قال: ساعت النبـّي صلى ـ عليه وسلم يخطب فقـال: 

ِ ُمشاةً ُغْرالً  َّ  «.ُمالقُو 

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  إاريـس, عـ  لــيث, عـ  مــجاهد, عـ  عائشـة, قالـت: 18799  

َمــْ  َهــذ  »ـ صــلى ـ عليــه وســلم وعنــدي عجــوف مــ  بنـــي عــامر, فقــال:  ا ـــل علـــّي رســول

إّن الــَجنّةَ ال »فقلت: إحدى  االتـي. فقالت: اا  ـ من يد ـلنـي الـجنة فقـال: « العَُجوُف يا عائَِشةُ؟

َ يُْنِشـئُُهّ  َ ـ»قالت: فأ ذ العجـوَف مـا م ـذها, فقـال: «. يَْدُ ـلُها العََجزةُ  َّ ثـم «, ـْلقا غيـَر َ ــْلِقِه ّ إّن 
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فقالت: حاِ هلل م  كلك قال رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم: «. يُْحَشُروَن ُحفـاةً ُعَراةً ُغْلقا»قال: 

ــْ  يُْكَســى » ــة, فــأّوُل َم ـــْينا... إلـــى آ ــر االَي ــدمْنا مّوَل َ ـــْلٍ  نُِعيــدُ ُ َوْعــدا َعلَ ــا بَ َ قــاَل: رَا َّ ـــى إّن  بَل

 «.َ ـِلـيـُل ـ إْبَراِهيـمُ 

ـ حدثنـي مـحاد ب  عاارة األسدي, قال: حدثنا عبـيد ـ, قال: حدثنا إسرائيـل, ع  مبــي 18800  

إســحاق, عــ  عطــاء, عــ  عقبــة بــ  عــامر الـجهنـــي, قــال: يجاــع النــاس فـــي صــعيد واحــد ينفــذهم 

 البصر, ويساعهم الداعي, حفـاة عراة, راا ُ ـلقوا مّول يوم.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي عبـاا ب  العّوام, ع  هالل ب  حبـان, ع  ـ 18801  

يحشـر النـاس يـوم »سعيد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, أع  رسول ـ صـلى ـ عليـه وسـلمأ قـال: 

عـض مفواجـه: قلت: يا مبـا عبد ـ ما الثُْرل؟ قال: الثُْل . فقال ب«. القـيامة ُحفـاة عراة مشاة غرالً 

ِلُكّل اْمرىٍء منهم يَْوَمئٍِذ ما يَْشـثَلُهُ َعـ  »يا رسول ـ, مينمر بعضنا إلـى بعض إلـى عورته؟ فقال 

قال هالل: قال سعيد ب  ُجبـير: َولَقَـْد ِجئْتُــُاونا فُـَرااَى رَاـا َ ــلَْقناُرْم مّوَل «. النَّمر إلـى َعْوَرة مِ يهِ 

 يراّ علـيه رل شيٍء انتقص منه منل يوم ُولد. َمّرةٍ قال: ريوم ولدته ممه,

وقال آ رون: بل معنى كلك: راا رنا وال شيء غيرنا قبـل من نـخــل  شـيئا, رـذلك نهلـك األشـياء   

 فنعيدها فـانـية, حتـى ال يكون شيء سوانا. كرر م  قال كلك:

ـي مبـي, ع  مبـيه, ع  ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثن18802  

 اب  عبـاس: رَاا بَدمْنا مّوَل َ ـْلٍ  نُِعيدُ ُ... االَية, قال: نهلك رل شيء راا ران مّول مّرة.

وقوله: َوْعدا َعلَـْينا يقول: وعدنارم كلك وعدا حقّا علـينا من نوفـي بـاا وعدنا, إنا رنا فـاعلـي ما    

  فـي حكانا وقضائنا من نفعله, علـى يقـي  بأن كلك رائ , وعدنارم م  كلك ميها الناس, ألنه قد سب

 واستعدوا وتأهبوا.

 105اآلية : 
القول فــي تأويــل قولـه تعالــى: }َولَقَـْد َرتَْبنَـا فِـي الّزبُـوِر ِمـ  بَْعـِد الـذّْرِر مَّن األْرَع يَِرثَُهـا ِعبَـاِاَي 

 الّصاِلُحوَن {.

لّزبور والــذرر فـــي هــذا الـــاوضع, فقــال بعضــهم: ُعنـــي ا تلــ  مهــل التأويـــل فـــي الـــاعنّى بـــا   

بـالّزبور: رتب األنبـياء رلهـا التــي منزلهـا ـ علــيهم, وُعنــي بــالذرر: مّم الكتـاب التــي عنـد  فــي 

 السااء. كرر م  قال كلك:

ـــّي, قــال: حــدثنا يحيــى بــ  عيســى, عــ  18803   ـــي عيســى بــ  عناــان بــ  عيســى الرمل ــ حدثن ـ

ال: سألت سعيدا, ع  قول ـ: َولَقَْد َرتَْبنا فِـي الّزبُوِر ِمـْ  بَْعـِد الـذّْرِر قـال: الـذرر: الـذي األعا , ق

 فـي السااء.

ـ حدثنا القاسم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: حـدثنا عيسـى بـ  يـونس, عـ  األعاـ , عـ  18804  

قـال: الزبـور, « الّزبُـر»قرمهـا األعاـ :  سعيد ب  جبـير, فــي قولـه: َولَقَـْد َرتَْبنـا فِــي الّزبُـوِر قـال:

 والتوراة, واعنـجيـل, والقرآن ِمْ  بَْعِد الذّْرِر قال: الذرر الذي فـي السااء.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18805  

نــجي , عـ  مــجاهد: الّزبُـوِر قـال:  قال: حـدثنا الــحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي

 الكتاب. ِمْ  بَْعِد الذّْرِر قال: مّم الكتاب عند ـ.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, قولـه: الّزبُـوِر    

 قال: الكتاب. بَْعِد الذّْرِر قال: مم الكتاب عند ـ.

نس, قال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َولَقَـْد َرتَْبنـا فِــي ـ حدثنـي يو18806  

الّزبُوِر قال: الزبور: الكتب التـي مُنزلت علـى األنبـياء. والذرر: مّم الكتاب الذي تُكتب فـيه األشياء 

 قبل كلك.

َولَقَـْد َرتَْبنـا فِــي  ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  منصور, ع  سعيد, فـي قولـه:18807  

 الّزبُوِر ِمْ  بَْعِد الذّْرِر قال: رتبنا فـي القرآن م  بعد التوراة.

وقـال آ ــرون: بــل ُعنـــي بــالّزبور: الكتــب التـــي منزلهــا ـ علـــى َمـْ  بعــد موســى مــ  األنبـــياء,   

 وبـالذرر: التوراة. كرر م  قال كلك:
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ـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثن18808  

اب  عبـاس, قوله: َولَقَْد َرتَْبنا فِــي الّزبُـوِر ِمـْ  بَْعـدَ الـذّْرِر... االَيـة, قـال: الـذرر: التـوراة, والزبـور: 

 الكتب.

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معـاك يقـول: حـدثنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18809  

ــِد الــذّْرِر... االَيــة, قــال: الــذرر: التــوراة, ويعنـــي ي ــوِر ِمــْ  بَْع ـــي الّزبُ ــْد َرتَْبنــا فِ قــول, فـــي قولــه: َولَقَ

 بـالزبور م  بعد التوراة: الكتب.

وقال آ رون: بل ُعنـي بـالّزبور َفبور ااوا, وبـالذرر تَوراة موسى صلـى ـ علـيهاا. كرر مـ    

 قال كلك:

مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حـدثنا ااوا, عـ  عـامر منـه قـال ـ حدثنا 18810  

فـي هذ  االَية: َولَقَْد َرتَْبنا فِـي الّزبُوِر ِمْ  بَْعِد الذّْرِر قال: فبـور ااوا. مـ  بعـد الـذرر: كرـر موسـى 

 التوراة.

بــّي, منـه قـال فــي هـذ  االَيـة: حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا اب  مبـي عـدّي, عـ  ااوا, عـ  الشع   

 َولَقَْد َرتَْبنا فِـي الّزبُوِر ِمْ  بَْعِد الذّْرِر قال: فـي فبور ااوا, م  بعد كرر موسى.

ومولـى هذ  األقوال عندي بـالصواب فـي كلك ما قاله سعيد ب  ُجبـير ومـجاهد وم  قال بقولهاـا   

بعد مّم الكتاب الذي رتب ـ رل ما هـو رـائ  فــيه  فـي كلك, م  من معنا : ولقد رتبنا فـي الكتب م 

قبل  ـل  الساوات واألرع. وكلك من الزبور هو الكتاب, يقـال منـه: فبـرت الكتـاب وكَبرتـه: إكا 

رتبته, ومن رّل رتاب منزله ـ إلـى نبـّي م  منبـيائه, فهو ِكْرر. فإك ران كلك رذلك, فإن فــي إا الـه 

, الداللة البـينة منه معنـّي به كرر بعينه معلوم عند الـاخاطبـي  بـاالَية, ولـو األل  والالم فـي الذرر

ران كلك غير مّم الكتاب التـي كررنا لـم تك  التوراة بأولـى م  من تكون الـاعنـية بذلك م  صح  

 إبراهيـم, فقد ران قبل َفبور ااوا.

ا, فأثبتنـا قضـاءنا فــي الكتـب مـ  بعـد مّم فتأويـل الكالم إكن, إك ران كلك راا وصـفنا: ولقـد قضـين  

الكتـــاب, من األرع يرثهـــا عبــــااي الصالــــحون يعنــــي بـــذلك: من مرع الــــجنة يرثهـــا عبــــااي 

العاملون بطاعته الـانتهون إلـى ممر  ونهيه م  عبـاا , اون العاملـي  بــاعصيته مـنهم الــاؤثري  

 طاعة الشيطان علـى طاعته. كرر م  قال كلك:

ــال: حــدثنا 18811   ـــيد ـ بــ  موســى, ق ـــي, قــال: حــدثنا عب ــد ـ الهالل ـــحاد بــ  عب ــ حــدثنا م ـ

إسرائيـل, ع  مبـي يحيى القَتّات, ع  مــجاهد, عـ  ابـ  عبــاس, قولـه: مّن األْرَع يَِرثُهـا ِعبــاِاَي 

 الّصاِلـُحوَن قال: مرع الـجنة.

نــي معاويـة, عـ  علــّي, عـ  ابـ  عبــاس ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قـال: ث18812  

ـــُحوَن قــال: م بــر  ــِد الــذّْرِر مّن األْرَع يَِرثُهــا ِعبـــاِاَي الّصاِل ــْ  بَْع ــوِر ِم ـــي الّزبُ ــْد َرتَْبنــا فِ قولــه: َولَقَ

سبحانه فـي التوراة والزبور وساب  علـاه قبل من تكون الساوات واألرع, من يورث ممة مـحاد 

 رع ويُد ـلهم الـجنة, وهم الصالـحون.صلى ـ عليه وسلم األ

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  منصور, ع  سـعيد بـ  ُجبــير فــي قولـه: َولَقَـْد 18813  

َرتَْبنا فِـي الّزبُوِر ِمْ  بَْعِد الذّْرِر مّن األْرَع يَِرثُها ِعبــاِاَي الّصاِلــُحوَن قـال: رتبنـا فــي القـرآن بعـد 

 ع مرع الـجنة.التوراة, واألر

ـ حدثنـي علـّي ب  سهل, قال: حدثنا حجاج, ع  مبـي جعفـر, عـ  الربــيع بـ  منـس, عـ  18814  

 مبـي العالـية: مّن األْرَع يَِرثُها ِعبـاِاَي الّصاِلـُحوَن قال: األرع: الـجنة.

ال: حدثنـي عيسى ب  عناان ب  عيسى الرملـّي, قال: حدثنا يحيـى بـ  عيسـى, عـ  األعاـ , قـ   

 سألت سعيدا ع  قول ـ: مّن األْرَع يَِرثُها ِعبـاِاَي الّصاِلـُحوَن قال: مرع الـجنة.

ـــي 18815   ــال: حــدثنا عيســى, وحدثن ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـ

 الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قول

 ـ: مّن األْرَع قال: الـجنة, يَِرثُها ِعبـاِاَي الّصالـُحوَن.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, ع  مـجاهد, منله.   
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ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيـد, فــي قولـه: مّن األْرَع يَِرثُهـا 18816  

ـُحوَن قــال: الـــجنة. وقــرم قــول ـ جــّل ثنــاه : َوقــالُوا الـــَحْاِد ّلّلِ الّــِذي َصــدَقَنا َوْعــدَ ُ ِعبـــاِاَي الّصاِلــ

َومْوَرثنَا األَْرَع نَتَبَّومُ ِمَ  الـَجنِة َحْيُث نَشاُء فَنِْعَم مْجُر العاِمِلـيَ  قال: فـالـجنة مبتدهها فــي األرع 

األرع وبــينهاا حجـاب ُسـور مـا يـدري محـد مـا كاك  ثم تذهب ارجات ُعلّوا, والنار مبتدهها فــي

السور, وقرم: بـاٌب بـاِطنُهُ فِـيِه الّرَحاةُ َوظاِهُر ُ ِمْ  قِبَِلـِه العَـذَاُب قـال: وارجهـا تـذهب َسفــاالً فــي 

 األرع, وارج الـجنة تذهب ُعلّوا فـي الساوات.

ل: حـدثنا صـفوان, سـألت عـامر بـ  ـ حدثنا مـحاد ب  عوف, قال: حدثنا مبو الـاثيرة, قا18817  

عبد ـ مبـا الـيـاان: هل ألنفس الـاؤمنـي  مـجتـاع؟ قـال: فقـال: إن األرع التــي يقـول ـ: َولَقَـْد 

َرتَْبنــا فِـــي الّزبُــوِر ِمــْ  بَْعــِد الــذّْرِر مّن األْرَع يَِرثُهــا ِعبـــاِاَي الّصاِلـــُحوَن قــال: هــي األرع التـــي 

 ا  الـاؤمنـي  حتـى يكون البعث.تـجتـاع إلـيها مرو

 وقال آ رون: هي األرع يورثها ـ الـاؤمنـي  فـي الدنـيا.  

وقال آ رون: ُعنـي بذلك بنو إسرائيـل وكلك من ـ وعدهم كلـك فوفــّي لهـم بـه. واستشـهد لقولـه   

األْرِع َوَمثاِربَها الّتِـي بـاَرْرنا فِـيها. كلك بقول ـ: ومَوَرثْنا القَْوَم الِّذيَ  رانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمشاِرَق 

وقد كررنا قول م  قال: مّن األْرَع يَِرثُها ِعبـاِاَي الّصاِلـُحوَن منها مرع األمـم الكافرة, ترثها ممة 

 مـحاد صلى ـ عليه وسلم. وهو قول اب  عبـاس الذي َرَوى عنه علـّي ب  مبـي طلـحة.

 107و  106اآلية : 
تأويـل قوله تعالـى: }إِّن فِي َهـَذَا لَباَلَغاً لّقَْوٍم َعابِِديَ     َوَمآ مَْرَسْلنَاَك إِالّ َرْحَاةً لّْلعَالَِايَ   القول فـي

.} 

يقول تعالــى كرـر : إن فــي هـذا القـرآن الـذي منزلنـا  علــى نبــينا مــحاد صـلى ـ عليـه وسـلم,    

 ض التـي فرضها ـ, إلـى رضوانه وإاراك الّطِلبة عند .لبالغا لـا  عبد ـ بـاا فـيه م  الفرائ

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي يعقوب ب  إبراهيـم, قال: حدثنا اب  ُعلَـية, ع  الـَجريرّي, عـ  مبــي الـَوْرا بـ  18818  

فــي هـذا الــاسجد, قـال: والـذي نفـس رعـب ثُاامة, ع  مبـي مـحاد الـحضرمّي, قـال: حـدثنا رعـب 

 بـيد  إّن فـي َهذَا لباَلغا لقَْوٍم َعابِِديَ  إنهم ألهل مو مصحاب الصلوات الـخاس, سااهم ـ عابدي .

ـ حدثنا الـحسي  ب  يزيد الطحان, قال: حدثنا اب  ُعلَـية, ع  سعيد بـ  إيـاس الــجريرّي, 18819  

وله: إّن فِــي َهـذَا لَباَلغـا ِلقَـْوٍم عابِـِديَ  قـال: صـوم شـهر رمضـان, ع  مبـي الَوْرا ع  رعب, فـي ق

 وصالة الـخاس, قال: هي ملء الـيدي  والبحر عبـااة.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا مـحاد ب  الـحسي , ع  الـجريرّي, قـال: 18820  

 ٍم عابِِديَ  ألمة مـحاد.قال رعب األحبـار: إّن فِـي َهذَا لَباَلغا ِلقَوْ 

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 18821  

 إّن فِـي َهذَا لَباَلغا ِلقَْوٍم عابِِديَ  يقول: عاملـي .

ّن فِــي َهـذَا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, قوله: إ18822  

 لَباَلغا ِلقَْوٍم عابِِديَ  قال: يقولون فـي هذ  السورة لبالغا.

ويقول آ رون: فـي القرآن تنزيـل لفرائض الصلوات الـخاس, م  مااها ران بالغا لقوم عابدي ,   

 قال: عاملـي .

ي َهـذَا لَباَلغـا ـ حدثنا يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال ابـ  فيـد, فــي قولـه: إّن فِــ18823  

 ِلقَْوٍم عابِِديَ  قال: إن فـي هذا لـانفعة وعلـاا لقوم عابدي  كاك البالغ.

وقوله: َوما مْرَسْلناَك إالّ َرْحَاةً لْلعَالَـِايَ  يقول تعالـى كرـر  لنبــيه مــحاد صـلى ـ عليـه وسـلم:    

 ه م   ـلقـي.وما مرسلناك يا مـحاد إلـى  ـلقنا إال رحاة لـا  مرسلناك إلـي

ثم ا تل  مهل التأويـل فــي معنـى هـذ  االَيـة, مجايـع العالــم الـذي مرسـل إلــيهم مــحاد مُريـد بهـا   

مؤمنهم ورافرهم؟ مم مريد بها مهل اعيـاان  اصة اون مهل الكفر؟ فقال بعضهم: ُعنـي بهـا جايـع 

 العالـم الـاؤم  والكافر. كرر م  قال كلك:
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ب  شاهي , قال: حدثنا إسحاق ب  يوس  األفرق, ع  الـاسعواّي, ع  ـ حدثنـي إسحاق 18824  

رجل يقال له سعيد, ع  سعيد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, فـي قول ـ فـي رتابه: َوما مْرَسـْلناَك إالّ 

لــم  َرْحَاةً لْلعَالَـِايَ  قال: م  آم  بـاهلل والـيوم االَ ـر ُرتـب لـه الرحاـة فــي الدنــيا واالَ ـرة, ومـ 

 يؤم  بـاهلل ورسوله ُعوفِـَي مـاا مصاب األمـم م  الـَخْس  والقذف.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا عيسى ب  يونس, ع  الـاسعواّي, ع  مبـي سعيد,    

الرحاـة  ع  سعيد ُجبـير, ع  اب  عبـاس, فـي قوله: َوما مْرَسْلناَك إالّ َرْحَاةً لْلعَالَــِايَ  قـال: تــات

 لـا  آم  به فـي الدنـيا واالَ رة, وم  لـم يؤم  به ُعوفـَي مـاا مصاب األمـم قبل.

 وقال آ رون: بل مريد بها مهل اعيـاان اون مهل الكفر. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َومـا مْرَسـْلناَك إالّ 18825  

ةً لْلعَالَـِايَ  قال: العالـاون: م  آم  به وصدّقه. قال: َوإْن مْاِري لَعَلّهُ فِتْنَةٌ لَُكْم َوَمتا ٌ إلـى ِحيِ  َرْحاَ 

قال: فهو لهؤالء فتنة ولهؤالء رحاة, وقد جـاء األمـر مــجاالً رحاـة للعالــاي . والعالَــاون ههنـا: 

 م  آم  به وصدّقه ومطاعه.

ك بـالصواب القول الـذي ُروي عـ  ابـ  عبــاس, وهـو من ـ مرسـل نبــيه ومولـى القولـي  فـي كل  

مـحادا صلى ـ عليه وسلم رحاة لـجايع العالـم, مؤمنهم ورافرهم. فأما مؤمنهم فإن ـ هـدا  بـه, 

وما ـله بـاعيـاان به وبـالعال بـاا جاء م  عند ـ الـجنة. وممـا رـافرهم فإنـه افـع بـه عنـه عاجـل 

 الذي ران ينزل بـاألمـم الـاكذّبة رسلها م  قبله. البالء

 

 108اآلية : 
 .القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قُْل إِنَّاآ يُوَحَى إِلَّي مَنَّاآ إِلَـَُهُكْم إِلَـَهٌ َواِحدٌ فََهْل مَنتُْم ّمْسِلُاوَن {

ا يـوحي إلــّي ربــي إال منّـه يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: قل يا مـحاد: مـ   

ال إله لكـم يجـوف من يُعبـد إال إلـه واحـد ال تصلــ  العبــااة إال لـه وال ينبثـي كلـك لثيـر . فََهـْل مْنتُــْم 

ُمْسِلـُاوَن يقـول: فهـل منتــم مـذعنون لـه ميهـا الــاشررون العابـدون األوثـان واألصـنام بـالــخضو  

 هتكم؟لذلك, ومتبّرئون م  عبـااة ما اونه م  آل

 109اآلية : 
القول فــي تأويــل قولـه تعالــى: }فَـإِن تََولّـْواْ فَقُـْل آكَنـتُُكْم َعلَـَى َسـَوآٍء َوإِْن مَْاِرَي مَقَِريـٌب مَم بَِعيـدٌ ّمـا 

 تُوَعدُوَن {.

يقول تعالـى كرر : فإن مابر هؤالء الـاشررون يا مـحاد ع  اعقرار بـاعيــاان, بـأن ال إلـه لهـم    

واحد, فأعرضوا عنه ومبوا اعجابة إلـيه, فقل لهم: قَْد آكَْنتُُكْم َعلـى َسَواٍء يقول: معلـاهم منـك إال إله 

 وهم علـى علـم م  من بعضكم لبعض حرب, الصلـ  بـينكم وال سلـم.

 وإنـاا ُعنـي بذلك قوم رسول ـ صلى ـ عليه وسلم م  قَُري , راا:  

ثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قولـه: فـإْن تََولّـْوا ـ حدثنا القاسم, قال: حد18826  

 فَقُل آكَْنتُُكْم َعلـى َسَواٍء فإن تولوا, يعنـي قريشا.

وقولــه: َوإْن مْاِري مقَِريــٌب مْم بَِعيــدٌ مــا تُوَعــدُوَن يقــول تعالـــى كرــر  لنبـــيه: قــل ومــا ماري متـــى    

 وعدرم, فـينتقم به منكم, مقريب نزوله بكم مم بعيد؟الوقت الذي يحّل بكم عقاب ـ الذي 

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج: َوإْن مْاِري مقَِريـٌب 18827  

 مْم بَِعيدٌ ما تُوَعدُوَن قال: األجل.

 111و  110اآلية : 
فِتْنَةٌ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }إِنّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر ِمَ  اْلقَْوِل َويَْعلَُم َما تَْكتُُاوَن    َوإِْن مَْاِري لَعَلّهُ 

 لُّكْم َوَمتَاٌ  إِلََى ِحيٍ  {.

يعلـم الــجهر يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: قل لهؤالء الـاشرري , إن ـ    

الذي يجهرون به م  القول, ويعلـم ما تـخفونه فال تـجهرون به, سواء عند   فـيه وظـاهر  وسـّر  
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وعالنـيته, إنه ال يخفـى علـيه منه شيء فإن مّ ر عنكم عقابـه علــى مـا تــخفون مـ  الشـرك بـه مو 

ير  كلك عنكم مع وعد  تـجهرون به, فاا ماري ما السبب الذي م  مجله يؤّ ر كلك عنكم؟ لعّل تأ 

 إيارم لفتنة يريدها بكم, ولتتـاتعوا بحياتكم إلـى مجل قد جعله لكم تبلثونه, ثم ينزل بكم حينئٍذ نقاته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

  عطــاء ـــ حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: ثنـــي حجــاج, عــ  ابــ  ُجــَريج, عــ18828  

الـخراسانـّي, ع  اب  عبـاس: َوإْن مْاِري لَعَلّهُ فِتْنَةٌ لَُكْم َوَمتاٌ  إلـى حـيٍ  يقـول: لعـّل مـا مُقـّرب لكـم 

 م  العذاب والساعة, من يؤّ ر عنكم لـادتكم, ومتا  إلـى حي , فـيصير قولـي كلك لكم فتنة.

 112اآلية : 

 اْحُكم بِاْلَحّ  َوَربّنَا الّرْحَاـَُ  اْلُاْستَعَاُن َعلََى َما تَِصفُوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }قَاَل َرّب 

يقول تعالـى كرـر : قـل يـا مــحاد: يـا رّب افصـل بـينــي وبــي  مـ  رذّبنــي مـ  مشـرري قـومي    

ورفر بك وعبد غيرك, بإحالل عذابك ونقاتك بهم وكلـك هـو الــحّ  الـذي ممـر ـ تعالــى نبــيه من 

ربه الـحكم به, وهو نمير قوله جّل ثناه : َربّنا اْفتَــْ  بَــْينَنَا وبَــيَ  قَْوِمنـا بـالــَحّ  ومْنـَت َ ْيـُر يسأل 

 الفـاتِـحي .

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

قـال: قـال ابـ  ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, 18829  

عبـاس: قاَل َرّب اْحُكْم بـالـَحّ  قال: ال يحكم بـالـحّ  إال ـ, ولك  إنـاا استعجل بـذلك فــي الدنــيا, 

 يسأل ربه علـى قومه.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: من النبــّي 18830  

 «.َرّب اْحُكْم بـالـَح ّ »تاالً قال: صلى ـ عليه وسلم ران إكا شهد ق

وا تلفت القّراء فـي قراءة كلك, فقرمته عامة قّراء األمصار: قُْل َرّب اْحُكْم بكسر البــاء, ووصـل   

«, الـربّ »علـى وجه الدعاء والـاسألة, سوى مبـي جعفر, فإنه ضّم البـاء مـ  «, احكم»األل  مل  

َربّــي »بـ  مـزاحم, فإنـه ُروي عنـه منـه رـان يقـرم كلـك: علـى وجه نـداء الــافرا, وغيـر الضـحاك 

ويهاـز «, الـربّ »علـى وجه الـخبر بأن ـ محَكُم بـالـحّ  م  رّل حـارم, فــينبت الــياء فــي « مْحَكمُ 

 علـى منه للرّب تبـارك وتعالـى.«, مَْحُكم»ويرفع «, مْحَكمُ »األل  م  

وتـرك قطـع «, اْحُكـمْ »بـاء م  الـرّب ورسـرها ب والصواب م  القراءة عندنا فـي كلك: وصل ال  

علــى مـا علــيه قـّراء األمصـار عجاـا  الــُحجة مـ  القـّراء علــيه وشـذوك مـا «, اْحُكـمْ »األل  م  

ـــى  ــّا  ــااة حــرف عل ــه في ــااة عن ــه في ـــي كُرــرت عن ـــي القــراءة الت ــإن ف  الفــه. وممــا الضــحاك ف

ة معنى القراءة بترك فيااته. وقد فعم بعضهم الـاصاح , وال ينبثي من يزاا كلك فـيها, مع صح

من معنى قوله: َرّب اْحُكْم بـالـَحّ  قل: رّب احكم بحكاك الـحّ , ثم حذف الـحكم الذي الــحّ  نعـت 

له ومقـيـم الـحّ  مقامه. ولذلك وجه, غير من الذي قلنا  موض  ومشبه بـاا قاله مهل التأويـل, فلـذلك 

 ا ترنا .

نا الّرْحَاُ  الـُاْستَعاُن َعلـى ما تَِصفُوَن يقول جّل ثنـاه : وقـل يـا مــحاد: وربنـا الـذي وقوله: َوَربّ    

يرحم عبـاا  ويعُاهم بنعاتـه, الـذي مسـتعينه علــيكم فـيــاا تقولـون وتصـفون مـ  قـولكم لــي فـيــاا 

مْنتُـْم تُْبِصُروَن, وقولكم: بَِل اْفتَـَرا  بَـْل متـيتكم به م  عند ـ إْن َهذَا إالّ بََشٌر ِمنْلُُكْم مفَتَأْتُوَن الّسْحَر و

ُهَو شاِعٌر, وفـي رذبكم علـى ـ جّل ثناه  وقـيـلكم: اتّـَخذَ الّرْحَاُ  َولَدا فإنه هي  علـيه تثيـير كلـك 

 وفصل ما بـينـي وبـينكم بتعجيـل العقوبة لكم علـى ما تصفون م  كلك.

 سالمآ ر تفسير سورة األنبـياء علـيهم ال

 

 سورة  الحج

 سورة الـحج مدنـية

 وآياتها ثااِن وسبعون
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ِحيـمِ  ِ الرحَمن الره  بِسِم ّللاه
 

 2- 1اآلية : 
القول فـي تأويـل قولـه تعالــى:   }يَأَيَّهـا النّـاُس اتّقُـواْ َربُّكـْم إِّن َفْلَزلَـةَ الّسـاَعِة َشـْيٌء َعِمـيٌم    يَـْوَم 

ٍة َعّاآ مَْرَضعَْت َوتََضُع ُرّل كَاِت َحْاٍل َحْالََها َوتََرى النّاَس ُسَكاَرَى َوَما ُهم تََرْونََها تَْذَهُل ُرّل ُمْرِضعَ 

ِ َشِديدٌ {. َّ  بُِسَكاَرَى َولَـَِكّ  َعذَاَب 

قـال مبــو جعفـر: يقــول تعالـــى كرـر : يــا ميهــا النـاس احــذروا عقــاب ربكـم بطاعتــه, فــأطيعو  وال    

يـوم القــيامة شـديد. ثـم وصـ  جـّل ثنـاه  هـول مشـراط كلـك الــيوم  تعُصو , فإن عقابه لـا  عاقبـه

 وبدّو , فقال: إّن َفْلَزلَةَ الّساَعٍة َشْيٌء َعِميـٌم.

وا تل  مهل العلـم فـي وقت رـون الزلزلـة التــي وصـفها جـّل ثنـاه  بــالشدّة, فقـال بعضـهم: هـي   

 رائنة فـي الدنـيا قبل يوم القـيامة. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفـيان, ع  األعا , ع  إبراهيـم, عـ  18831  

 علقاة, فـي قوله: إّن َفْلَزلَةَ الّساَعِة َشْيٌء َعِميـٌم قال: قبل الساعة.

ـ حدثنـي سلـيـاان ب  عبد الـجبـار, قال: حدثنا مـحاد ب  الصلت, قال: حدثنا مبو ردنـية, 18832  

طاء, ع  عامر: يا ميّها النّاُس اتقُوا َربُّكْم إّن َفْلَزلَةَ الّساَعِة َشْيٌء َعميـٌم قال: هذا فـي الدنــيا ع  ع

 قبل يوم القـيامة.

ـ حدثنا القاسم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: حـدثنا حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج فــي قولـه: إّن 18833  

ا... االَيـات يَـْوَم تََرْونَهـا تَـْذَهُل ُرـّل ُمْرِضـعٍَة َعّاـا مْرَضـعَْت َفْلَزلَةَ الَسـاَعِة فقـال: فلزلتهـا: مشـراطه

 َوتََضُع ُرّل كَاِت َحْاٍل َحالَها َوتََرى الناَس ُسكاَرى َوما ُهْم بُِسكاَرى.

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  عطاء, عـ  عـامر: يـا ميّهـا النّـاُس اتّقُـوا َربُكـْم إّن َفْلَزلَـةَ    

 اَعِة َشْيٌء َعِميـٌم قال: هذا فـي الدنـيا م  آيات الساعة.السّ 

 وقد ُروي ع  النبـّي صلى ـ عليه وسلم بنـحو ما قال هؤالء  بر, فـي إسناا  نمر وكلك ما:  

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حـدثنا عبـد الـرحا  بـ  مــحاد الـاـحاربــي, عـ  إسااعيــل بـ  18834  

ب  مبـي فياا, ع  رجل م  األنصار, ع  مـحاد ب  رعـب القَُرظـّي, عـ  رافع الـادنـي, ع  يزيد 

ُ مـْ  »رجل م  األنصار, ع  مبـي هريرة, قال: قال رسول ـ صلى ـ عليه وسلم:  َّ لــَاا فَـَرَغ 

ـــيهِ  ـــى ف ــَو َواِضــعُهُ َعل ـــَل, فَُه ـــلََ  الّصــْوَر فأْعطــا ُ إْسَرافِـي ـــْلِ  الســَاَواِت واألْرِع, َ  , شــاِ ٌص َ 

ــْؤَمُر. , يَْنتَِمــُر َمتـــى يُ ِِ ــْر قــال مبــو هريــرة: يــا رســول ـ, ومــا الصــور؟ قــال: « بِبََصــِرِ  إلـــى العَ

ــْرنٌ » ــَز ِ, »قــال: وريــ  هــو؟ قــال: «. قَ ــْنفَُل فـــيِه ثَــالّث نَفَخــاٍت, األُولـــى: نَْفَخــةُ الفَ ــْرٌن َعِميـــٌم يُ قَ

ُ َعّز َوَجّل إْسرافـيـَل بــالنّْفَخِة والنانـيَةُ: نَْفَخةُ الّصْعِ , والناِلنَ  َّ ةُ: نَْفَخةُ الِقـياِم ِلَرّب العالَـِايَ . يَأُْمُر 

 ُ َّ ــأُْمُر  ـــيَْفَزُ  مْهــُل الّســَاواِت واألَْرِع إالّ َمــْ  شــاَء ـ, ويَ ــَز ِ فَ ــْل نَْفَخــةَ الفَ ـــيَقُوُل: اْنفُ األُولـــى, فَ

ُ: مـا يَْنُمـُر َهـُؤالِء إالّ َصـْيَحةً َواِحـدَةً مـا لََهـا ِمـْ  فَـيُِديـُاها َويَُطّولها, فاَل يَ  َّ ْفتُـُر, َوِهـَي التِــي يَقُـوُل 

ُ: يَــْومَ  َّ ُ الـِجبـــاَل فَتَُكــوُن َسَرابـــا, َوتـُـَرّج األْرُع بأهلهــا َرّجــا, َوِهــَي الّتِـــي يَقُــوُل  َّ  فَــَواٍق فَـــيَُسيُّر 

الّراِافَةُ قُلُـوٌب يَْوَمئِـٍذ َواِجفَـةٌ, فَتَُكـوُن األْرع رالّسِفــينَِة الــاوبَقَِة فــي البَْحـِر تَْرُجُ  الّراِجفَةُ تَتْبَعُها 

ِِ تَُرّجُحـهُ األَْرَواُ  فَتَــِايدُ النـاُس عَ  لــى تَْضِربُها األَْمَواُج تُْكفَأُ بأَْهلهـا, مْو رالِقْنديــِل الــُاعَلِّ  بــالعَْر

ُع, َوتََضُع الـَحَواِمُل, َوتَِشيُب الوْلدَاُن, َوتَطيُر الشـياِطيُ  هاِربَـةً حتــى تَأْتــي َظْهِرها فَتَْذَهُل الـَاَراِض 

 األَْقطار فَتَلَقّاها الـَاالئَِكةُ فَتَْضِرُب ُوُجوَهها, فَتْرِجُع َويَُولّــي النّـاس ُمـْدبِِريَ  يُنـاِاي بَْعَضـُهْم بَْعَضـا,

ُ: يَْوَم ال َّ ُ فََاـا لَـهُ َوُهَو الِذي يَقُوُل  َّ ِ ِمْ  عاصٍم َوَمْ  يُْضـِلِل  َّ تناِا يَْوَم تَُولّوَن ُمْدبِِريَ  ما لَُكْم ِمَ  

ــَرمْوا مْمــرا َعِميـــاا,  ـــاا ُهــْم َعلـــى كلــَك, إْك تََصــدَّعِت األْرُع ِمــْ  قُْطــٍر إلـــى قُْطــٍر, فَ ِمــْ  هــاٍا فَبَـْينَ

 ُ َّ مْعلَـُم بِِه, ثُّم نََمُروا إلـى الّسااِء فإكَا ِهَي رالـُاْهِل, ثُم ُ ِسَ  شْاُسـها  ومََ ذَُهْم ِلذَلَك ِم  الَكْرِب ما 

ــّم ُرِشــَطْت َعــْنُهمْ  ــَرْت نُـــُجوُمها, ثُ ــَ  قََاُرهــا َواْنتَن ــال رســول ـ صــلى ـ عليــه وســلم: « وُ ِس ق

ستننى هلل حي  يقول: فَفَِزَ  َمْ  فِـي فقال مبو هريرة: فا  ا« واألْمَواُت ال يَْعلَـُاون بَِشْيٍء ِمْ  كلكَ »

ــال:  ُ؟ ق َّ ــْ  شــاَء  ـــي األْرِع إالّ َم ــْ  فِ ــَاَواِت َوَم ـــى »الّس ــَزُ  إل ـــَاا يَصــُل الفَ ــَهدَاُء, وإنّ ــَك الّش مُولَئِ
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ُ فََزَ  كلَك الـيَْوم وآَمـنَُهْم. َّ ِ يَْبعَنُـهُ  األْحياء, مُولَئَِك مْحياٌء ِعْندَ َربّهْم يُْرَفقُوَن, َوقاُهُم  َّ َوُهـَو َعـذَاُب 

إلـى َعلـى ِشَراِر َ ـْلِقِه, َوُهَو الِّذي يَقُوُل: يا ميها النّاُس اتّقُوا َربُّكْم إّن َفْلَزلَةَ الّساَعِة َشْيٌء َعِميـٌم... 

ِ َشِديدٌ  َّ  «.قوله: َولَِكّ  َعذَاَب 

ا كلـك عنـه قـوٌل, لـوال مــجيء الصـحا  وهذا القول الذي كررنا  ع  علقاة والشعبـّي وم  كررن  

م  األ بـار ع  رسول ـ صلى ـ عليه وسلم بخالفـه, ورسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم معلــم 

بـاعانـي وحي ـ وتنزيـله. والصواب م  القول فـي كلك ما صّ  به الـخبر عنه. كرر الرواية ع  

 رسول ـ صلى ـ عليه وسلم بـاا كررنا:

ـ حدثنـي محاد ب  الـاقدام, قال: حدثنا الـاعتـار بـ  سلـيــاان, قـال: سـاعت مبــي يحـدّث 18835  

ع  قتااة, ع  صاحب له حدّثه, عـ  عاـران بـ  ُحصـي , قـال: بـينــاا رسـول ـ صـلى ـ عليـه 

  وسلم فـي بعض مثافيه وقد فـاوت الّسير بأصحابه, إك نااى رسول ـ صلى ـ عليه وسـلم بهـذ

قال: فَحنّوا الـاطّي, حتــى رـانوا «. يا ميّها النّاُس اتّقُوا َربُّكْم إّن َفْلَزلَةَ الّساَعِة َشْيٌء َعِميـمٌ »االَية: 

قـالوا: ـ ورسـوله معلــم. « َهْل تَـْدُروَن مّي يَـْوٍم كَلـَك؟»حول رسول ـ صلى ـ عليه وسلم قال: 

اِايِه َربّهُ: اْبعَْث بَْعَث الناِر, ِمْ  ُرّل مْلٍ  تِْسَع ِمئٍَة َوتِْسعَةً َوتِْسِعيَ  إلــى كلَك يَْوَم يُنااَى آاَُم, يُن»قال: 

مال اْحَالُـوا »قال: فأبلس القوم, فاا وض  منهم ضـاحك, فقـال النبــّي صـلى ـ عليـه وسـلم: « النّارِ 

الّ َرنََرتا ُ, فََاْ  َهلَـَك ِمـْ  بَنــي آاََم, َوَمـْ  َهلَـَك ِمـْ  ومْبِشُروا, فإّن َمعَُكْم َ ـِلـيقَتَـْيِ  ما رانَتا فِـي قَْوٍم إ

مْبِشُروا, ما مْنتُـْم فِـي النّاِس إالّ رالّشـاَمِة فِــي َجْنـِب البَِعيـِر, »قال: «. بَنـي إْبِلـيَس َويأُْجوَج َومأُْجوجَ 

 «.مو رالّرْقاة فـي َجنا ِ الدّابَة

ا يحيى ب  سعيد, قال: حدثنا هشام ب  مبـي عبد ـ, عـ  قتـااة, حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثن   

ع  الـحس , ع  عاـران بـ  حصـي , عـ  النبــّي صـلى ـ عليـه وسـلم. وحـدثنا ابـ  بشـار, قـال: 

حدثنا معاك ب  هشام, قال: حـدثنا مبــي وحـدثنا ابـ  مبــي عـدّي, عـ  هشـام جايعـا, عـ  قَتـااة, عـ  

   البنـّي صلى ـ عليه وسلم بـانله.الـحس , ع  عاران ب  حصي , ع

حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا مـحاد ب  بشر, ع  سعيد ب  مبــي عروبـة, عـ  قَتـااة, عـ  العـالء    

 ب  فياا ع  عاران, ع  رسول ـ صلى ـ عليه وسلم, بنـحو .

ـحس , قـال: ـ حدثنا اب  بشار, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدثنا عـوف, عـ  الـ18836  

بلثنـي من رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم لــاا قــفل مـ  غـزوة العُْسـرة, ومعـه مصـحابه, بعـد مـا 

شارف الـادينة, قرم: يا ميّها النّاُس اتقُوا َربُكْم إّن َفْلَزلَةَ الّساَعِة َشْيٌء َعِميــٌم يَـْوَم تََرْونَهـا... االَيـة, 

؟ قـيــل: ـ ورسـوله معلــم. فـذرر «متَـْدُروَن مّي يـوم كَاُرـمْ »فقال رسول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم: 

وإنّهُ لَـْم يَُكْ  َرُسوالِن إالّ راَن بَـْينَُهاا فَتَْرةٌ ِمَ  الـجاِهِلـيِّة, فَُهْم مْهُل النّاِر وإنُّكْم »نـحو , إال منه فاا: 

األْرِع إالّ َرنَُروُهْم, َوُهْم يَأُْجوُج َومـأُجوُج, َوُهـْم  بـيَ  َظْهَراْنـي َ ـِلـيقَتَـْيِ  ال يُعااّهاا محدٌ ِمْ  مْهلِ 

 «.مْهُل الناِر, َوتَْكُاُل الِعدّةُ ِمَ  الـُانافِِقـي َ 

ـــ حدثنـــي يحيــى بــ  إبراهيـــم الـــاسعواّي, قــال: حــدثنا مبـــي, عــ  مبـــيه, عــ  جــدّ , عــ  18837  

يُقاُل الَاََم: مْ ِرْج » عليه وسلم قال: األعا , ع  مبـي صالـ  ع  مبـي سعيد, ع  النبـّي صلى ـ

 كلـَك بَْعَث النّار, قاَل: فَـيَقُوُل: َوما بَْعُث النّاِر؟ فَـيَقُوُل: ِمْ  ُرّل مْلٍ  تِْسَع مئٍَة وتِْسـعَةً َوتِْسـِعيَ . فَِعْنـدَ 

ِ يَِشيُب الّصِثيُر, َوتََضُع الـحامُل َحَالهـا, َوتَـَرى النّـاَس ُسـكاَرى َومـا ُهـْم بِ  َّ ُسـكاَرى, َولَِكـّ  َعـذَاَب 

مْبِشــُروا فــإّن َواِحــدا مــْنُكْم ومْلفـــا مــْ  يَــأُْجوَج »قــاَل: قُْلنــا فَــأي  النــاجي يــا رســول ـ؟ قــال: «. َشــديدٌ 

َ. ثـم قـال: « إنّـي ألَْطَاُع مْن تَُكونُوا ُربَُع مهـِل الــَجنّةِ »ثُّم قاَل: «. َومأُجوجَ  َّ إنّــي »فََكبّْرنـا وَحِاـْدنا 

َ. ثم قال: « ألَْطَاُع مْن تُكونُوا ثُلَُث مْهِل الـَجنةِ  َّ إنّـي ألْطَاُع مْن تَُكونُوا نِْصَ  مْهِل »فَكبّْرنا وَحِاْدنا 

اَاِء الـَجنِة إنّـَاا َمنَلُُكْم فِـي النّاِس رَانَِل الّشْعَرةِ البَــْيَضاِء فــي النّـْوِر األْسـَوِا, مو َرَانـِل الّشـْعَرةِ الّسـوْ 

 «.فِـي النْوِر األْبـيَِض 

حــدثنا مبــو الســائب, قــال: حــدثنا مبــو معاويــة, عــ  األعاــ , عــ  مبـــي صالـــ , عــ  مبـــي ســعيد    

ُ الَاََم يَْوَم الِقـياَمةِ »الـُخْدرّي, قال: قال رسول ـ صلى ـ عليه وسلم:  َّ  ثم كرر نـحو .« يَقُول 

الرملـّي, قـال: حـدثنا يحيـى بـ  عيسـى, عـ  األعاـ , عـ  حدثنـي عيسى ب  عناان ب  عيسى    

ُ »مبـي صالـ , ع  مبـي سعيد, قال: كرـر رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم الــحشر, قـال:  َّ يقـوُل 
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ثـم كرـر «. ى النّـارِ يَْوَم الِقـياَمِة يا آاَُم فَـيَقُوُل: لَبّـْيَك َوَسْعدَْيَك والـَخْيُر بِـيَدَْيَك فَـيَقُوُل: اْبعَـْث بَْعنـا إلــ

 نـحو .

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة, ع  منس قال: 18838  

ِ َشـِديدٌ...  َّ نزلت يا ميّهـا النّـاُس اتّقُـوا َربُّكـْم إّن َفْلَزلَـةَ الّسـاَعِة َشـْيٌء َعِميــٌم... حتــى إلــى: َعـذَاَب 

لى ـ عليه وسلم وهو فـي مسير, فرّجع بها صوته, حتـى ثاب إلـيه مصحابه, االَية علـى النبـّي ص

ُ الَاََم: يا آاَُم قُْم فــاْبعََث النـاِر ِمـْ  ُرـّل مْلـٍ  تِْسـَع مئَـةٍ »فقال:  َّ  متَْدُروَن مّي يَْوٍم َهذَا؟ َهذَا يَْوَم يَقُوُل 

َسـدّاُوا َوقـاِربُوا »قال النبــّي صـلى ـ عليـه وسـلم: فُكبر كلك علـى الـاسلـاي , ف« َوتِْسعَةً َوتِْسِعي َ 

ا ِ ومْبِشُروا فََوالِّذي نَْفِسي بِـيَِدِ  ما مْنتُـْم فِـي الناِس إالّ رالّشاَمِة فـي َجْنِب البَِعيِر, مو رالّرْقَاِة فِـي ِكرَ 

الّ َرنََرتـا ُ: يَـأُْجوُج َومـأُْجوُج, َوَمـْ  َهلَـَك مـ  الدّابِّة, وإّن َمعَُكْم لَـَخـِلـيقَتَـْيِ  ما رانَتـا فِــي َشـْيٍء قَـّا إ

 «.َرفََرةِ الـِجّ  واعْنِس 

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثـور, عـ  معاـر, عـ  إسـحاق, عـ  عاـرو بـ  18839  

ميــاون, قـال: ا ــلت علــى ابـ  مسـعوا بـــيت الــاال, فقـال: سـاعت النبــّي صـلى ـ عليـه وســلم 

متَْرَضـْوَن مْن تَُكونُــوا ثُلُـَث مْهــِل »قُلنــا نعـم, قــال: « متَْرَضـْوَن من تَُكونُــوا ُربُـَع مْهــِل الــَجنِة؟»يقـول: 

فَوالِّذي نَْفِسي بـيَِدِ , إنّـي ألْرُجوا مْن تَُكونّوا َشْطَر مْهِل الـَجنِّة, َوسأُْ بُِرُرْم »قلنا: نعم قال: « الـَجنِة؟

الـَجنّةَ إالّ نَْفٌس ُمْسِلـَاةٌ, َوإّن قِلّةَ الـُاْسِلـِايَ  فِـي الُكفّـاِر يَْوَم الِقـياَمِة رالّشـْعَرةِ  َعْ  كلَك إنّه ال يَْدُ ـلُ 

 «.الّسْواَاِء فِـي النّْوِر األْببَِض, مو رالّشْعَرةِ البَـْيَضاِء فِـي النّْوِر األْسَواِ 

اب  فيـد, فــي قولـه: إّن َفْلَزلَـةَ الّسـاَعِة ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال 18840  

 َشْيٌء َعِميـٌم قال: هذا يوم القـيامة.

والزلزلة: مصدر م  قوله القائل: فلزلـُت بفـالن األرع مفلزلهـا فلزلـة وِفلـزاالً, بكسـر الـزاي   

لـيــم مـ  األفعـال م  الّزلزال, راا قال ـ: إكَا ُفْلِزلَِت األْرُع ِفْلَزالََها ورذلك الـاصدر مـ  رـل س

إكا جاءت علـى فِعالل فبكسر مّوله, منل َوْسوس َوْسَوَسة وِوْسواسا, فإكا ران اساا رـان بفتــ  مّولـه 

 الّزلزال والَوْسواس, وهو ما وسوس إلـى اعنسان, راا قال الشاعر:

 يَْعِرف الـجاِهُل الـُاَضلُّل مّن الدّْهَر فِـيِه النّْكَراُء والّزْلَزاُل  

قوله تعالـى: يَْوَم تََرْونَها يقول جّل ثناه : يوم ترون ميها الناس فلزلة الساعة تذهل مـ  عماهـا و  

رل مرضعة مولوا عاا مرضعت. ويعنـي بقوله: تَْذَهُل تنسى وتترك م  شدّة رربهـا, يقـال: كََهْلـت 

ــوالً َوكَِهْلــت ميضــا, وهــي قلـيـــلة, والفصــي : الفتـــ   ــَل عنــه كُُه فـــي الهــاء, فأمــا فـــي عــ  رــذا مْكَه

 الـاستقبل فـالهاء مفتوحة فـي اللثتـي , لـم يساع غير كلك ومنه قول الشاعر.

 َصَحا قَْلبُهُ يا َعّز مْو رااَ يَْذَهلُ   

فأما إكا مريد من الهول منسا  وسال , قلـت: مكهلـه هـذا األمـر عـ  رـذا يُذهلـه إكهـاالً. وفــي إثبــات   

عَة ا تالف بـي  مهل العربـية وران بعض نـحويّـي الكوفـيــي  يقـول: إكا الهاء فـي قوله: ُرّل ُمْرض

مثبتت الهاء فـي الـارضعة فإنـاا يراا مّم الصبـّي الــارضع, وإكا مسـقطت فإنـه يـراا الــارمة التــي 

معها صبـّي ترضعه ألنه مريد الفعل بها. قالوا: ولو مريد بها الصفة فـيـاا يرى لقال ُمْرضع. قـال: 

ذلك رل ُمْفِعل مو فـاعل يكـون لوننـى وال يكـون للـذرر, فهـو بثيـر هـاء, نــحو: نُْقـرب, وُمـوقِر, ور

 وُمْشدن, وحامل, وحائض.

قال مبو جعفر: وهذا القول عندي مولــى بــالصواب فــي كلـك ألن العـرب مـ  شـأنها إسـقاط هـاء   

للــاذرر فــيه حـّظ, فـإكا مرااوا التأنـيث م  رل فـاعل ومفعل إكا وصفوا الــاؤنث بـه ولـو لــم يكـ  

الـخبر عنهـا منهـا سـتفعله ولــم تفعلـه, مثبتـوا هـاء التأنــيث لــيفرقوا بــي  الصـفة والفعـل. منـه قـول 

 األعشى فـيـاا هو واقع ولـم يك  وقع قبل:

 فَانِْلَك ُحْبلَـى قَْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍعفأْلَهْيتُها َعْ  ِكي ثَاائَِم ُمـْحِوِل  

مثبتــوا الهــاء فـــي الـحالتـــي  وربـــاا مســقطوهاا فـــيهاا غيــر من الفصــي  مــ  رالمهــم مــا  وربـــاا  

 وصفت.

فتأويـل الكالم إكن: يوم ترون ميها الناس فلزلة السـاعة, تنسـى وتتـرك رـّل والـدة مولـوا ترضـع   

 ولدها عاا مرضعت. راا:
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فـي قولـه: يَـْوَم تََرْونَهـا تَـْذَهُل ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, 18841  

 ُرّل ُمْرِضعٍَة َعّاا مْرَضعَْت قال: تترك ولدها للكرب الذي نزل بها.

ـ حدثنا القسام, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  مبـي بكر, ع  الـحس : تَـْذَهُل 18842  

طـام. وتََضـُع ُرـّل كَاِت َحْاـٍل َحْالَهـا قـال: ُرّل ُمْرِضعٍَة َعّاا مْرَضعَْت قال: كهلت ع  موالاها بثير ف

ملقت الـحوامل ما فـي بطونها لثير تـاام. وتََضـُع ُرـّل كَاِت َحْاـٍل َحْالََهـا: يقـول: وتسـقا رـل حامـل 

 م  شدّة ررب كلك حالها.

اب وقوله: َوتََرى النّاَس ُسكاَرى قرمت قّراء األمصـار َوتَـَرى النّـاَس ُسـكاَرى علــى وجـه الــخط   

للواحد, رأنه قال: وترى يا مـحاد الناس ُسكارى وما هم بُسكارى. وقد ُروي عـ  مبــي ُفْرعـة بـ  

م  قول القائل: مُِرْيت تُرى, التــي «, الناس»بضم التاء ونصب « َوتَُرى النّاسَ »عارو ب  جرير: 

 تطلب االسم والفعل, رمّ  وم واتها.

 ـيه قّراء األمصار, عجاا  الـحجة م  القّراء علـيه.والصواب م  القراءة فـي كلك عندنا ما عل  

وا تل  القّراء فــي قـراءة قولـه: ُسـكاَرى فقـرم كلـك عامـة قـّراء الــادينة والبصـرة وبعـض مهـل   

َوتَـَرى النّـاَس َسـْكَرى َومـا ُهـْم »الكوفة: ُسكاَرى َوما ُهْم بُِسكاَرى. وقرمته عامة قّراء مهل الكوفـة: 

 «.بَِسْكَرى

لصواب م  القول فـي كلك عندنا, منهاا قراءتـان مستفــيضتان فــي قَـراءةَ األمصـار, متقاربتـا وا  

الـاعنى, فبأيتهاا قرم القارىء فاصيب الصواب. ومعنى الكالم: وترى الناس يا مـحاد م  عميـم 

 ما نزل بهم م  الكرب وشدّته ُسكارى م  الفز  وما هم بُسكارى م  شرب الـخار.

 ذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:وبنـحو ال  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  مبـي بكر, ع  الـحس : َوتََرى 18843  

 النّاَس ُسكاَرى م  الـخوف, َوما ُهْم بُِسكارى م  الشراب.

قوله: َوما ُهْم بُِسـكاَرى قـال: مـا ـ قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جريج, 18844  

ِ َشِديدٌ. َّ  ُهم بسكارى م  الشراب َولَِكّ  َعذَاَب 

ــ حدثنــي يـونس, قـال: م برنــا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابــ  فيـد, فــي قولـه: َوتَـَرى النّــاَس 18845  

ِ َشـِديدٌ يقـ َّ ول تعالــى كرـر : ولكـنهم ُسكاَرى َوما ُهْم بُِسكاَرى قال: ما شربوا  اـرا َولَِكـّ  َعـذَاَب 

صاروا سكارى م   وف عـذاب ـ عنـد معـاينتهم مـا عـاينوا مـ  رـرب كلـك وعميــم هولـه, مـع 

 علـاهم بشدّة عذاب ـ.

 

 3اآلية : 
ِ بِثَْيِر ِعْلٍم َويَتّبِـُع ُرـّل َشـْيَطاٍن ّمرِ  َّ يـٍد القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوِمَ  النّاِس َم  يَُجاِاُل فِي 

.} 

 كرر من هذ  االَية: نزلت فـي النضر ب  الـحارث.   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: َوِمـَ  النّـاِس َمـْ  18846  

ِ بثَْيِر ِعْلـٍم قال: النْضر ب  الـحارث. َّ  يُجاِاُل فـي 

ِ بثَيْ    َّ ِر ِعْلـٍم م  يخاصم فــي ـ, فــيزعم من ـ غيـر قـاار علــى ويعنـي بقوله: َمْ  يُجاِاُل فـي 

إحياء م  قد بَلـي وصار ترابـا, بثير علـم يعلـاه, بل بجهل منه بــاا يقـول. َويَتّبِـُع فــي قـيــله كلـك 

 وجداله فـي ـ بثير علـم ُرّل َشْيطاٍن ّمِريٍد.

 

 4اآلية : 
 َعلَْيِه مَنّهُ َم  تََوالّ ُ فَأَنّهُ يُِضلّهُ َويَْهِديِه إِلََى َعذَاِب الّسِعيِر {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ُرتِبَ 

ههنـا قُِضـي, والهـاء التــي فــي قولـه « ُرتِـبَ »يقول تعالـى كرر : قُضي علــى الشـيطان فاعنـى:    

 م  كرر الشيطان. راا:« علـيه»
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ب  ثور, ع  معار ع  قتااة: ُرتَِب َعلَـْيِه منّهُ ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد 18847  

 َمْ  تََوالّ ُ قال: ُرتب علـى الشيطان, منه م  اتبع الشيطان م   ـل  ـ.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18848  

مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قول ـ: ُرتَِب  قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب 

 َعلَـْيِه منّهُ َمْ  تََوالّ ُ قال: الشيطان اتبعه.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد منّـهُ َمـْ  تَـَوالّ ُ,    

 قال: اتبعه.

« يضله», يعنـي: يضّل م  توال . والهاء التـي فـي وقوله: فأنّهُ يُِضلّهُ يقول: فإن الشيطان يضله   

التــي فـــي قولــه: َمـْ  تـَـَوالّ ُ وتأويـــل الكـالم: قُِضــي علـــى الشـيطان منــه يضــّل « مــ »عائـدة علـــى 

متبـاعه وال يهديهم إلـى الـحّ . وقولـه: ويَْهِديـِه إلــى َعـذَاِب الّسـِعيِر يقـول: ويَُسـوُق َمـْ  اتّبَعَـهُ إلــى 

م الـاوقدة وسياقه إيـا  إلــيه بدعائـه إلــى طاعتـه ومعصـيته الـرحا , فـذلك هدايتـه مـ  عذاب جهنـ

 تبعه إلـى عذاب جهنـم.

 

 5اآلية : 
ّم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَأَيَّها النّاُس إِن ُرنتُْم فِي َرْيٍب ّمَ  اْلبَْعِث فَإِنّا َ لَْقنَاُرْم ّم  تَُراٍب ثُ 

ِمْ  َعلَقٍَة ثُّم ِم  ّمْضثٍَة ّمَخلّقٍَة َوَغْيِر ُمَخلّقٍَة لّنُبَيَّ  لَُكـْم َونُِقـّر فِـي األْرَحـاِم َمـا نََشـآُء إِلَـَى  ِم  نّْطفٍَة ثُمّ 

ِل اْلعُُاـِر مَْركَ مََجٍل ّمَسّاى ثُّم نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُّم ِلتَْبلُثَُواْ مَُشدُّرْم َوِمـنُكْم ّمـ  يُتَـَوفَّى َوِمـنُكْم ّمـ  يُـَراّ إِلَـَى 

ْت َومَنبَتَْت ِمـ  ِلَكْيالَ يَْعلََم ِم  بَْعِد ِعْلٍم َشْيئاً َوتََرى األْرَع َهاِمدَةً فَإِكَآ مَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَاآَء اْهتَّزْت َوَربَ 

 ُرّل َفْوجٍ بَِهيجٍ {.

علــم, اتبــاعا منـه وهذا احتـجاج م  ـ علـى الذي م بر عنه م  الناس منه يجاال فـي ـ بثير    

للشيطان الـاريد وتنبـيه له علـى موضع  طأ قـيـله وإنكـار  مـا منكـر مـ  قـدرة ربـه. قـال: يـا ميهـا 

الناس إن رنتـم فـي شّك مـ  قـدرتنا علــى بعـنكم مـ  قبـوررم بعـد مــااتكم وبالُرـم اسـتعماما مـنكم 

تراب ثم إنشائنارم مـ  نطفـة آام ثـم  لذلك, فإن فـي ابتدائنا  ـل  مبـيكم آام صلى ـ عليه وسلم م 

تصــريفنارم محــواالً حــاالً بعــد حــال, مــ  نطفــة إلـــى علقــة, ثــم مــ  علقــة إلـــى ُمضــثة, لكــم معتبــرا 

ومتعما تعتبرون به, فتعلـاون من م  قدر علــى كلـك فثيـر متعـذّر علــيه إعـااتكم بعـد فنـائكم راـا 

 رنتـم محياء قبل الفناء.

ي تأويـل قوله: مخـلّقٍة وَغْيِر ُمَخـلّقٍَة فقال بعضهم: هي م  صـفة النطفـة. وا تل  مهل التأويـل فـ  

قال: ومعنى كلك: فإنا  ـلقنارم م  تراب, ثم م  نطفـة مخــلقة وغيـر مخــلقة قـالوا: فأمـا الـاخــلقة 

. كرـر فاا ران  ـلقا َسِويّا ومما غير مخـلقة فاا افعته األرحام م  النَّط  وملقته قبل من يكون  ـلقا

 م  قال كلك:

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا مبو معاوية, ع  ااوا ب  مبـي هند, ع  عامر, ع  علقاة, 18849  

ع  عبد ـ, قال: إكا وقعت النطفة فـي الرحم, بعث ـ ملَكا فقال: يا رّب مخـلقة مو غيـر مخــلقة؟ 

لقة, قـال: يـا رّب فاـا صـفة هـذ  النطفـة فإن قال: غير مخـلّقة, مـّجتها األرحـام امـا, وإن قـال: مخــ

مكرر مم مننى؟ ما رفقها ما مجلها؟ مشقـّي مو سعيد؟ قال: فـيقال له: انطل  إلـى مّم الكتاب فــاستنسل 

 منه صفة هذ  النطفة قال: فـينطل  الـالك فـينسخها فال تزال معه حتـى يأتـي علـى آ ر صفتها.

 مة. كرر م  قال كلك:وقال آ رون: معنى قلك: تامة وغير تا  

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حـدثنا سلـيــاان, قـال: حـدثنا مبـو هـالل, عـ  قَتـااة فــي قـول ـ: 18850  

 ُمَخـلّقٍَة وَغيَر ُمَخـلّقٍَة قال: تامة وغير تامة.

 ذرر منله.حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  قَتااة: ُمُخـلّقٍَة وغيِر ُمَخـلّقٍَة ف   

وقــال آ ــرون: معنــى كلــك الـــاضثة إنســانا وغيــر مصــّورة, فــإكا صــّورت فهــي مَخـــلقة وإكا لـــم   

 تصّور فهي غير مَخـلقة. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عنبسة, ع  مـحاد ب  عبد الرحا , ع  القاسـم 18851  

 ـلّقٍَة قال: الّسقا, مخـلّقة وَغير ُمَخـلّقَة.ب  مبـي بَّزة, ع  مـجاهد فـي قوله: ُمخَ 
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حدثنـي مــحاد بـ  عاـر, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال:    

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد فــي قـول ـ: ُمَخــلّقٍَة 

 خـلوق وغير َمخـلوق.َوغيٍر ُمَخـلّقٍَة قال: السقا, م

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, بنـحو .   

ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا عبـد األعلــى, قـال: حـدثنا ااوا, عـ  عـامر منـه قـال فــي 18852  

قة, وإكا قذفتها قبل كلك فهـي غيـر النطفة والـاضثة إكا نكست فـي الـخـل  الرابع رانت نََساة مخـل

 مخـلقة.

ـ قال: حدثنا عبد الرحا  ب  مهدي, ع  حاـاا بـ  مبــي سلــاة, عـ  ااوا بـ  مبــي هنـد, 18853  

 ع  مبـي العالـية: ُمَخـلّقٍَة وَغيِر ُمَخـلّقٍَة قال: السقا.

تاّمـا, وغيـر مخــلقة: ومولـى األقوال فـي كلك بـالصواب قول م  قال: الـاخـلقة الـاصورة  ــلقا   

الّسـقا قبــل تـــاام  ـــلقه ألن الـاخــلقة وغيــر الـاخـــلقة مــ  نعـت الـــاضثة والنطفــة بعــد مصــيرها 

مضثة, لـم يب  لها حتـى تصير  ــلقا سـويّا إال التصـوير وكلـك هـو الــاراا بقولـه: ُمَخــلّقٍَة وَغيـِر 

 ة وال تصّور وال ينفل فـيها الرو .ُمَخـلّقٍَة  ـلقا سويّا, وغير مخـلقة بأن تلقـيه األم مضث

وقوله: ِلنُبَـيَّ  لَُكْم يقول تعالــى كرـر : جعلنـا الــاضثة منهـا الـاخــلقة التامـة ومنهـا السـقا غيـر    

 التاّم, لنبـي  لكم قدرتنا علـى ما نشاء ونعّرفكم ابتداءنا  ـلقكم.

ى يقول تعالـى كرر : م  رنا رتبنا له بقاء وحياة وقوله: َونُِقّر فـي األْرحاِم ما نَشاُء إلـى مَجٍل ُمَساّ   

إلـى ممد وغاية, فـانا نقّر  فـي رحم ممه إلـى وقته الذي جعلنا له من يـاكث فـي رحاها فـال تسـقطه 

وال يخــرج منهــا حتـــى يبلــغ مجلــه, فــإكا بلــغ وقــت  روجــه مــ  رحاهــا مكنــا لــه بـالـــخروج منهــا, 

 فـيخرج.

 ك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي كل  

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18854  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: َونُِقـّر فِــي 

 : التـاام.األْرحاِم ما نَشاُء إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َونُِقّر فِــي األْرحـاِم 18855  

 حتـى يخرج. ما نَشاُء إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: األجل الـاساى: مقامته فـي الرحم

وقوله: ثُّم نُـْخِرُجُكْم ِطْفالً يقول تعالـى كرـر : ثـم نــخرجكم مـ  مرحـام ممهـاتكم إكا بلثتــم األجـل    

وهـو صـفة للــجايع, ألنـه مصـدر منـل «, الطفل»الذي قدرته لـخروجكم منها طفالً صثارا ووّحد 

 راال عقولكم ونهاية قوارم بعاررم. عدل وفور. وقوله: ثُّم ِلتَْبلُثُوا مُشدُّرْم يقول: ثم لتبلثوا

وقد كررت ا تالف الـاختلفـي  فـي األشدّ, والصواب م  القول فـيه عندنا بشواهد  فـيـاا مضـى   

 بـاا مغنى ع  إعااته فـي هذا الـاوضع.

ي يقول تعالـى كرر : ومنكم ميها الناس م  يُتَوفـى قبل من يبلغ مشدّ  فـيـاوت, ومنكم م  يُْنَسأ فــ   

مجله فـيعار حتـى يهرم فـيراّ مـ  بعـد انتهـاء شبــابه وبلوغـه غايـة مشـدّ  إلــى مركل عاـر , وكلـك 

الهرم, حتـى يعوا رهيئته فـي حال صبـا  ال يعقل م  بعد عقله األّول شيئا. ومعنى الكـالم: ومـنكم 

 ـٍم ران يعلـاه َشْيئا.م  يراّ إلـى مركل العار بعد بلوغه مشدّ  ِلَكْيال يَْعلَـَم ِمْ  بَْعِد ِعلْ 

وقوله: َوتََرى األْرَع هاِمدَةً يقول تعالـى كرر : وترى األرع يا مـحاد يابسة اارسة االَثار م    

النبـات والزر . ومصل الهاوا: الدروس والدثور, ويقال منـه: هاـدت األرع تهاـد ُهاـواا ومنـه 

 قول األعشى ميـاون ب  قـيس:

 ـِجْسِاَك شاِحبـاومَرى ثِـيابََك بـاِلـياٍت ُهّادَا قالَْت قُتَـْيـلَةُ ما لِ  

 والُهّاد: جاع هامد, راا الّرّرع جاع رارع.  

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, فــي قولـه: َوتَـَرى 18856  

 هامدَةً قال: ال نبـات فـيها. األْرعَ 
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وقوله: فإكَا مْنَزْلنا َعلَـْيها الـَااء اْهتَّزْت يقول تعالــى كرـر : فـإكا نــح  منزلنـا علــى هـذ  األرع    

الهامدة التـي ال نبـات فـيها والـاطَر مـ  السـااء اْهتَـّزْت يقـول: تــحررت بـالنبــات, َوَربَـْت يقـول: 

 لثيث.ومضعفت النبـات بـاـجيء ا

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ــ حـدثنا ابــ  عبـد األعلـــى, قـال: حـدثنا مـــحاد بـ  ثــور, عـ  معاـر, عــ  قَتـااة: اْهتـَـّزْت 18857  

 َوَربَْت قال: ُعِرف الثيث فـي ربوها.

, ع  قَتااة: اْهتَـّزْت َوَربَـْت حدثنا الـحس  ب  يحيى, قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار   

 قال: حسنت, وعرف الثيث فـي ربوها.

وران بعضهم يقول: معنى كلك: فإكا منزلنـا علــيها الــااء اهتـزت. ويوجـه الــاعنى إلــى الـزر ,   

وإن ران الكالم مخرجه علـى الـخبر ع  األرع. وقرمت قراء األمصار: َوَربَـْت بــاعنى: الربـو, 

 بـالهاز.« َوَربأَتْ »والزيااة. وران مبو جعفر القارىء يقرم كلك: الذي هو النـااء 

 ـ ُحدثت ع  الفراء, ع  مبـي عبد ـ التـايـاي عنه.18858  

وكلك غلا, ألنه ال وجه للـرب ههنـا, وإنــاا يقـال ربـأ بــالهاز بــاعنى: حـرس مـ  الربــيئة, وال   

 ءة ما علـيه قراء األمصار.معنى للـحراسة فـي هذا الـاوضع. والصحي  م  القرا

وقوله: ومْنبَتَْت ِمْ  ُرّل َفْوجٍ بَِهيجٍ يقول جّل ثناه : ومنبتت هذ  األرع الهامدة بـذلك الثيـث ِمـْ     

 ُرّل نو  بهيج. يعنـي بـالبهيج: البهج, وهو الـحس .

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: ومْنبَتَْت ـ حدثنا م18859  

 ِمْ  ُرّل َفْوجٍ بَهيجٍ قال: حس .

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

 7- 6اآلية : 
َ هُ  َّ َو اْلَحـّ  َومَنّـهُ يُْحيِــي اْلَاـْوتََى َومَنّـهُ َعلَـَى ُرـّل َشـْيٍء القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }كَِلَك بِأَّن 

َ يَْبعَُث َم  فِي اْلقُبُوِر {. َّ  قَِديٌر    َومَّن الّساَعةَ آتِيَةٌ الّ َرْيَب فِيَها َومَّن 

يعنــي تعالــى كرـر  بقولـه: كلـك هـذا الـذي كرــرت لكـم ميهـا النـاس مـ  بـدئنا  ــلقكم فــي بطــون    

هاتكم, ووصفنا محوالكم قبل الـايالا وبعد , طفالً, ورهـالً, وشـيخا هرمـا وتنبــيهنارم علــى فعلنـا مم

بـاألرع الهامدة بـاا ننزل علـيها م  الثيث لتؤمنوا وتصـدّقوا بـأن كلـك الـذي فعـل كلـك ـ الـذي 

ها ال تقدر علــى هو الـحّ  ال شك فـيه, ومن م  سوا  مـاا تعبدون م  األوثان واألصنام بـاطل ألن

فعل شيء مـ  كلـك, وتعلــاوا من القـدرة التــي جعـل بهـا هـذ  األشـياء العجيبـة ال يتعـذّر علــيها من 

يحيـي بها الـاوتـى بعد فنائها واروسها فـي التراب, ومن فـاعل كلـك علــى رـّل مـا مراا وشـاء مـ  

تـــي وعــدتكم من مبعــث فـــيها شــيء قــاار ال يـــاتنع علـــيه شــيء مراا , ولتوقنــوا بــذلك من الســاعة ال

 َ َّ الـاوتـى م  قبورهم جائية ال مـحالة ال َرْيـَب فــيها يقـول: ال شـك فــي مــجيئها وحـدوثها, ومّن 

يَْبعَُث َمْ  فِـي القُبُوِر حينئٍذ َم  فـيها م  األموات محياء إلـى موقـ  الـحساب, فال تشّكوا فـي كلـك 

 وال تـاتُروا فـيه.

 

 8اآلية : 
 ول فـي تأويـل قوله تعالـى:   الق

نِيٍر {. ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوالَ ُهًدى َوالَ ِكتَاٍب مه  }وِمَن النهاِس َمن يَُجاِدُل فِي ّللاه
يقول تعالـى كرر : وم  الناس م  يخاصم فـي توحيد ـ وإفراا  بـاأللوهة بثير علــم منـه بــاا    

عه لـاا يقول وال بُْرهان. َوال ِرتـاٍب َمنِــيٍر يقـول: وبثيـر يخاصم به. َوالَ ُهدًى يقول: وبثير بـيان م

رتاب م  ـ متا  لصحة ما يقول. منـير يقول بنـير عـ  حجتـه, وإنــاا يقـول مـا يقـول مـ  الــجهل 

 ظنّا منه وحسبـانا. وكرر من ُعنِـي بهذ  االَية والتـي بعدها النضر ب  الـحارث م  بنـي عبد الدار.
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 10-9اآلية : 
ِ لَـهُ فِـي الـدّْنيَا ِ ـْزٌي َونُِذيقُـهُ يَـْوَم  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ثَانَِي ِعْطِفِه ِليُِضّل َع  َسـبِيِل 

َ لَْيَس بَِمالٍّم لّلعَبِيِد {. َّ  اْلِقيَاَمِة َعذَاَب اْلَحِريِ     كَِلَك بَِاا قَدَّمْت يَدَاَك َومَّن 

 اال هذا الذي يجاال فـي ـ بثير علـم ثانِـَي ِعْطِفِه.يقول تعالـى كرر : يج   

وا تل  مهل التأويـل فـي الـاعنى الذي م  مجله وص  بأنه يننـي عطفه وما الـاراا م  وصـفه   

إيا  بذلك, فقال بعضهم: وصفه بذلك لتكبر  وتبختر . وكرر ع  العـرب منهـا تقـول: جاءنــي فـالن 

 م  الكبر كرر م  قال كلك: ثانـي عطفه: إكا جاء متبخترا

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, عـ  ابـ  عبــاس, فــي 18860  

 قوله: ثانِـَي ِعْطِفِه يقول: مستكبرا فـي نفسه.

 وقال آ رون: بل معنى كلك: الٍو رقبته. كرر م  قال كلك:  

ثنا مبو عاصم, قال حدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حد18861  

قال: حدثنا الـحس  قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قولـه: ثانِــي ِعْطِفـِه 

 قال: رقبته.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: ثانِــَي ِعْطِفـِه قـال: ـ حدثنا اب  18862  

 الٍو عنقه.

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, ع  معار, ع  قَتااة, منله.   

 وقال آ رون: معنى كلك منه يُْعِرُع عاا يُْدَعى إلـيه فال يساع له. كرر م  قال كلك:  

د ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  ـ حدثنـي مـحا18863  

 اب  عبـاس, قوله: ثانِـَي ِعْطِفِه يقول: يعرع ع  كرري.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيـد: ثانِــَي ِعْطِفـِه َعـْ  َسبِـيــِل ـ 18864  

يريد من يساع ما قـيـل له. وقرم: َوإكَا قِـيـَل لَُهْم تَعالَْوا يَْسـتَْثِفْر قال: الويا رمسه, معرضا مولـيا, ال 

ِ لَــّوْوا ُرُهَســُهْم ورمْيــتَُهْم يَُصــدّوَن َوُهــْم ُمْســتَْكبُِروَن َوإكَا تُتْلَـــى َعلَـــْيِه آياتُنــا َولّـــ َّ ــْم َرُســوُل  ى لَُك

 ُمْستَْكبِرا.

سي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, قوله: ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـح18865  

 ثانِـَي ِعْطِفِه قال: يعرع ع  الـحّ .

قال مبو جعفر: وهذ  األقوال النالثة متقاربـات الـاعنى وكلك من مـ  رـان كا استكبــار فاـ  شـأنه   

 اععراُع عاا هو مستكبر عنه ولَـّي عنقه عنه واععراع.

ي كلك من يقال: إن ـ وص  هـذا الــاخاصم فــي ـ بثيـر علــم منـه مـ  والصواب م  القول فـ  

 ربر  إكا اُعي إلـى ـ معرع ع  ااعيه لوى عنقه عنه ولـم يساع ما يقال له استكبـارا.

ِ يقول تعالـى كرر : يجاال هذا الـاشرك فـي ـ بثير علـم معرضـا    َّ وقوله: ِلـيُِضّل َعْ  َسبِـيـِل 

ـحّ  استكبــارا, لــيصدّ الـاؤمنــي  بــاهلل عـ  ايـنهم الـذي هـداهم لـه ويسـتزلهم عنـه. لَـهُ فِــي ع  الـ

الدّْنـيا ِ ْزٌي يقول جّل ثناه : لهذا الـاـجاال فـي ـ بثير علـم فــي الدنــيا  ـزي وهـو القتـل والـذّل 

 والـاهانة بأيدي الـاؤمنـي , فقتله ـ بأيديهم يوم بدر. راا:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجـَريج, قولـه: فِــي الدّنــْيا 18866  

 ِ ْزٌي قال: قُتل يوم بدر.

وقوله: َونُِذيقُـهُ يَـْوَم الِقــياَمِة َعـذَاَب الــَحِريِ  يقـول تعالــى كرـر : ونــحرقه يـوم القــيامة بــالنار.    

َك يقــول جـّل ثنــاه : ويقــال لـه إكا مكيــ  عــذاب النـار يــوم القـــيامة: هــذا وقولـه: كَلــَك بِـــَاا قَـدَّمْت يَــدَا

العــذاب الــذي نذيقكــه الـــيوم بـــاا قــدمت يــداك فـــي الدنـــيا مــ  الــذنوب واالَثــام وارتســبته فـــيها مــ  

َ لَـْيَس بَِمالٍّم لْلعَبِـيِد يقول: وفعلنا كلك ألن ـ لـيس بمـالم للعبــيد فــيع َّ اقب بعـض اعجرام. وإّن 

عبـيد  علـى ُجْرم وهو يثفر منله م  آ ر غير , مو يحال كنب مذنب علـى غير مذنب فـيعاقبه به 

ويعفو ع  صاحب الذنب ولكنه ال يعاقـب محـدا إال علــى جرمـه وال يعـذب محـدا علــى كنـب يثفـر 

 منله الَ ر إال بسبب استـح  به منه مثفرته.
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 11اآلية : 
َ َعلََى َحْرٍف فَـإِْن مََصـابَهُ َ ْيـٌر اْطَاـأَّن بِـِه القول فـي تأويـل قوله تع َّ الـى:   }َوِمَ  النّاِس َم  يَْعبُدُ 

ِ َرةَ كَِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُابِيُ  {. ُُ  َوإِْن مََصابَتْهُ فِتْنَةٌ اْنقَلََب َعلََى َوْجِهِه َ ِسَر الدّْنيَا َواالَ

َ َعلـى َحْرٍف معرابـا رانوا يقـدمون علــى رسـول يعنـي جّل كرر  بقوله: َوِمَ  النّ     َّ اِس َمْ  يَْعبُد 

ـ صلى ـ عليه وسلم, مهاجري  م  بـاايتهم, فإن نـالوا ر ـاء مـ  عـي  بعـد الهجـرة والـد ول 

 َ َّ  فـي اعسـالم مقـاموا علــى اعسـالم, وإال ارتـدّوا علــى معقـابهم فقـال ـ: َوِمـَ  النّـاِس َمـْ  يَْعبُـدُ 

علـى شّك, فإْن مصابهُ اطاأّن بِه وهو السعة مـ  العـي  ومـا يشـبهه مـ  مسبــاب الدنــيا اْطَاـأََن بِـِه 

يقول: استقّر بـاعسالم وثبت علـيه. َوإْن مَصابَتْهُ فِتْنَةٌ وهو الضي  بـالعي  وما يشبهه مـ  مسبــاب 

 ى وجهه الذي ران علـيه م  الكفر بـاهلل.الدنـيا اْنقَلََب َعلـى َوْجِهِه يقول: ارتدّ فـانقلب علـ

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18867  

َ َعلـى َحْرٍف. َّ .. إلـى قوله: اْنقَلََب َعلـى َوْجِهِه قال: الفتنـة اب  عبـاس, قوله: َوِمَ  النّاِس َمْ  يَْعبُدُ 

البالء, ران محدهم إكا قدم الـادينة وهي مرع وبــيئة, فـإن صـّ  بهـا جسـاه ونُتِــجت فرسـه ُمهـرا 

حسنا وولدت امرمته غالما رضي به واطاأّن إلـيه وقال: ما مصبت منذ رنـت علــي اينــي هـذا إال 

دت امرمته جاريـة وتـأ رت عنـه الصـدقة, متـا  الشـيطان فقـال:  يرا وإن مصابه وجع الـادينة وول

 وـ ما مصبت منذ رنت علـى اينك هذا إال شّرا وكلك الفتنة.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عنبسة, ع  مبـي بكر, ع  مـحاد ب  عبد 18868  

اهد فــي قـول ـ: َوِمـَ  النّـاِس َمـْ  يَْعبُـدُ الرحا  ب  مبـي لـيـلـى, ع  القاسم ب  مبـي بَّزة, ع  مــج

َ َعلـى َحْرٍف قال: علـى شّك. َّ 

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18869  

 قال: حدثنا الـحس  قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قولـه: َعلــى َحـْرفٍ 

ــةٌ عــذاب  ــِه: اســتقّر. وإن مَصــابَتْه فِتْنَ ـــية اطاــأّن ب ــٌر َر ــاء وعاف ــإْن مصــابهُ  ي ـــى شــّك. ف قــال: عل

 ومصيبة اْنقَلََب ارتدّ َعلـى َوْجِهِه رافرا.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, بنـحو .   

قبـائل العرب ومـا  حولهم م  مهل القرى يقولـون: نأتــي مــحادا  قال اب  ُجَريج: ران ناس م   

 صلى ـ عليه وسلم, فإن صاافنا  يرا م  معيشة الرفق ثبتنا معه, وإال لـحقنا بأهلنا.

  18870 َ َّ ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, عـ  قتـااة: َمـْ  يَْعبُـدُ 

شك. فإْن مصابَهُ َ ْيٌر يقول: مرنر ماله ورنرت ما شيته اطاأّن قـال: لــم يصبنــي  َعلـى َحْرٍف قال:

فـي اينـي هذا منذ ا ـلته إال  ير َوإْن مَصابَتْهُ فِتْنَةٌ يقول: وإن كهب مالـه, وكهبـت مـا شـيته اْنقَلَـَب 

 علـى َوْجِهِه َ ِسَر الدّنـْيا واالَِ َرةَ.

 د الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, نـحو .حدثنا الـحس , قال: م برنا عب   

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معـاك يقـول: حـدثنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 18871  

َ َعلــى َحـْرٍف االَيـة, رـان نـاس مـ  قبــائل العـرب ومــا   َّ يقول فـي قوله: َوِمَ  النّاِس َمـْ  يَْعبُـدُ 

وا يقولون: نأتـي مــحادا صـلى ـ عليـه وسـلم فننمـر فــي شـأنه, فـإن حول الـادينة م  القرى ران

صاافنا  يرا ثبتنا معه, وإال لـحقنا بـانافلنا ومهلـينا. ورانوا يأتونه فـيقولون: نـح  علـى اينك فإن 

مصابوا معيشة ونَتَـُجوا  يـلهم وولدت نساههم الثلـاان, اطاأنوا وقالوا: هذا اي  صدق وإن تـأ ر 

 الرفق ومفلقت  يولهم وولدت نساههم البنات, قالوا: هذا اي  َسْوء فـانقلبوا علـى وجوههم. عنهم

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َوِمـَ  النّـاِس َمـْ  18872  

َ َعلـى َحْرٍف فإْن مَصابَهُ َ ْيٌر اْطاأَّن بِِه َوإْن مَصـابَتْهُ  َّ فِتْنَـةٌ اْنقَلَـَب َعلــى َوْجِهـِه َ ِسـَر الدّنــْيا  يَْعبُدُ 

ـــيا   ـــيه ان ـــااة, وإن فســدت عل ـــيا  مقــام علـــى العب ـــاناف , إن صلـــحت لــه ان ــَرةَ قــال: هــذا ال واالَِ 

ـــ  مــ  انـــيا . وإكا مصــابته شــدّة مو فتنــة مو  وتثيــرت انقلــب, وال يقـيـــم علـــى العبـــااة إال لـــاا َصلَ

 رك اينه ورجع إلـى الكفر.ا تبـار مو ضي , ت
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وقوله: َ ِسَر الدّنـيا واالَِ َرةَ يقول: َغبِ  هذا الذي وص  جّل ثناه  صـفته انــيا  ألنـه لــم يمفـر    

بحاجته منها بـاا ران م  عبـااته ـ علـى الشك, ووضع فـي تــجارته فلــم يـرب  واالَِ ـَرةَ يقـول: 

ـــيُ  يقــول: و ســر االَ ــرة, فإنــه معــذّب فـــيها بنــار ـ ـــُخْسَراُن الـُابِ  الـــاوقدة. وقولــه: كلــَك ُهــَو ال

و سارته الدنـيا واالَ رة هي الـخسران, يعنـي الهالك. الـُابِـيُ  يقول: يبـي  لـا  فّكر فـيه وتـدبر  

 منه قد  سر الدنـيا واالَ رة.

األعـرج: َ ِسـَر الدنــيا وا تلفت القّراء فـي قراءة كلك, فقرمته قـّراء األمصـار جايعـا غيـر حايـد   

نصبـــا علــى الــحال علــى منــال «  اِسـرا»واالَِ ـَرةَ علــى وجـه الــاضّي. وقــرم  حايـد األعـرج: 

 فـاعل.

 

 12اآلية : 
ِ َمـا الَ يَُضـّر ُ َوَمـا الَ يَنفَعُـهُ كَِلـَك ُهـَو الّضـالَُل  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالــى:   }يَـْدُعو ِمـ  اُوِن 

 {.اْلبَِعيدُ 

يقول تعالـى كرر : وإن مصابت هذا الذي يعبد ـ علـى حرف فتنة, ارتدّ ع  اي  ـ, يدعو م     

اون ـ آلهة ال تضّر  إن لـم يعبدها فـي الدنـيا وال تنفعه فـي االَ رة إن عبـدها. كلـَك ُهـَو الّضـالُل 

األ ذ علـى غير اسـتقامة والـذهاب عـ  البَِعيدُ يقول: ارتداا  كلك ااعيا م  اون ـ هذ  االَلهة هو 

 اي  ـ كهابـا بعيدا.

  18873 ِ َّ ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قولـه: يَـْدُعو ِمـْ  اُوِن 

 ما ال يَُضّر ُ َوما ال يَْنفَعُهُ يكفر بعد إيـاانه كلَك ُهَو الّضالُل البَِعيدُ.

 

 13اآلية : 
 تأويـل قوله تعالـى:   }يَْدُعو لََاْ  َضّر ُ مَْقَرُب ِم  نّْفِعِه لَبِئَْس اْلَاْولََى َولَبِئَْس اْلعَِشيُر {. القول فـي

يقول تعالـى كرر : يدعو هذا الـانقلب علـى وجهه م  من مصابته فتنة آلهة لضّرها فــي االَ ـرة    

يـدعو َمـْ  َضـّر  مقـرب مـ  »ن يقـره : له, مقرب ومسر  إلـيه م  نفعها. وكرر من ابـ  مسـعوا رـا

 «.نفعه

فكان بعض نـحّويـي البصرة يقول: موضعه نصب ب «, َم ْ »وا تل  مهل العربـية فـي موضع   

ويقول: معنا : يدعو الَلهة ضّرها مقرب م  نفعها, ويقـول: هـو شـاكّ ألنـه لــم يوجـد فــي «, يدعو»

رأن معنـى « َم ْ »بعد « ما»يقول: الالم م  صلة الكالم: يدعو لزيدا. وران بعض نـحويّـي الكوفة 

الكالم عند : يدعو م  لََضّر  مقرب م  نفعه وُحكي ع  العرب سااعا منها: عندي لَـَاا غيُر   ير 

منه, بـاعنى: عندي ما لثير   ير منه ومعطيتك لـاا غيُر   ير منه, بـاعنى: مـا لثيـر   يـر منـه. 

 فـيه اععراب االعتراع بـالالم اون االسم. وقال: جائز فـي رّل ما لـم يتبـي 

صـلة « يـدعو»وقال آ رون منهم: جائز من يكون معنى كلك: هـو الضـالل البعيـد يـدعو فــيكون   

الهاء ثم تستأن  الكالم بـالالم, فتقـول لــا  ضـّر  مقـرب « يدعو»وتضار فـي «, الضالل البعيد»

ذهب الـجزاء: لَـَاا فَعَْلَت لَُهو َ ْير لك. فعلــى هـذا م  نفعه: لبئس الـاولـى رقولك فـي الكالم فـي م

إكا رانت جزاء فإنــاا يعربهـا « َم ْ »ألن «, َضّر »فـي موضع رفع بـالهاء فـي قوله « م »القول 

جــواب الــالم األولـــى. وهــذا القــول االَ ــر علـــى « لبــئس الـاولـــى»مــا بعــدها, والــالم النانـــية فـــي 

 ّول إلـى مذهب مهل التأويـل مقرب.مذهب العربـية مصّ , واأل

وقوله: لَبِئَْس الـَاْولَـى يقول: لبئس اب  العّم هذا الذي يعبد ـ علـى حرف. َولَبِئَْس العَِشيُر يقول:    

 ولبئس الـخـلـيا الـاعاشر والصاحب, هو, راا:

َولَبِئَْس العَِشيُر قال: ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: 18874  

 العشير: هو الـاعاشر الصاحب.

 وقد قـيـل: عنـي بـالـاولـى فـي هذا الـاوضع: الولـّي الناصر.  

 وران مـجاهد يقول: ُعنـي بقوله: لَبِئَْس الـَاْولَـى َولَبِئَْس العَِشيُر الوث .  
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ــال: حــ18875   ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـــي ـ دثنا عيســى, وحدثن

الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قول 

 َولَبِئَْس العَِشيُر قال: الوث .«: ـ

 

 14اآلية : 
َ يُـْدِ ُل الّـِذيَ  آَمنُـواْ َوَعِالُـواْ الّصـاِلَحاتِ  َّ َجنَـاٍت تَْجـِري ِمـ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّن 

َ يَْفعَُل َما يُِريدُ {. َّ  تَْحتَِها األْنَهاُر إِّن 

يقول تعالـى كرر : إن ـ يد ـل الذي  صدقوا ـ ورسوله, وعالوا بــاا ممـرهم ـ فــي الدنــيا,    

ُر يقــول: تـــجري وانتهــوا عاــا نهــاهم عنــه فـــيها َجنّــاٍت يعنـــي بساتـــي , تـَــْجِري ِمــْ  تـَــْحتِها األنهــا

َ يَْفعَُل ما يُِريدُ فـيعطي ما شاء م  ررامته مهل طاعته ومـا شـاء  َّ األنهار م  تـحت مشجارها. إّن 

 م  الهوان مهل معصيته.

 

 16و 15اآلية : 
ُ فِي الـدّْنيَا َواالَِ ـَرةِ فَلْ  َّ يَْاـدُْا بَِسـبٍَب القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َم  َراَن يَُمّ  مَن لّ  يَنُصَر ُ 

َ يَْهـِدي  إِلَى الّسَاآِء ثُّم ْليَْقَطْع فَْليَْنُمْر َهْل يُْذِهبَّ  َرْيدُ ُ َما يَِثيُظ    َوَرذَِلَك مَنَزْلنَـا ُ آيَـاٍت بَيّنَـاتٍ  َّ َومَّن 

 َم  يُِريدُ {.

ُ.ا تل  مهل التأويـل فـي الـاعنـّي بـالهاء التـي فـي قوله: مْن لَْ  يَْنصُ     َّ  َر ُ 

فقال بعضهم: ُعنِـي بها نبـي ـ صلى ـ عليه وسلم. فتأويـله علـى قوله بعض قائلــي كلـك: مـ    

ران م  الناس يحسب من ل  ينصر ـ مـحادا فـي الدنـيا واالَ رة, فلـيـادا بحبل وهو السبب إلـى 

اال تنـاق بـه, فلــينمر هـل يـذهب   السااء: يعنـي سااء البـيت, وهـو سقــفه, ثـم لــيقطع السـبب بعـد

ا تناقه كلك وقطعه السبب بعد اال تناق مـا يثـيظ يقـول: هـل يـذهب  كلـك مـا يجـد فــي صـدر  مـ  

 الثيظ كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا نصر ب  علـّي, قال: ثنـي مبــي, قـال: ثنــي  الـد بـ  قــيس, عـ  قَتـااة: مـ  رـان 18876  

ه وال رتابــه, فلـيـــادُْا بســبٍب يقــول: بحبــل إلـــى ســااء البـــيت يمــ  من لــ  ينصــر ـ نبـــيه وال اينــ

 فلـيختن  به, فَْلـيَْنُمْر َهْل يُْذِهبَّ  َرْيدُ ُ ما يَِثيُظ.

حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معاـر, عـ  قَتـااة: َمـْ  رـاَن يَُمـّ  مْن لَـْ     

ُ فِـي الدّنــيا واالَ  َّ ِ ـَرةِ قـال: مـ  رـان يمـّ  من لـ  ينصـر ـ نبــيه صـلى ـ عليـه وسـلم, يَْنُصَر ُ 

فَْلـيَـْادُْا بَِسبٍَب يقول: بحبل إلـى سااء البــيت, ثُـّم لــْيْقَطْع يقـول: ثـم لــيختن  ثـم لــينمر هـل يـذهبّ  

 ريد  ما يثيظ.

 نـحو .حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال م برنا معار, ع  قَتااة, ب   

مــ  كرــر اســم رســول ـ صــلى ـ عليــه وســلم: « ينصــر »وقــال آ ــرون مـــا  قــال الهــاء فـــي   

 السااء التـي كررت فـي هذا الـاوضع هي السااء الـاعروفة. قالوا: معنى الكالم, ما:

مْن  ـ حدثنـي به يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َمْ  راَن يَُم ّ 18877  

ُ فِـي الدّنـيا واالَِ َرةِ فقرم حتـى بلغ: َهْل يُْذِهبَّ  َرْيدُ ُ ما يَِثـيُظ قـال: مـ  رـان يمـ  من  َّ لَْ  يَْنُصَر ُ 

ل  ينصر ـ نبــيه صـلى ـ عليـه وسـلم ويكابـد هـذا األمـر لــيقطعه عنـه ومنـه, فلــيقطع كلـك مـ  

ـيـادا بسبب إلـى السااء, لـيقطع ع  النبــّي صـلى مصله م  حيث يأتـيه, فإن مصله فـي السااء, فل

ـ عليه وسلم الوحي الذي يأتـيه م  ـ, فإنه ال يكايـد  حتــى يقطـع مصـله عنـه, فكايـد كلـك حتــى 

قطع مصله عنه. فَْلـيَْنُمْر َهْل يُذِهبَّ  َرْيدُ ُ َما يَِثـيُظ مـا ا ــلهم مـ  كلـك وغـاظهم ـ بـه مـ  نصـرة 

  عليه وسلم وما ينزل علـيه.النبـّي صلى ـ

م  كرر مـحاد صلى ـ عليـه وسـلم « يَْنُصَر ُ »التـي فـي قوله: « الهاء»وقال آ رون مـا  قال   

معنــى النصــر هــا هنــا الــرفق. فعلـــى قــول هــؤالء تأويـــل الكــالم: مــ  رــان يمــّ  من لــ  يــرفق ـ 

ب: م  ينصرنـي نصـر  ـ, بــاعنى: مـ  مـحادا فـي الدنـيا, ول  يعطيه. وكرروا سااعا م  العر
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ــا.  ــذا: إكا جااهــا ومحياه ـــاطر مرع ر ــنهم: نصــر ال ــوا ميضــا ســااعا م ـــي معطــا  ـ. وحك يعطن

 واستشهد لذلك ببـيت الفقعسّي:

 وإنَّك ال تُْعِطي اْمرمً فَْوَق َحّمِهَوالَ تـْاِلُك الّشّ  الّذي الثَْيُث ناِصُر ُ  

 كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مبو رريب, قال: حدثنا اب  عطية, قال: حدثنا إسرائيـل, ع  مبــي إسـحاق, عـ  18878  

ُ فِـي الدّنـيا واالَِ َرةِ  َّ التـايـاي, قال: قلت الب  عبـاس: مرميت قوله: َمْ  راَن يَُمّ  مْن لَْ  يَْنُصَر ُ 

ْنُمْر َهْل يُْذِهبَّ  َرْيدُ ُ ما يَِثـيُظ؟ قـال: مـ  رـان يمـّ  من لـ  فَْلـيَـْادُْا بَِسبٍَب إلـى الّسااِء ثُّم ْلـيَْقَطْع فَْلـيَ 

 ينصر ـ مـحادا, فلـيربا حبالً فـي سقـ  ثم لـيختن  به حتـى يـاوت.

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام ع  عنبسة, ع  مبـي إسـحاق الهادانــّي, عـ  التـايــّاي, قـال:    

ُ قـال: من لـ  يرفقـه ـ فــي الدنــيا سألت اب  عبـاس, عـ  قولـه: َمـْ  رـ َّ اَن يَُمـّ  مْن لَـْ  يَْنُصـَر ُ 

واالَ رة, فَْلـيَـْادُْا بَِسبٍَب إلـى الّسـااِء والسـبب: الــَحْبل, والسـااء: سقــ  البــيت فلــيعل  حـبالً فــي 

 جد م  الثيظ.سااء البـيت ثم لـيختن  فَْلـيَْنُمْر َهْل يُْذِهبَّ  َرْيدُ ُ هذا الذي صنع ما ي

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عارو ب  مطرف, ع  مبـي إسحاق, ع  رجل مـ  بنــي    

 تـايـم, ع  اب  عبـاس, منله.

ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفــيان, عـ  مبــي إسـحاق, 18879  

ُ فِـي الدّنـيا واالَِ َرةِ فَْلـيَــْادُْا بَِسـبٍَب  ع  التـايـاّي, ع  اب  عبـاس: َمْ  راَن يَُم ّ  َّ مْن لَْ  يَْنُصَر ُ 

 إلـى الّسااِء قال: سااء البـيت.

حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا مبو ااوا, قال: حدثنا شعبة, ع  مبــي إسـحاق, قـال: سـاعت    

 التـايـاّي, يقول: سألت اب  عبـاس, فذرر منله.

ـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبــي, قـال: ثنــي عاـي, قـال: ثنــي مبــي, عـ  مبــيه, عـ  ابـ  حدثنـي م   

ُ فِــي الدّنــيا واالَِ ـَرةِ... إلــى قولـه: مـا يَِثـيُظ قـال:  َّ عبـاس, قولـه: َمـْ  رـاَن يَُمـّ  مْن لَـْ  يَْنُصـَر ُ 

إلــيه بحبـل فــيختن  بـه, قـال: السااء التـي ممر ـ من يـاد إلـيها بسبب سقـ  البــيت ممـر من يــاد 

 فلـينمر هل يذهب  ريد  ما يثيظ إكا ا تن  إن  شي من ال ينصر  ـ

وقـالوا: معنــي الكـالم: مـ  رـان يمـّ  من ال «. َمـ ْ »م  كرر « ينصر »وقال آ رون: الهاء فـي   

لــينمر هـل يـذهب  يرفقه ـ فـي الدنـيا واالَ رة, فلـيــادا بسـبب إلــى سـااء البــيت ثـم لــيختن , ف

 فعله كلك ما يثيظ, منه ال يرفق كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنــي الــحارث 18880  

ُ قـال: يرفقـه ـ. فَْلـيَــْادُْا بَِسـبَبٍ  َّ  ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فــي قـول ـ مْن لَـْ  يَْنُصـَر ُ 

 قال: بحبل إلـى السااِء سااء ما فوقك. ثّم ْلـيَْقَطْع لـيختن , هل يذهب  ريد  كلك  نقه من ال يرفق.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, عـ  مــجاهد, فــي 18881  

ــ ُ يرفقــه ـ. فَْلـيَ َّ ــْ  يَْنُصــَر ُ  ـْادُْا بَِســبٍَب إلـــى الّســااِء قــال: بحبــل إلـــى قولــه: َمــْ  رــاَن يَُمــّ  مْن لَ

 السااء.

قال اب  ُجَريج, ع  عطاء الـخراسانـي, ع  اب  عبـاس, قال: إلـى السااِء إلـى سااء البـيت. قال   

اب  ُجَريج: وقال مـجاهد: ثُّم ْلـيَْقَطْع قال: لـيختن , وكلك ريد  ما يَِثيُظ قال: كلك  نقه من ال يرفقـه 

 ـ.

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: حدثنا عبـيد ب  سلـيـاان, قال: ساعت 18882  

 الضحاك يقول فـي قوله: فَْلـيَـْادُْا بَِسبٍَب يعنـي: بحبل. إلـى السااِء يعنـي: سااء البـيت.

عكِرمـة عـ   ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  علـية, قال: م برنـا مبـو رجـاء, قـال: ُسـئل18883  

 قوله: فَْلـيَـْادُْا بَِسبٍَب إلـى الّسااِء قال: سااء البـيت. ثُّم ْلـيَنْقَطْع قال: يختن .

ومولـى كلك بـالصواب عندي فــي تأويــل كلـك قـول مـ  قـال: الهـاء مـ  كرـر نبــّي ـ صـلى ـ   

ومنهـم يطائنـون بــالدي   عليه وسلم واينه وكلك من ـ تعالـى كرر  كرر قوما يعبدونه علـى حرف

إن مصابوا  يرا فـي عبـااتهم إيا  ومنهم يرتدّون ع  اينهم لشـدّة تصـيبهم فــيها, ثـم متبـع كلـك هـذ  

االَية فاعلوم منه إنـاا متبعه إياها توبـيخا لهم علـى ارتدااهم ع  الدي  مو علـى شكهم فــيه نفــاقهم, 
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الـرفق. وإكا رـان الواجـب من يكـون كلـك عقــيب استبطاء منهم السعة فـي العـي  مو السـبوغ فــي 

الـخبر ع  نفـاقهم, فاعنى الكالم إكن إك ران كلك رذلك: م  رـان يحسـب من لـ  يـرفق ـ مــحادا 

صلى ـ عليه وسلم وممته فـي الدنـيا فــيوسع علــيهم مـ  فضـله فــيها, ويـرفقهم فــي االَ ـرة مـ  

ـ كلـك بـه وبهـم, فلـيــادا بحبـل إلــى سـااء فوقـه: إمـا  َسنـّي عطايا  وررامته, اسـتبطاء منـه فعـل

سقـ  بـيت, مو غير  مـاا يعل  به السبب م  فوقـه, ثـم يختنـ  إكا اغتـاظ مـ  بعـض مـا قضـى ـ 

فـاستعجل انكشاف كلك عنه, فلـينمر هل يذهبّ  ريد  ا تناقه رـذلك مـا يثـيظ؟ فـإن لــم يـذهب كلـك 

  عند  فـيذهبه, فكذلك استعجاله نصر ـ مـحادا واينه ل  يَُؤّ ر غيمه, حتـى يأتـي ـ بـالفرج م

ما قضى ـ له م  كلـك عـ  ميقاتـه وال يعّجـل قبـل حينـه. وقـد كرـر من هـذ  االَيـة نزلـت فــي مسـد 

وغطفـان, تبـاطئوا ع  اعسالم, وقالوا: نـخاف من ال يُنصر مـحاد صـلى ـ عليـه وسـلم فــينقطع 

  حلفـائنا م  الـيهوا فال يـايروننا وال يَُرّووننـا فقـال ـ تبــارك وتعالــى لهـم: مـ  الذي بـيننا وبـي

استعجل م  ـ نصـر مــحاد, فلـيــادا بسـبب إلــى السـااء فلــيختن  فلــينمر اسـتعجاله بـذلك فــي 

 نفسه هل هو ُمْذِهٌب غيمه؟ فكذلك استعجاله م  ـ نصر مـحاد غير مقدّم نصر  قبل حينه.

التـــي فـــي قولــه: مــا يَِثــيُظ فقــال بعــض نـحّويـــي البصــرة هــي « مــا»وا تلــ  مهــل العربـــية فـــي   

وقال: معنى الكالم: هل يذهبّ  ريد  الذي يثيمه. قـال: وحـذفت الهـاء ألنهـا صـلة «, الذي»بـاعنى 

جة ألنه إكا صارا جايعا اساا واحدا ران الـحذف م ّ . وقال غير : بل هو مصدر ال حا«, الذي»

 به إلـى الهاء, هل يذهبّ  ريد  غيمه.

وقوله: وَرذلَك مْنَزْلنا ُ آياٍت بَـيّناٍت يقول تعالـى كرـر : وراـا بــيّنت لكـم ُحَججـي علــى مـ  جحـد    

قدرتـي علـى إحياء م  مات م  الـخـل  بعد فنائه فأوضحتها ميها الناس, رذلك منزلنـا إلــىء نبــينا 

ذا القرآن آيات بـيّنات, يعنــي االالت واضـحات, يهـدي  مـ  مراا ـ مـحاد صلى ـ عليه وسلم ه

َ يَْهــِدي َمــْ  يُِريــدُ يقــول جــّل ثنــاه : وألن ـ يوفــ  للصــواب ولسبـيـــل  َّ هدايتــه إلـــى الـــحّ . ومّن 

 فـي موضع نصب.« منّ »الـحّ  م  مراا, منزل هذا القرآن آيات بـيّنات و 

 

 17اآلية : 
يـل قوله تعالـى:   }إِّن الِّذيَ  آَمنُواْ َوالّـِذيَ  َهـااُواْ َوالّصـابِئِيَ  َوالنَّصـاَرَى َواْلَاُجـوَس القول فـي تأو

َ َعلََى ُرّل َشْيٍء َشِهيدٌ {. َّ َ يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقياَمِة إِّن  َّ  َوالِّذيَ  مَْشَرُرَواْ إِّن 

هــؤالء الـانافقـــي  الــذي  يعبــدون ـ علـــى حــرف, والــذي   يقـول تعالـــى كرــر : إن الفصــل بـــي    

مشــرروا بـــاهلل فعبــدوا األوثــان واألصــنام, والــذي  هــااوا, وهــم الـــيهوا والصــابئي  والنصــارى 

والـاـجوس الذي عماوا النـيران و ـدموها, وبــي  الـذي  آمنـوا بــاهلل ورسـله إلــى ـ, وسيفصـل 

قضاء وفصله بـينهم إا اله النار األحـزاب رلهـم والــجنة الـاؤمنــي  بـينهم يوم القـيامة بعدل م  ال

 به وبرسله فذلك هو الفصل م  ـ بـينهم.

 وران قَتااة يقول فـي كلك, ما:  

ـ حدثنا الـحس  ب  يحيى, قال: م برنا عبد الرفاق, قـال: م برنـا معاـر, عـ  قَتـااة, فــي 18884  

ــذِ  ــوا َوالّ ــِذيَ  آَمنُ ــه: إّن الّ ــال: قول ــَرُروا ق ــِذيَ  مْش ـــُجوَس َوالّ ــاَرى والـَا ــابئِيَ  والنَّص ــااُوا َوالّص يَ  ه

الصابئون: قوم يعبدون الـاالئكة, ويصلّون للقبلة, ويقرءون الزبور. والـاـجوس: يعبدون الشاس 

ــان ســتة:  اســة للشــيطان, وواحــد  ــان. واألاي ــدون األوث ــذي  مشــرروا: يعب ـــيران. وال ــر والن والقا

 للرحا .

األولــى لــاا كرـرت مـ  الــاعنى, ومن الكـالم بــاعنى الـــجزاء, « إنّ »فــي  بـر « إنّ »وما ــلت   

رأنه قـيـل: م  ران علـى اي  م  هذ  األايان ففصل ما بـينه وبـي  مـ   الفـه علــى ـ. والعـرب 

 , فتقـول: إكا ران  بر االسم األّول فـي اسم مضاف إلــى كرـر« إنّ « »إنّ »تد ـل محيانا فـي  بر 

 إّن عبد ـ إّن الـخير عند  لكنـير, راا قال الشاعر.

َ َسْربَلَُهِسْربـاَل ُمْلٍك بِِه تُْرَجى الـَخَواتِـيـُم   َّ  إّن الـَخـِلـيفَةَ إّن 

ورـان الفـّراء يقـول: مـ  قـال هــذا لــم يقـل: إنـك إنـك قــائم, وال إن إيـاك إنـه قـائم ألن االسـاي  قــد   

 رفض األّول, وجعل النانـي رأنه هو الـابتدم, فحس  لال تالف وقب  لالتفـاق.ا تلفـا, فحس  
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َ َعلـى ُرّل َشْيٍء َشـِهيدٌ يقـول: إن ـ علــى رـل شـيء مـ  معاـال هـؤالء األصـناف     َّ وقوله: إّن 

 الذي  كررهم ـ جّل ثناه , وغير كلك م  األشياء رلها شهيد ال يخفـى عنه شيء م  كلك.

 

 18ة : اآلي
ــهُ َمــ  فِــي الّســَااَواِت َوَمــ  فِــي األْرِع  َ يَْســُجدُ لَ َّ ــْم تـَـَر مَّن  القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:   }مَلَ

اُب َوَم  َوالّشْاُس َواْلقََاُر َوالنُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالّشَجُر َوالدَّوآّب َوَرنِيٌر ّمَ  النّاِس َوَرنِيٌر َحّ  َعلَْيِه اْلعَذَ 

َ يَْفعَُل َما يََشآُء {.يُهِ  َّ ُ فََاا لَهُ ِم  ّمْكِرٍم إِّن  َّ   ِ 

يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسلم: ملـم تر يا مـحاد بقلبك, فتعلـم من ـ يسـجد    

له م  فـي الساوات مـ  الــاالئكة, ومـ  فــي األرع مـ  الـخــل  مـ  الــجّ  وغيـرهم, والشـاس 

والنـجوم فـي السااء, والـجبـال, والشجر, والدواّب فــي األرع وسـجوا كلـك ظاللـه حـي  والقار 

 تطلع علـيه الشاس وحي  تزول إكا تـحّول ظّل رل شيء فهو سجوا . راا:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, قوله: 18885  

 َ َّ يَْسُجدُ لَهُ َمْ  فِــي الّسـَاَواِت َوَمـْ  فِــي األْرِع والّشـْاُس والقََاـُر والنّــُجوُم والـِجبــاُل  ملَـْم تََر مّن 

 والّشَجُر والدَّواّب قال: ظالل هذا رله.

 ومما سجوا الشاس والقار والنـجوم, فإنه راا:  

قـاال: حـدثنا عـوف, ـ حدثنا به اب  بشار, قال: حدثنا ابـ  مبــي عـدّي ومــحاد بـ  جعفـر, 18886  

قال: ساعت مبـا العالـية الرياحي يقول: ما فـي السـااء نــجم وال شـاس وال قاـر إال يقـع هلل سـاجدا 

حــي  يثيــب, ثــم ال ينصــرف حتـــى يــؤكن لــه فـــيأ ذ كات الـيـــاي  وفاا مـــحاد: حتـــى يرجــع إلـــى 

 مطلعه.

 م, وهم الـاؤمنون بـاهلل. راا:وقوله: وَرنـيٌر مَ  النّاِس يقول: ويسجد رنـير م  بنـي آا   

ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد: 18887  

 وَرنِـيٌر ِمَ  النّاِس قال: الـاؤمنون.

وقوله: وَرنِـيٌر َحّ  َعلَـْيِه العَذَاُب يقـول تعالــى كرـر : ورنــير مـ  بنــي آام حـ  علــيه عـذاب ـ   

 جب علـيه بكفر  به, وهو مع كلك يسجد هلل ظله. راا:فو

ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد: 18888  

 وَرنِـيٌر َحّ  َعلَـْيِه العَذَاُب وهو يسجد مع ظله.

لَـْيِه العَذَاُب بـالعط  علــى فعلـى هذا التأويـل الذي كررنا  ع  مـجاهد, وقع قوله: وَرنِـيٌر َحّ  عَ   

قوله: وَرنِـيٌر ِمَ  النّـاِس ويكـون اا ـالً فــي عـداا مـ  وصـفه ـ بــالسجوا لـه, ويكـون قولـه: َحـّ  

النانـي مـا  لـم يد ـل فــي عـداا مـ  وصـفه « الكنـير»ولو ران «, رنـير»َعلَـْيِه العَذَاُب م  صلة 

فــي قولـه: َحـّ  َعلَــْيِه العَـذَاُب ورـان معنـى الكـالم حينئـٍذ:  بـالسجوا ران مرفوعا بـالعائد م  كرر 

ورنـير متـى السجوا, ألن قوله: َحّ  َعلَـْيِه العَذَاُب يدّل علـى معصية ـ وإبـائه السجوا, فـاستـحّ  

 بذلك العذاب.

بــالسعااة يسـعد  بهـا ألن يقول تعالـى كرر : وم  يهنـه ـ مـ   ــلقه فَبُْشـِقه, فََاـا لَـهُ ِمـْ  ُمْكـِرٍم    

 األمور رلها بـيد ـ, يوفّ  م  يشاء لطاعته ويخذل م  يشاء, ويُشقـي م  مراا ويسعد م  محّب.

َ يَْفعَُل ما يَشاُء يقول تعالـى كرر : إن ـ يفعل فـي  ـلقه ما يشاء م  إهانة م  مراا    َّ وقوله: إّن 

ـل   ـلقه واألمـر ممـر . ال يُْسـئَُل َعّاـا يَْفعَـُل َوُهـْم يُْسـئَلُوَن. إهانته وإررام م  مراا ررامته ألن الـخ

بـاعنى: فاا م  إررام, وكلك قراءة ال مستــجيز « فََاا لَهُ ِمْ  ُمْكَرمٍ »وقد كُرر ع  بعضهم منه قرم : 

 القراءة بها عجاا  الـحجة م  القّراء علـى  الفه.

 22- 19اآلية : 
عالــى:   }َهــَذَاِن َ ْصـَااِن اْ تََصـُاواْ فِـي َربِّهـْم فَالّـِذيَ  َرفَـُرواْ قُّطعَـْت لَُهـْم القول فـي تأويـل قولـه ت

اِمُع ثِيَاٌب ّم  نّاِر يَُصّب ِم  فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِايُم    يُْصَهُر بِِه َما فِي بُُطونِِهْم َواْلُجلُواُ    َولَُهْم ّمقَـ

 اْ مَن يَْخُرُجواْ ِمْنَها ِمْ  َغّم مُِعيدُواْ فِيَها َوكُوقُواْ َعذَاَب اْلَحِريِ  {.ِمْ  َحِديٍد    ُرلَّاآ مََرااُوَ 
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ا تلــ  مهــل التأويـــل فـــي الـاعنـــّي بهــذي  الـــخصاي  اللــذي  كررهاــا ـ, فقــال بعضــهم: محــد    

وا يوم بدر. الفريقـي : مهل اعيـاان, والفري  االَ ر: عبدة األوثان م  مشرري قري  الذي  تبـارف

 كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا مبو هاشـم عـ  مبــي مــجاف, عـ  قــيس 18889  

ب  عبـااة قال: ساعت مبـا كّر يُْقسم قََساا من هذ  االَية: َهذَان َ ْصاان اْ تََصـُاوا فِــي َربِّهـْم نزلـت 

وعبـيدة ب  الـحارث, وعتبة وشيبة ابنـي ربـيعة والولـيد فـي الذي  بـارفوا يوم بدر: حازة وعلـّي 

ب  عتبة. قال: وقال علـّي: إنـي ألّول مو م  مّول مـ  يجنـو للــخصومة يـوم القــيامة بــي  يـدي ـ 

 تبـارك وتعالـى.

حدثنا علـّي ب  سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال: حـدثنا سفــيان, عـ  مبــي هاشـم, عـ  مبــي مــجاف,    

س ب  عبـاا, قال: ساعت مبــا كّر يقسـم بــاهلل قسـاا لنزلـت هـذ  االَيـة فــي سـتة مـ  قـري : ع  قـي

حازة ب  عبد الـاطلب وعلـّي بـ  مبــي طالـب وعبــيدة بـ  الــحارث رضـي ـ عـنهم, وعتبـة بـ  

االَيـة:  ربـيعة وشيبة ب  ربـيعة والولـيد ب  عتبة َهذَان َ ْصاان اْ تََصـُاوا فــي َربِّهـْم... إلــى آ ـر

َ يُْدِ ـُل الِّذيَ  آَمنُوا َوعالُوا الّصالـحاِت... إلـى آ ر االَية. َّ  إّن 

حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  مبـي هاشـم, عـ  مبــي مــجاف,    

 ع  قـيس ب  عبـاا, قال: ساعت مبـا كّر يقسم, ثم كرر نـحو .

ار, قال: حـدثنا مــحاد بـ  مــحبب, قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  منصـور بـ  ـ حدثنا اب  بش18890  

الـاعتـار, ع  هالل ب  يساف, قال: نزلت هذ  االَية فـي الذي  تبـارفوا يوم بـدر: َهـذَاِن َ ْصـااِن 

 اْ تََصُاوا فِـي َربِّهْم.

حاق, عـ  بعـض ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة ب  الفضل, قال: ثنـي مـحاد ب  إس18891  

مصحابه, ع  عطاء ب  يسار, قال: نزلت هؤالء االَيات: َهذَان َ ْصاان اْ تََصـُاوا فِــي َربِّهـْم فــي 

الذي  تبـارفوا يوم بدر: حازة وعلـي وعبـيدة ب  الــحارث, وعتبـة بـ  ربــيعة وشـيبة بـ  ربــيعة 

 والولـيد ب  عتبة. إلـى قوله: َوُهدُوا إلـى ِصَراِط الـَحِايِد.

ـ قال: حدثنا جرير, ع  منصور, ع  مبـي هاشم, ع  مبـي ُمـَجلّز, ع  قــيس بـ  عبــاا, 18892  

قال: وـ ألُنزلت هـذ  االَيـة: َهـذَاِن َ ْصـااِن اْ تََصـُاوا فِــي َربِّهـْم فــي الـذي   ـرج بعضـهم إلــى 

 يد ب  عتبة.بعض يوم بدر: حازة وعلـّي وُعبـيدة رحاة ـ علـيهم, وشيبة وعتبة والولـ

وقال آ رون مـا  قال محد الفرقـي  فري  اعيـاان: بل الفري  االَ ر مهل الكتاب. كرـر مـ  قـال   

 كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18893  

قال: هم مهل الكتاب, قالوا للـاؤمنـي : نــح   اب  عبـاس, قوله: َهذَاِن َ ْصااِن اْ تََصُاوا فِـي َربِّهمْ 

مولـى بـاهلل, ومقدم منكم رتابـا, ونبـينا قبل نبـيكم. وقال الــاؤمنون: نــح  محـّ  بــاهلل, آمنـا بـاــحاد 

صــلى ـ عليــه وســلم, وآمنــا بنبـــيكم وبـــاا منــزل ـ مــ  رتــاب, فأنتـــم تعرفــون رتابنــا ونبـــينا, ثــم 

 حسدا. وران كلك  صومتهم فـي ربهم.تررتـاو  ورفرتـم به 

 وقال آ رون منهم: بل الفري  االَ ر الكفـار رلهم م  مّي ملة رانوا. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, قـال: حـدثنا مبـو تُـَايــلة, عـ  مبــي 18894  

بـي قََزعة, ع  الـحسي , قال: هم الكافرون حازة, ع  جابر, ع  مـجاهد وعطاء ب  مبـي َريا  وم

 والـاؤمنون ا تصاوا فـي ربهم.

ـــ قــال: حــدثنا  الـــحسي , قــال: ثنـــي حجــاج, عــ  ابــ  ُجــَريج, عــ  مـــجاهد: منــل الكــافر 18895  

والـاؤم  قال اب  ُجَريج:  صومتهم التـي ا تصاوا فـي ربهم,  صومتهم فـي الدنـيا م  مهل رل 

 ولـى بـاهلل م  غيرهم.اي , يرون منهم م

ـ حدثنا مبـو رريـب, قـال: حـدثنا مبـو بكـر بـ  عيـاِ, قـال: رـان عاصـم والكلبــي يقـوالن 18896  

جايعا فـي: َهذاِن َ ْصااِن اْ تََصـُاوا فِــي َربِّهـْم قـال: مهـل الشـرك واعسـالم حـي  ا تصـاوا ميهـم 

 مفضل, قال: جعل الشرك ملة.
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ــرو, 18897   ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـــي ـ ــال: حــدثنا عيســى. وحدثن ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ق

الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, فــي 

 قوله: َهذَاِن َ ْصااِن اْ تََصُاوا فِـي َربِّهْم قال: منل الـاؤم  والكافر ا تصامهاا فـي البعث.

 كررهاا ـ فـي هذ  االَية: الـجنة والنار. كرر م  قال كلك: وقال آ رون: الـخصاان اللذان  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا مبو تـايـلة, عـ  مبــي حاـزة, عـ  جـابر, 18898  

ع  عكِرمة: َهذَاِن َ ْصااِن اْ تََصُاوا فِــي َربِّهـْم قـال: هاـا الــجنة والنـار ا تصـاتا, فقالـت النـار: 

 ـ لعقوبته وقالت الـجنة:  ـلقنـي ـ لرحاته فقد قّص ـ علـيك م   برهاا ما تساع.  ـلقنـي

ومولـى هذ  األقوال عندي بــالصواب ومشـبهها بتأويــل االَيـة, قـول مـ  قـال: ُعنــي بـالــخصاي    

واب, جايع الكفـار م  مّي مصناف الكفـر رـانوا وجايـع الـاؤمنــي . وإنــاا قلـت كلـك مولــى بــالص

ألنه تعالـى كرر  كرر قبل كلك صنفـي  مـ   ــلقه: محـدهاا مهـل طاعـة لـه بــالسجوا لـه, واالَ ـر: 

َ يَْسـُجدُ لَـهُ َمـْ  فِــي الّسـَاَواِت َوَمـْ  فِــي  َّ مهل معصية له, قد حّ  علـيه العذاب, فقال: ملَــْم تَـَر مّن 

لنّاِس وَرنِــيٌر َحـّ  َعلَــْيِه العَـذَاُب, ثـم متبـع كلـك صـفة األْرِع والّشْاُس والقََاُر ثم قال: وَرنِـيٌر ِمَ  ا

الصنفـي  رلـيهاا وما هو فـاعل بهاا, فقال: فـالذي  َرفُروا قُّطعْت لُهْم ثــياٌب مـْ  نـاٍر وقـال ـ: إّن 

َ يُْدِ ـُل الِّذيَ  آَمنُوا َوعِالُوا الّصاِلـحاِت َجنّاٍت تَـْجِري ِمْ  تَـْحتِها األنه اُر فكـان بــيّنا بـذلك من مـا َّ

 بـي  كلك  بر عنهاا.

فإن قال قائل: فاا منت قائل فـيـاا ُروي ع  مبـي كّر فــي قولـه: إّن كَلـَك نـزل فــي الـذي  بــارفوا   

يوم بدر؟ قـيـل: كلك إن شاء ـ راا ُروي عنه ولك  االَية قد تنزل بسبب مـ  األسبــاب, ثـم تكـون 

كلـك السـبب. وهـذ  مـ  تلـك, وكلـك من الـذي  تبــارفوا إنــاا رـان محـد  عامة فـي رل ما ران نميـر

الفريقـي  مهل شرك ورفر بـاهلل, واالَ ر مهـل إيــاان بــاهلل وطاعـة لـه, فكـل رـافر فــي حكـم فريـ  

الشرك منهاا فـي منه ألهل اعيـاان  صم, ورذلك رل مؤم  فــي حكـم فريـ  اعيــاان منهاـا فــي 

 منه ألهل الشرك  صم.

فتأويـل الكالم: هذان  صاان ا تصاوا فـي اي  ربهم, وا تصامهم فــي كلـك معـاااة رـل فريـ    

 منهاا الفري  االَ ر ومـحاربته إيا  علـى اينه.

وقوله: فـالِّذيَ  َرفَُروا قُّطعَْت لَُهْم ثِـياٌب ِمْ  ناٍر يقول تعالـى كرـر : فأمـا الكـافر بــاهلل منهاـا فإنـه    

   نـحاس م  نار. راا:يقطع له قايص م

ـ حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد: 18899  

فـالِّذيَ  َرفَُروا قُّطعَْت لَُهْم ثِـياٌب ِمْ  ناٍر قال: الكافر قطعت له ثـياب مـ  نـار, والــاؤم  يد ــله ـ 

 جنات تـجري م  تـحتها األنهار.

ثنا اب  حايد, قال: حدثنا يعقـوب, عـ  جعفـر, عـ  سـعيد, فــي قولـه: فــالِّذيَ  َرفَـُروا ـ حد18900  

 قُّطعَْت لَُهْم ثِـياٌب ِمْ  ناٍر قال: ثـياب م  نـحاس, ولـيس شيء م  االَنـية محاى ومشد حّرا منه.

قـال: حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث,    

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قال: الكفـار قطعت لهـم 

 ثـياب م  نار, والـاؤم  يد ـل جنات تـجري م  تـحتها األنهار.

 وقوله: يَُصّب ِمْ  فَْوِق رهِسِهُم الـَحِايـُم يقول: يصّب علـى رهسهم ماء ُمْثلًـي. راا:   

ثنا مـحاد ب  الــاننى, قـال: حـدثنا إبراهيــم بـ  إسـحاق الَطالقانــي, قـال: حـدثنا ابـ  ـ حد18901  

الـابـارك, ع  سعيد ب  فيد, ع  مبـي الّسْاـ , ع  اب  حجيرة, ع  مبـي هريرة, ع  النبـّي صلى 

ـــيَْنفُذُ الـُجْاـــجَ »ـ عليــه وســلم, قــال:  َاةَ حتـــى يَْخـــلَُص إلـــى إّن الـَحِايـــَم لَـــيَُصّب َعلـــى ُرُهِســِهْم, فَ

 «.َجْوفِِه, فَـيَْسلَُت ما فِـي َجْوفِِه حتـى يَْبلَُغ قَدََمْيِه, َوِهَي الّصْهُر, ثُّم يُعااُ َراا رانَ 

حدثنـي مـحاد ب  الـاننى, قـال: حـدثنا يعاـر بـ  بشـر, قـال: حـدثنا ابـ  الـابــارك, قـال: م برنـا    

حجيرة, ع  مبـي هريرة, ع  النبـّي صلى ـ عليه وسـلم  سعيد ب  فيد, ع  مبـي الساـ , ع  اب 

 «.فَـيَْنفُذُ الـُجْاـُجَاةَ َحى يَْخـلَُص إلـى َجْوفِِه فَـيَْسلَُت َما فـي َجْوفِهِ »بـانله, إال منه قال: 

: وجه وران بعضهم يزعم من قوله: ولَُهْم َمقاِمُع ِمْ  َحِديٍد م  الـاؤّ ر الذي معنا  التقديـم, ويقول  

الكالم: فــالذي  رفـروا قطعـت لهـم ثــياب مـ  نـار ولهـم مقـامع مـ  حديـد يصـّب مـ  فـوق رهسـهم 
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الـحايـم ويقول: إنـاا وجب من يكون كلـك رـذلك, ألن الــالك يضـربه بـالــاقاع مـ  الــحديد حتــى 

صـلى  ينقب رمسه, ثم يصّب فـيه الـحايـم الذي انتهى حّر  فــيقطع بطنـه. والــخبر عـ  رسـول ـ

ـ عليه وسلم الذي كررنا, يدّل علـى  الف ما قال هذا القائل وكلك منه صلى ـ عليه وسلم م بـر 

من الـحايـم إكا صّب علـى رهسهم نفذ الـجاـجاة حتـى يخـلص إلـى مجـوافهم, وبـذلك جـاء تأويــل 

لـم يكـ  لقولـه صـلى  مهل التأويـل, ولو رانت الـاقامع قد تنقب رهوسهم قبل صّب الـحايـم علـيها,

معنــى ولكــ  األمــر فـــي كلــك بخــالف مــا قــال هــذا « إّن الـَحايـــَم يَْنفُــذُ الـُجْاـــُجَاةَ »ـ عليــه وســلم: 

 القائل.

وقوله: يُْصَهُر بِِه ما فِـي بُُطونِِهْم َوالـُجلُواُ يقول: يذاب بـالـحايـم الـذي يصـّب مـ  فـوق رهسـهم    

ى جلــواهم منــه فتتســاقا. والصــهر: هــو اعكابــة, يقــال منــه: مــا فـــي بطــونهم مــ  الشــحوم, وتشــو

 صهرت األلـية بـالنار: إكا مكبتها مصهرها صهرا ومنه قول الشاعر.

 تَْرِوي لَقًـى مُِلقـَي فـي َصْفَصٍفتَْصَهُر ُ الّشْاُس َوال يَْنَصِهْر  

 ومنه قول الراجز:.  

 َشّك الّسفـافِـيِد الّشَواَء الـُاْصَطَهرْ   

 بنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:و  

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18902  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فــي قولـه: يُْصـَهُر 

 .بِِه قال: يُذاب إكابة

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

 قال اب  ُجَريج يُْصَهُر بِِه: قال: ما قطع لهم م  العذاب.  

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معاـر, عـ  قَتـااة: يُْصـَهُر بِـِه مـا فِــي 18903  

 يُذاب به ما فـي بطونهم. بُُطونِِهْم قال:

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قتااة, منله.   

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال ثنـي مبـي, ع  مبــيه, عـ  18904  

... إلـى قوله: يُْصَهُر بـِه مـا فــي بُُطـونِِهْم اب  عبـاس, قوله: فـالّذيَ  َرفَُروا قُّطعَْت لَُهْم ثـياٌب مْ  نارٍ 

 والـُجلُواُ يقول: يسقون ما إكا ا ـل بطونهم مكابها والـجلوا مع البطون.

ــ حـدثنا ابـ  حايـد, قـال: حـدثنا يعقـوب, عـ  جعفـر وهـارون بـ  عنتـرة, عـ  سـعيد بـ  18905  

مهــل النــار اســتثاثوا بشــجرة  جبـــير, قــال: قــال هــارون: إكا عــام مهــل النــار وقــال جعفــٍر: إكا جــا 

ــوا  ــو من مــاّرا مــّر بهــم يعــرفهم يعــرف جل ــوا وجــوههم, فل ـــا تلست جل ـــيأرلون منهــا, ف الزقــوم, ف

وجوههم فـيها, ثم يصّب علـيهم العط , فـيستثينوا, فـيُثاثوا بــااء رالــُاهل, وهـو الـذي قـد انتهـى 

التــي قـد سـقطت عنهـا الــجلوا و حّر , فـإكا مانـو  مـ  مفـواههم انشـوى مـ  حـّر  لــحوم وجـوههم 

يُْصَهُر بِِه ما فِـي بُُطونِهْم يعنـي ممعاءهم, وتساقا جلواهم, ثم يضربون بـاقامع م  حديد, فـيسقا 

 رل عضو علـى حاله, يدعون بـالويـل والنبور.

ر حتــى وقوله: ولَُهْم َمقامُع ِمْ  َحِديـٍد تضـرب رهسـهم بهـا الــخزنة إكا مرااوا الــخروج مـ  النـا   

 ترجعهم إلـيها.

وقوله: ُرلّـاا مَرااُوا مْن يَْخُرُجوا ِمْنها ِمْ  َغّم مُِعيدُوا فِـيها يقول: رلــاا مراا هـؤالء الكفــار الـذي     

 وص  ـ صفتهم الـخروج م  النار مـاا نالهم م  الثّم والكرب, راّوا إلـيها. راا:

جعفر ب  عـون, قـال: م برنـا األعاـ , عـ  مبــي ـ حدثنا مـجاهد ب  موسى, قال: حدثنا 18906  

ظبـيان, قال: النار سوااء مملــاة ال يضـيء لهبهـا وال جارهـا, ثـم قـرم: ُرلّــاا مَرااُوا مْن يَْخُرُجـوا 

ِمنها ِمْ  َغّم مُِعيدُوا فِـيها وقد كرر منهم يحاولون الـخروج م  النار حي  تـجي  جهنــم فتلقــي مـ  

بهـا, فــيريدون الــخروج فتعيـدهم الــخزان فــيها بـالــاقامع, ويقولـون لهـم إكا فـيها إلــى معلــى مبوا

 ضربوهم بـالـاقامع: كُوقُوا َعذَاَب الـَحِري .

ـــحري     ـــل عــذاب ال ــار, وقـي ــوا عــذاب الن ــال لهــم كوق ـــَخِري  ويق ــذَاَب ال ــوا َع ــه: كُوقُ ـــي بقول وعن

 ـاعنى: الـاؤلـم.والـاعنى: الـاـحرق, راا قـيـل: العذاب األلـيـم, ب
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 24و 23اآلية : 
َ يُـْدِ ُل الّـِذيَ  آَمنُـواْ َوَعِالُـواْ الّصـاِلَحاِت َجنّـاٍت تَْجـِري ِمـ   َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّن 

   َوُهـدَُواْ إِلَـى الّطيّـِب تَْحتَِها األْنَهاُر يَُحلّْوَن فِيَها ِمْ  مََساِوَر ِم  كََهٍب َولُْؤلُـؤاً َوِلبَاُسـُهْم فِيَهـا َحِريـٌر 

 ِمَ  اْلقَْوِل َوُهدَُواْ إِلََى ِصَراِط اْلَحِايِد {.

يقول تعالـى كرر : ومما الذي  آمنوا بـاهلل بـاهلل ورسوله فأطاعوهاا بـاا ممرهم ـ به م  صالـ     

ها مـ  مسـاور مـ  األعاال, فإن ـ يُد ـلهم جنات عـدن تــجري مـ  تــحتها األنهـار, فـيحلّــيهم فــي

 كهب ولؤلؤا.

وا تلفــت القــّراء فـــي قــراءة قولــه: َولُْؤلُــؤا فقرمتــه عامــة قــّراء مهــل الـــادينة وبعــض مهــل الكوفــة   

نصبـا مع التـي فـي الـاالئكة, بـاعنى: يحلون فـيها مساور م  كهب ولؤلؤا, عطفــا بــاللؤلؤ علــى 

فـــيها, فإنهــا بـــاعنى « ِمــ ْ »ل ا ــول موضــع األســاور ألن األســاور وإن رانــت مخفوضــة مــ  مجــ

النصب قالوا: وهي تعدّ فـي  ا الــاصح  بــاألل , فـذلك الـيــل علــى صـحة القـراءة بــالنصب 

 فضـا عطفــا علــى إعـراب األسـاور « َولُْؤلُؤٍ »فـيه. وقرمت كلك عامة قّراء العراق والـاصري : 

 الماهر.

األل  فـيه, فكان مبو عارو ب  العالء فـيـاا كرر  وا تل  الذي قرءوا كلك رذلك فـي وجه إثبـات  

ورـان الكسـائي يقـول: مثبتوهـا فــيه «. رـالوا»و « قـالوا»لـي عنه يقول: مثبتت فـيه راا مثبتت فــي 

 للهازة, ألن الهازة حرف م  الـحروف.

اء, والقول فـي كلك عندي منهاـا قراءتـان مشـهورتان قـد قـرم بكـل واحـدة منهاـا علــااء مـ  القـرّ   

 متفقتا الـاعنى صحيحتا الـاخرج فـي العربـية فبأيتهاا قرم القارىء فاصيب.

وقولـه: َوِلبــاُسُهْم فــيها َحِريـٌر يقـول: ولبوسـهم التــي تلــي مبشـارهم فــيها ثــياب حريـر. وقولــه:    

هااة من ال إلـه إال َوُهدُوا إلـى الّطيِّب ِمَ  القَْوِل يقول تعالـى كرر : وهداهم ربهم فـي الدنـيا إلــى شـ

 ـ. راا:

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: اب  فيد, فـي قوله: َوُهدُوا إلـى الّطيـِب مـَ  18907  

القَْوِل قال: هدوا إلـى الكالم الطيب: ال إله إال ـ, وـ مربر, والـحاد هلل قال ـ: إلَـْيِه يَْصعَدُ الَكلـُم 

 ُل الّصاِلـُ  يَْرفَعُهُ.الّطيُّب َوالعَاَ 

ـ حدثنا علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبــاس: َوُهـدُوا 18908  

 إلـى الّطيِّب ِمَ  القَْوِل قال: ملهاوا.

ّب وقوله: َوُهدُوا إلـى ِصراِط الـَحِايِد يقول جّل ثناه : وهداهم ربهم فــي الدنــيا إلــى طريـ  الـر   

الـــحايد, وطريقــه: اينــه ايــ  اعســالم الــذي شــرعه لـخـــلقه وممــرهم من يســلكو  والـــحايد: فعيـــل, 

صّرف م  مفعول إلـيه, ومعنا : منه مـحاوا عند مولـيائه م   ــلقه, ثـم صـّرف مـ  مــحاوا إلــى 

 حايد.

 

 25اآلية : 
ِ َواْلَاْسـِجِد اْلَحـَراِم الّـِذي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّن الِّذيَ  َرفَـُرواْ َويَُصـ َّ دّوَن َعـ  َسـبِيِل 

  {.َجعَْلنَا ُ ِللنّاِس َسَوآًء اْلعَاِرُ  فِيِه َواْلبَاِا َوَم  يُِرْا فِيِه بِإِْلَحاٍا بُِمْلٍم نِّذْقهُ ِمْ  َعذَاٍب مَِليمٍ 

ا جاءهم به م  عند ربهم يقول تعالـى كرر : إن الذي  جحدوا توحيد ـ ورذّبوا رسله ومنكروا م   

ويَُصــدّوَن َعــْ  َسبِـيـــِل ـ يقــول: ويـــانعون النــاس عــ  ايــ  ـ من يد ـــلوا فـــيه, وعــ  الـــاسجد 

الـــحرام الــذي جعلــه ـ للنــاس الــذي  آمنــوا بــه رافــة لـــم يخصــص منهــا بعضــا اون بعــض َســَواًء 

تعميــم حرمـة الــاسجد الــحرام, وقضـاء  العاِرُ  فِـيِه والبـاِا يقول: معتدل فـي الواجب علــيه مـ 

نسكه به, والنزول فـيه حيث شاء العـار  فــيه, وهـو الـاقـيــم بـه والبــاا: وهـو الــانتاب إلــيه مـ  

 غير .
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وا تل  مهل التأويـل فـي تأويـل كلك, فقال بعضهم: معنا : سواء العار  فـيه وهو الـاقـيــم فــيه   

 أحّ  بـالـانزل فـيه م  االَ ر. كرر م  قال كلك:والبـاا, فـي منه لـيس محدهاا ب

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عارو, ع  يزيد ب  مبـي فياا, عـ  ابـ  سـابا, 18909  

قال: ران الـحجاج إكا قدموا مكة لـم يك  محد مـ  مهـل مكـة بـأح  بــانزله مـنهم, ورـان الرجـل إكا 

إنسـان يسـرق مـ  ناحيتـه, فــاصطنع رجـل بـابــا, فأرسـل وجد سعة نزل. ففشا فـيهم السرق, ورل 

إلـيه عار: متـخذت بـابـا م  حجـاج بــيت ـ؟ فقـال: ال, إنــاا جعلتـه لــيحرف متـاعهم. وهـو قولـه: 

َسَواًء العاِرُ  فِـيِه والْبـاِا قال: البـاا فـيه رالـاقـيـم, لــيس محـد محـّ  بــانزله مـ  محـد إال من يكـون 

 منزل.محد سب  إلـى 

ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, عـ  مبــي حصـي , 18910  

 قال: قلت لسعيد ب  ُجبـير: معتك  بـاكة؟ قال: منت عار . وقرم: َسَواًء العاِرُ  فِـيِه والْبـاِا.

صالــ : َسـَواًء ـ حدثنا اب  حايـد, قـال: حـدثنا حكـام عـ  عنبسـة, عاـ  كرـر , عـ  مبــي 18911  

 العاِرُ  فِـيِه والْبـاِا العار : مهله, والبـاا: الـانتاب فـي الـانزل سواء.

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قال: ثنـي معاويـة, عـ  علــّي, عـ  ابـ  عبــاس, 18912  

 الـحرام.قوله: َسَواًء العاِرُ  فِـيِه والْبـاِا يقول: ينزل مهل مكة وغيرهم فـي الـاسجد 

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َسَواًء العـاِرُ  فِــيِه 18913  

 والْبـاِا قال: العار  فـيه: الـاقـيـم بـاكة والبـاا: الذي يأتـيه هم فـي سواء فـي البـيوت.

  قتـااة: َسـواًء العـاِرُ  فِــيِه ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع18914  

 َوالبـاِا سواء فـيه مهله وغير مهله.

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قتااة, منله.   

ـ حدثنا اب  حايد, قال حدثنا جرير, ع  منصور, ع  مـجاهد, فـي قوله: َسـَواًء العـارُ  18915  

 مكة وغيرهم فـي الـانافل سواء. فِـيِه والْبـاِا قال: مهل

 وقال آ رون فـي كلك نـحو الذي قلنا فـيه. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18916  

اًء قــال: حــدثنا الـــحس , قــال: حــدثنا ورقــاء جايعــا, عــ  ابــ  مبـــي نـــجي , عــ  مـــجاهد, قولــه: َســوَ 

 العاِرُ  فِـيِه قال: السار , والبَـاِا الـجانب سواء حّ  ـ علـيهاا فـيه.

حدثنا القاسم, قال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد فــي قولـه:    

 َسَواًء العاِرُ  فِـيِه قال: السار  والبـاا: الـجانب.

حدثنا مبـو تـايــلة, عـ  مبــي حاـزة, عـ  جـابر, عـ  مــجاهد ـ قال: حدثنا الـحسي , قال: 18917  

 وعطاء: َسَواًء العاِرُ  فِـيِه قاال: م  مهله, والبَـاِا الذي يأتونه م  غير مهله هاا فـي حرمته سواء.

وإنـاا ا ترنا القول الذي ا ترنا فـي كلك ألن ـ تعالـى كرر  كرـر فــي مّول االَيـة صـدّ مـ  رفـر   

م  الـاؤمنـي  قضاء نسـكه فــي الــحرم عـ  الــاسجد الــحرام, فقـال: إّن الّـِذيَ  َرفَـُروا  به م  مراا

ِ َوالـَاْسِجِد الـَحَراِم ثم كرر جـّل ثنـاه  صـفة الــاسجد الــحرام, فقـال: الّـِذي  َّ َويَُصدّوَن َعْ  َسبِـيـِل 

ـــالكا ــم, ف ــاس رله ــه للن ــه جعل ــاه  من ــأ بر جــّل ثن ــاِس ف ــا ُ للنّ ـــانعون مــ  مراا  مــ  َجعَْلن ــه ي فرون ب

الـاؤمنـي  به عنه. ثم قال: َسَواًء العاِرُ  فِــيِه َوالْبــاِا فكـان معلومـا من  بـر  عـ  اسـتواء العـار  

فـيه والبـاا, إنـاا هو فـي الـاعنى الذي ابتدم ـ الـخبر ع  الكفـار منهـم صـدّوا عنـه الـاؤمنــي  بـه 

م به والـاقام, ال الـخبر ع  ملكهم إيـا  وغيـر ملكهـم. وقـيــل: وكلك ال شّك طوافهم وقضاء مناسكه

ِ فعط  ب  َّ وهـو « رفروا»وهو مستقبل علـى « يصدّون»إّن الِّذيَ  َرفَُروا َويَُصدّوَن َعْ  َسبِـيـِل 

ماع, ألن الصدّ بـاعنى الصفة لهم والدوام. وإكا ران كلك معنى الكالم, لـم يك  إال بلفظ االسم مو 

تقبـــال, وال يكــون بلفــظ الـــااضي. وإكا رــان كلــك رــذلك, فاعنــى الكــالم: إن الــذي  رفــروا مــ  االس

ِ. وممـا  َّ صفتهم الصـدّ عـ  سبـيــل ـ, وكلـك نميـر قـول ـ: الّـِذي  آَمنُـوا َوتَْطَاـئِّ  قُلُـُوبُهْم بِـِذْرِر 

بـه, « العـار »العـار , و»ب « سـواءٌ »قوله: َسَواٌء العاِرُ  فِــيِه فـإن قـّراء األمصـار علــى رفـع 

ثـم اسـتأن  الكـالم ب «, للنـاس»فـي الهاء الـاتصلة به, والـالم التــي فــي قولـه « جعلنا »وإعاال 

إكا جاءت بعـد حـرف قـد تــّم الكـالم بـه, فتقـول: مـررت « سواء»ورذلك تفعل العرب ب « سواء»
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اا يختـار الرفـع فــي كلـك ألن برجل سواء عند  الـخير والشّر, وقد يجوف فــي كلـك الــخفض. وإنــ

فـي مذهب واحد عندهم, فكأنهم قالوا: مررت برجل واحٍد عند  الـخير والشـّر. وممـا مـ  « سواء»

 فضه فإنه يوجهه إلـى معتدل عند  الـخير والشّر, وم  قال كلك فـي سواء فـاستأن  به ورفع لــم 

ـــي  ــه ف ــدل»يقل ــدل»ألن «, معت ـــ« معت ــل مصــّر , وســواء مصــدر ف ــل فع ـــى الفع ــا  إل ا راجهم إي

رـا راجهم حسـب فـــي قـولهم: مــررت برجـل حســبك مـ  رجــل إلــى الفعــل. وقـد كُرــر عـ  بعــض 

فــيه, وكلـك وإن رـان لـه وجـه فــي العربــية, « جعلنـا »القّراء منه قرم : سواًء نصبـا علـى إعاـال 

 فقراءة ال مستـجيز القراءة بها عجاا  الـحجة م  القّراء علـى  الفه.

وقولـه: َوَمـْ  يُـِرْا فِــيِه بإْلــحاٍا بِْملُـــٍم نُِذْقـهُ ِمـْ  َعـذَاٍب مِلـيــٍم يقــول تعالــى كرـر : ومـ  يـرا فـــيه    

إلـحااا بملـم نذقه م  عذاب ملـيـم, وهو من يـايـل فـي البــيت الــحرام بملــم. وما ــلت البــاء فــي 

ي قوله: تنبت بـالده  والـاعنى: تنبت الـده , والـاعنى فـيه ما قلت, راا ما ـلت فـ« بإلـحاا»قوله 

 راا قال الشاعر:

 بَِواِا يَـَااٍن يُْنبُِت الّشّث َصْدُرُهومْسفَلُهُ بـالـاْر ِ والّشبَهاِن  

 والـاعنى: ومسفله ينبت الـار  والشبهان وراا قال معشى بنـي ثعلبة:  

 والّصِريجِ األْجَرِا  َضِانَْت بِِرْفِق ِعياِلنا مْرماُحنابـيَ  الـَاَراِجلِ  

بـاعنى: ضانت رفق عيالنا مرماحنا فـي قول بعض نـحويـي البصريــي . وممـا بعـض نـحويــي   

الكوفـيـي  فإنه ران يقول: ما ـلت الـياء فـيه, ألن تأويـله: وم  يـرا بـأن يـلــحد فــيه بملــم. ورـان 

تضـار الــخوافض « من»بهه, ألن ومـا مشـ« إلــحاا»مسهل منه فــي « من»يقول: ا ول البـاء فـي 

معها رنـيرا وتكون رالشرط, فـاحتـالت ا ول الــخافض و روجـه ألن اععـراب ال يتبــي  فــيها, 

 وقال فـي الـاصاار: يتبـي  الرفع والـخفض فـيها, قال: ومنشدنـي مبو الـَجّرا :

 ااِء نَِهيـُم فَلَـّاا َرَجْت بـالّشْرِب َهّز لها العََصاَشِحيٌ  لهُ ِعْندَ األَ  

 وقال امره القـيس:  

 مال َهْل متاها والـَحَواِاُث جّاةٌبأّن ممرم القَـْيِس ْبَ  تَـْاِلَك بَـْيقََرا  

وهــو فـــي « إلـــحاا»وهــي فـــي موضــع رفـع راــا ما ـــلها علـــى « من»قـال: فأا ـــل البـــاء علـــى   

 الـاصدر, راا قال الشاعر:موضع نصب. قال: وقد ما ـلوا البـاء علـى ما إكا مرااوا بها 

 ملَـْم يَأْتِـيَك واألْنبـاُء تَْنـِايبِـَاا القَْت لَبُوُن بَنِـي ِفياِا  

ــال: وهــو فـــي    ـــي « مــا»وق ــه ف ــّل من ـــاألسااء مــ  « من»ألن «, من»مق ــّل شــبها ب ــال: «. مــا»مق ق

 وساعت معرابـيّا م  ربـيعة, وسألته ع  شيء, فقال: مرجو بذاك يريد مرجو كاك.

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى الملـم الذي م  مراا اعلــحاا بـه فــي الــاسجد الــحرام مكاقـه ـ   

م  العذاب األلـيـم, فقال بعضهم: كلك هو الشرك بـاهلل وعبـااة غير  به مي بـالبــيت كرـر مـ  قـال 

 كلك:

علــّي, عـ  ابـ  عبــاس,  ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قال: ثنـي معاويـة, عـ 18918  

 قوله: َوَمْ  يُِرْا فِـيِه بـاْلـحاا بُِمْلـٍم يقول: بشرك.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عنبسة, ع  مـحاد ب  عبد الرحا , ع  القاسـم 18919  

 يه غير ـ.ب  مبـي بَّزة, ع  مـجاهد, فـي قوله: َوَمْ  يُِرْا فِـيِه بإْلـحاا بُِمْلـٍم هو من يعبد فـ

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حـدثنا الـاعتــار بـ  سلـيــاان, عـ  مبــيه, قـال: َوَمـْ  يُـِرْا 18920  

 فِـيِه بإْلـحاٍا بُِمْلـٍم قال: هو الشرك, م  مشرك فـي بـيت ـ عذّبه ـ.

عـ  قَتـااة, منلـه ـ حدثنا الـحس  ب  يحيى, قال: م برنا عبد الـرفاق, قـال: م برنـا معاـر 18921  

 وقال آ رون: هو استـحالل الـحرام فـيه مو رروبه. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18922  

يعنــي من تستــحّل مـ  الــحرام  اب  عبـاس, قوله: َوَمْ  يُِرْا فِـيِه بإْلـحاٍا بُِمْلـٍم نُذْقهُ ِمْ  َعذَاٍب مِلـيـمٍ 

ما حّرم ـ علـيك م  لسان مو قتـل, فتملــم مـ  ال يملــاك وتقتـل مـ  ال يقتلـك فـإكا فعـل كلـك فقـد 

 وجب له عذاب ملـيـم.
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ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 18923  

قـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد: َوَمـْ  يُـِرْا فِــيِه قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ور

 بإْلـحاٍا بُِمْلـٍم قال: يعال فـيه عاالً سيئا.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد منله.   

نا الـاـحاربــّي, عـ  سفــيان ـ حدثنا مبو رريب ونصر ب  عبد الرحا  األَْوِاّي قـاال: حـدث18924  

ع  الّسدّي, ع  مّرة ع  ع  عبد ـ, قال: ما م  رجل يهّم بسيئة فتكتب علـيه, ولو من رجالً بعد 

 من بـي  هّم من يقتل رجالً بهذا البـيت, ألكاقه ـ م  العذاب األلـيـم.

ّي, ع  مـّرة, عـ  عبـد ـ حدثنا مـجاهد ب  موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا شعبة, ع  السد   

قال مـجاهد, قال يزيد, قال لنا شعبة, رفعه, ومنا ال مرفعه لك فــي قـول ـ: َوَمـْ  يُـِرْا فِــيِه بإْلــحاا 

لـو من رجـالً هـّم فــيه بسـيئة وهـو بعـدن مَْبــيََ , ألكاقـه ـ عذابــا »بُِمْلـم نُِذْقهُ ِمْ  َعذَاب مِلـيـم قال: 

 «.ملـيـاا

حدثنا الفضل ب  الصبـا , قال: حدثنا مـحاد ب  فضيــل, عـ  مبــيه, عـ  الضـحاك بـ   ـ18925  

مزاحم, فـي قوله: َوَمْ  يُِرْا فِـيِه بإلـْحاا بُِمْلـم قال: إن الرجل لـيهّم بـالـخطيئة بـاكة وهـو فــي بلـد 

 آ ر ولـم يعالها, فتكتب علـيه.

ل: قال ابـ  فيـد فــي قـول ـ: َوَمـْ  يُـِرْا فِــيِه ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قا18926  

 بإلـْحاٍا بُِمْلـٍم نُِذْقهُ ِمْ  َعذَاب مِلـيـم قال: اعلـحاا: الملـم فـي الـحرم.

 وقال آ رون: بل معنى كلك الملـم: استـحالل الـحرم متعادا. كرر م  قال كلك:  

نــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: قـال ابـ  ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ث18927  

 عبـاس: بإلـْحاٍا بُِملـٍم قال: الذي يريد استـحالله متعادا, ويقال الشرك.

 وقال آ رون: بل كلك احتكار الطعام بـاكة. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي هارون ب  إاريس األصّم, قال: حدثنا عبد الرحا  ب  مـحاد الـاـحاربـي, ع  18928  

عث, ع  حبـيب ب  مبـي ثابت فـي قوله: َوَمْ  يُِرْا فِـيِه بـالـْحاٍا بُِمْلـٍم نُِذْقهُ ِمْ  َعذَاٍب مِلـيــٍم قـال: مش

 هم الـاـحتكرون الطعام بـاكة.

وقال آ رون: بل كلك رل ما ران منهيّـا عنـه مـ  الفعـل, حتــى قـول القائـل: ال وـ, وبلــى وـ.   

 كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا مـحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدثنا شـعبة, عـ  منصـور, عـ  18929  

مـجاهد, ع  عبد ـ ب  عارو, قال: ران له فسطاطان: محـدهاا فــي الــحّل, واالَ ـر فــي الــحرم, 

فــيه فإكا مراا من يعاتب مهله عاتبهم فـي الـحّل, فسئل ع  كلـك, فقـال: رنـا نــحدّث من مـ  اعلــحاا 

 من يقول الرجل: رال وـ, وبلـى وـ.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا يعقوب, ع  مبـي ربعي, عـ  األعاـ , قـال: رـان عبـد ـ 18930  

 ب  عارو يقول: ال وـ وبلـى وـ م  اعلـحاا فـيه.

ل الـذي كررنـا  عـ  قال مبو جعفر: ومولـى األقوال التـي كررناها فـي تأويـل كلك بـالصواب القو  

اب  مسعوا واب  عبـاس, م  منه معنـّي بـالملـم فـي هذا الـاوضع رّل معصية هلل وكلك من ـ عـّم 

بقوله: َوَمْ  يُِرْا فِـيِه بإلـْحاٍا بُِمْلـٍم ولـم يخصص به ظلـم اون ظلـم فـي  بر وال عقـل, فهـو علــى 

يـرا فــي الــاسجد الــحرام بـأن يـايــل بملــم, عاومه. فإكا رـان كلـك رـذلك, فتأويــل الكـالم: ومـ  

فـيعصى ـ فـيه, نذقه يوم القـيامة م  عذاب موجع له. وقد كُرـر عـ  بعـض القـّراء منـه رـان يقـرم 

بفتــ  الــياء, بـــاعنى: ومـ  يَـِرْا  بإلـــحاا مـ  َوَرْات الــاكان مَِرْا . وكلــك « َوَمـْ  يَـِرْا فِـــيهِ »كلـك: 

ة عنــدي بهـا لـــخالفها مـا علـــيه الــحجة مــ  القـّراء مـــجاعة مـع بعــدها مــ  قـراءة ال تـــجوف القـراء

فعل واقع, يقال منه: هو يَِرا مكان رـذا مو بلـدة رـذا غـدا, وال « يَِراْ »فصي  رالم العرب. وكلك مّن 

يقال: يَِراُ فـي مكان رذا. وقد فعم بعض مهل الـاعرفة بكالم العرب من َطيّئا تقـول: رغبـت فــيك, 

 رغبت بك, وكرر من بعضهم منشد  بـيتا: تريد:

 ومْرَغُب فِـيها َعْ  لَِقـيٍا َوَرْهِطِهَولَِكنّنِـي َعْ  ِسْنبٍِس لَْسُت مْرَغُب  
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بـاعنى: ومرغب بها. فإن ران كلك صحيحا راـا كررنـا, فإنـه يجـوف فــي الكـالم, فأمـا القـراءة بـه   

 غير جائزة ِلـاا وصفت.

 

 26اآلية : 
يـل قوله تعالـى:   }َوإِْك بَّومْنَا ِعْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت مَن الّ تُْشِرْك بِي َشْيئاً َوَطّهْر بَْيتِـَي القول فـي تأو

 ِللّطآئِِفيَ  َواْلقَآئِِايَ  َوالّرّرعِ الّسُجوِا {.

ري  يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليه وسـلم, ُمْعِلــَاه عميــم مـا ررـب مـ  قومـه قـ   

 اصة اون غيرهم م  سائر  ـلقه بعبـااتهم فـي حرمه, والبـيت الذي ممر إبراهيـم  ـلـيـله صلى 

ـ عليه وسـلم ببنائـه وتطهيـر  مـ  االَفــات والّريَـب والشـرك: واكرـر يـا مــحاد ريـ  ابتـدمنا هـذا 

وّطأنـا لـه «: بومنـا»ه: البـيت الذي يعبد قومك فـيه غيري, إك بومنـا لـخـلـيــلنا إبراهيــم, يعنــي بقولـ

 مكان البـيت. راا:

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور ع  معار, ع  قَتااة, قوله: َوإْك بَّومْْنا 18931  

ـــْيِت قــال: وضــع ـ البـــيت مــع آام صــلى ـ عليــه وســلم حــي  مهــبا آام إلـــى  ِعْبَراِهيـــَم َمكــاَن البَ

الهند, وران رمسه فـي السااء ورجال  فـي األرع, فكانت الـاالئكة  األرع وران مهبطه بأرع

تهابه فنقص إلـى ستـي  كراعا. وإن آام لـّاا فَقَد مصوات الـاالئكة وتسبــيحهم, شـكا كلـك إلــى ـ, 

فقال ـ: يا آام إنـي قد مهبطت لـك بــيتا يُطـاف بـه راـا يطـاف حـول عرشـي, ويُصلّــى عنـد  راـا 

عرشــي, فـــانَطِلْ  إلـــيه فخــرج إلـــيه, ومــدّ لــه فـــي  طــو , فكــان بـــي  رــل  طوتـــي  يصلّـــى حــول 

 مفـافة, فلـم تزل تلك الـافـاوف علـى كلك حتـى متـى آام البـيت, فطاف به وم  بعد  م  األنبـياء.

ـ حدثنـي موسى, قال: حدثنا عارو, قال: حدثنا مسبــاط, عـ  السـدّي, قـال: لــاا عهـد ـ 18932  

لـــى إبراهيـــم وإسااعيـــل من طهــرا بـيتـــي للطائفـــي , انطلــ  إبراهيـــم حتـــى متـــى مكــة, فقــام هــو إ

وإسااعيـل, وم ذا الـاعاول, ال يـدريان ميـ  البــيت, فبعـث ـ ريحـا يقـال لهـا ريـ  الــَخُجوج, لهـا 

بعاهـا جناحان ورمس فـي صورة حية, فكنست لهاا مـا حـول الكعبـة عـ  مسـاس البــيت األّول, وات

 بـالـاعاول يحفران, حتـى وضعا األساس فذلك حي  يقول: َوإْك بَّومْنا ِعْبَراِهيـَم َمكاَن البَـْيِت.

ويعنـي بـالبـيت: الكعبة, مْن ال تُْشِرْك بِـي َشْيئا فـي عبـااتك إياي, َوَطّهْر بَـْيتِــَي الـذي بنــيته مـ    

 عبـااة األوثان. راا:

ع, قال: حدثنا مبـي ع  سفـيان ع  لـيث, ع  مـجاهد, فــي قولـه: َوَطّهـْر ـ حدثنا اب  وري18933  

 بَـْيتِـَي قال: م  الشرك.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  عطاء, عـ  عبــيد بـ      

 عاير, قال: م  االَفـات والّريب.

نا اب  ثور, ع  معاـر, عـ  قَتـااة: َطّهـَرا بَـْيتِــَي قـال: ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدث18934  

 م  الشرك وعبـااة األوثان.

وقوله: للّطائِِفـيَ  يعنـي للطائفـي  به. والقَائِِايَ  بـاعنى الـاصلـي  الـذي  هـم قــيام فــي صـالتهم.    

 راا:

, عـ  مبــي حاـزة, عـ  جـابر, ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا مبو تُـَايـلة18935  

 ع  عطاء فـي قوله: َوَطّهْر بَـْيتِـَي للّطائِِفـيَ  والقائِِايَ  قال: القائاون فـي الصالة.

ـ حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتـااة: والقَـائِِايَ  قـال: 18936  

 القائاون الـاصلون.

 قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة, منله.حدثنا اب  عبد األعلـى,    

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فــي قولـه: والقـائِايَ  َوالّرّرـعِ 18937  

الّسُجوِا قال: القائم والرارع والساجد هو الـاصلـي, والطائ  هو الذي يطوف بـه. وقولـه: َوالّرّرـعِ 

 السجوا فـي صالتهم حول البـيت. الّسُجوِا يقول: والررع
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 29- 27اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َومَكّن فِي النّاِس بِاْلَحّج يَأْتُوَك ِرَجاالً َوَعلََى ُرّل َضـاِمٍر يَـأْتِيَ  ِمـ  

ِ فَِي مَيّامٍ  َّ ّمْعلُوَماٍت َعلَـَى َمـا َرَفقَُهـْم ّمـ  بَِهيَاـِة  ُرّل فَّج َعايٍِ     لّيَْشَهدُواْ َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُرُرواْ اْسَم 

يَّطّوفُـواْ بِاْلبَْيـِت األْنعَاِم فَُكلُواْ ِمْنَها َومَْطِعُاواْ اْلبَآئَِس اْلفَِقيـَر    ثُـّم ْليَْقُضـواْ تَفَـنَُهْم َوْليُوفُـواْ نُـذُوَرُهْم َولْ 

 اْلعَتِيِ  {.

ن فــي النـاس بـالــحّج يعنــي بقولـه: ومكّْن معلــم ونـاا يقول تعالـى كرر : عهدنا إلـيه ميضـا من مكّ    

فـي الناس من حجوا ميها الناس بـيت ـ الـحرام. يَأْتُوَك ِرجاالً يقول: فإن الناس يأتون البـيت الذي 

تأمرهم بحجه مشاة علـى مرجلهم, َوَعلـى ُرّل َضاِمٍر يقول: ورربـانا علـى رّل ضامر, وهي اعبـل 

يَأْتِـيَ  ِمْ  ُرّل فَّج َعِايٍ  يقول: تأتـي هـذ  الضـوامر مـ  رـّل فـّج عايـ  يقـول: مـ  رـّل الـاهافيـل. 

فجاع ألنه مريد بكـل ضـامر: النـوق. ومعنـى الكـّل: «, يأتـي »طري  ومكان ومسلك بعيد. وقـيـل: 

رّل رجل وقد فعم الفراء منه قلـيـل فـي رالم العرب: مررت علـى «. يأتـي »الـجاع, فلذلك قـيـل: 

قائاي  قال: وهو صواب, وقول ـ: َوَعلـى ُرّل َضاِمٍر يَأَتـيَ  ينبىء عـ  صـحة جـواف . وكُرـر من 

إبراهيـم صلوات ـ علـيه لـاا ممر  ـ بـالتأكي  بـالـحّج, قام علـى مقامه فنااى: يا ميهـا النـاس إن 

 ـ رتب علـيكم الـحّج فحجوا بـيته العتـي .

   فـي صفة تأكي  إبراهيـم بذلك. فقال بعضهم: نااي بذلك, راا:وقد ا تُل  

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  قابوس, عـ  مبــيه, عـ  ابـ  عبــاس, قـال: لــاا 18938  

فرغ إبراهيـم م  بناء البـيت قـيـل له: مكّْن فِــي النّـاَس بـالــَحّج قـال: رّب َومـا يبلـغ صوتــي؟ قـال: 

البالغ فنااى إبراهيـم: ميها الناس ُرتب علـيكم الــحّج إلــى البــيت العتــي  فحجـوا قـال: مكّْن وعلـّي 

 فساعه ما بـي  السااء واألرع, مفال ترى الناس يجيئون م  مقصى األرع يـلبّون؟

ـ حدثنا الـحس  ب  عرفة, قال: حدثنا مـحاد ب  فضيـل ب  غزوان الضبــي, عـ  عطـاء 18939  

يد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, قال: لـاا بنى إبراهيـم البـيت موحى ـ إلــيه, من ب  السائب, ع  سع

ـــحجو ,  ــررم من ت ـــيتا, ومم ـــخذ ب ــد ات ــم ق ـــم: مال إن ربك ــال إبراهي ــال: فق ـــحّج ق ــاس بـال ـــي الن مكّن ف

 فـاستـجاب له ما ساعه م  شيء م  حجر وشجر ومراة مو تراب مو شيء: لبّـيك اللهّم لبّـيك

ثنا ابــ  حايــد, قــال: حــدثنا يحيــى بــ  واضــ , قــال: حــدثنا ابــ  واقــد, عــ  مبـــي الزبـــير, عــ  حــد   

ــاَس بـالـــَحّج قــال: قــام إبراهيـــم  ـلـيـــل ـ علـــى  ـــي النّ مـــجاهد, عــ  ابــ  عبـــاس:, قولــه: ومكّْن فِ

النسـاء,  الـحجر, فنااى: يا ميها الناس ُرتب علـيكم الـحّج, فأساع م  فـي مصـالب الرجـال ومرحـام

 فأجابه م  آم  مـا  سب  فـي علـم ـ من يحّج إلـى يوم القـيامة: لبّـيك اللهّم لبّـيك

ـ حدثنا مـحاد بـ  بشـار, قـال: حـدثنا عبـد الـرحا , قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  عطـاء بـ  18940  

وقرت فـي قلب رـّل كرـر  السائب, ع  سعيد ب  ُجبـير: ومكّْن فِـي النّاَس بـالـَحّج يَأْتُوَك ِرجاالً قال:

 ومننى.

ـ حدثنـي اب  حايد, قال: حدثنا حكام ع  عارو, ع  عطاء, ع  سـعيد بـ  ُجبــير, قـال: 18941  

لـاا فرغ إبراهيـم م  بناء البـيت, موحـى ـ إلــيه, من مكّْن فــي النـاس بـالــحّج قـال: فخـرج فنـااى 

فحجـو  فلــم يسـاعه يومئـٍذ مـ  إنـس, وال جـّ , وال فـي الناس: يا ميها الناس إن ربكم قد اتـخذ بـيتا 

 شجر, وال مراة, وال تراب, وال جبل, وال ماء, وال شيء إال قال: لبّـيك اللهم لبّـيك

ـ قال: حدثنا حكام, ع  عنبسة, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قال: قام إبراهيـم علـى 18942  

 .الـاقام حي  ممر من يؤكّن فـي الناس بـالـحجّ 

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد, فــي قولـه:    

ومَكّْن فِـي النّاِس بـاْلـَحّج قال: قـام إبراهيــم علــى مقامـه, فقـال: يـا ميهـا النـاس مجيبـوا ربكـم فقـالوا: 

 ئٍذ.لبّـيك اللهّم لبـيك فا  َحّج الـيوم فهو مـا  مجاب إبراهيـم يوم

ــد 18943   ــ   ال ــة ب ـــي عــدّي, عــ  ااوا, عــ  عكرم ــ  مب ــال: حــدثنا اب ـــاننى, ق ــ  ال ــ حــدثنا اب ـ

الـاخزومي, قال: لـاا فرغ إبراهيــم علــيه السـالم مـ  بنـاء البــيت, قـام علــى الــاقام, فنـااى نـداء 

مـ  إجابـة ساعه مهل األرع: إن ربكم قد بنى لكم بـيتا فحّجو  قـال ااوا: فـأرجوا مـ  حـّج الــيوم 

 إبراهيـم علـيه السالم.
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ـ حدثنـي مـحاد ب  سنان القزاف, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حاـاا, عـ  مبــي عاصـم 18944  

الثَنَِوّي, ع  مبـي الطفـيـل, قال: قال اب  عبـاس: هل تدري ري  رانت التلبـية؟ قلت: وري  رانت 

ي النــاس بـالـــحّج,  فضــت لــه الـجبـــال رهســها, التلبـــية؟ قــال: إن إبراهيـــم لـــاا ممــر من يــؤكّن فـــ

 وُرفِعَت القُرى, فأكّن فـي الناس.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  منصور, عـ  مــجاهد, قولـه: ومَكّْن فِــي النّـاِس 18945  

ت فــي بـالـَحّج قال إبراهيـم: ري  مقول يا رّب؟ قال: قل: يا ميها الناس استـجيبوا لـربكم قـال: وقَـرّ 

 قلب رّل مؤم . وقال آ رون فـي كلك, ما:

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  سلــاة, عـ  مــجاهد, 18946  

قـيـل عبراهيـم: مكّن فـي الناس بـالـحّج قال: يا رّب ري  مقول؟ قل لَبّــيك اللهـّم لبــيك قـال: فكانـت 

 مّول التلبـية.

 عبـاس يقول: ُعنِـي بـالناس فـي هذا الـاوضع: مهل القبلة. كرر الرواية بذلك:وران اب    

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18947  

إّن مّوَل اب  عبـاس, قوله: ومكّْن فـي النّاَس بـالـَحّج يعنـي بـالناس: مهل القبلـة, ملــم تسـاع منـه قـال: 

بَـْيٍت ُوِضَع للنّاِس لَلِّذي بِبَّكة ُمبـاررا... إلـى قولـه: َوَمـْ  اََ ــلَهُ آِمنـا يقـول: ومـ  ا ــله مـ  النـاس 

الذي  ممر من يؤكن فـيهم, ورتـب علــيهم الــحّج, فإنـه آمـ , فعّماـوا حرمـات ـ تعالــى, فإنهـا مـ  

 تقوى القلوب.

َوَعلـى ُرّل َضاِمٍر فإن مهل التأويـل قالوا فـيه نـحو قولنـا. كرـر مـ  قـال ومما قوله: يَأْتُوَك ِرجاالً    

 كلك:

ـ حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: قـال ابـ  18948  

 عبـاس: يَأْتُوَك ِرجاالً قال: مشاة.

ـحجاج بـ  مرطـاة, قـال: قـال ابـ  ـ قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: حـدثنا مبـو معاويـة عـ  الـ18949  

ــأْتُوَك  عبـــاس:: مــا آَســى علـــى شــيء فـاتنـــي إال من ال مرــون حججــت ماشــيا, ســاعت ـ يقــول: يَ

 ِرجاالً.

ـ قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا سفـيان, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قـال: حـّج 18950  

 إبراهيـم وإسااعيـل ماشيـي .

األعلــى, قـال: حـدثنا ابـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة, عـ  ابـ  عبــاس: يَـأْتُوَك حدثنا اب  عبـد    

 ِرجاالً قال: علـى مرجلهم.

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18951  

 اب  عبـاس, قوله: َوَعلـى ُرّل َضاِمٍر قال: اعبل.

قال: حدثنا الـحسي , قال ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, قال: قال اب  عبـاس: َوَعلـى حدثنا القاسم,    

 ُرّل َضاِمٍر قال: اعبل.

ـ حدثنـي نصر ب  عبد الرحا  األواي, قال: حدثنا الـاـحاربـي, ع  عار بـ  كّر, قـال: 18952  

ُرـّل َضـاِمٍر قـال: فـأمرهم بــالزاا, قال مـجاهد: رانوا ال يرربون, فـأنزل ـ: يَـأْتُوَك ِرجـاالً َوَعلــى 

 ور ص لهم فـي الرروب والـاتـجر.

 وقوله: ِمْ  ُرّل فَّج عِايٍ .   

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18953  

 اب  عبـاس: ِمْ  ُرّل فَّج َعِايٍ  يعنـي: م  مكان بعيد.

سم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, قـال: قـال ابـ  عبــاس: ِمـْ  حدثنا القا   

 ُرّل فَّج َعِايٍ  قال: بعيد.

ـ حدثنا اب  عبد األعلــى, قـال: حـدثنا ابـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: فَـّج عِايـٍ  قـال: 18954  

 مكان بعيد.

  برنا معار, ع  قَتااة منله.حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م   
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وقوله: ِلــيَْشَهدُوا َمنـافَِع لَُهـْم ا تلـ  مهـل التأويــل فــي معنـى الــانافع التــي كررهـا ـ فــي هـذا    

 الـاوضع فقال بعضهم: هي التـجارة ومنافع الدنـيا. كرر م  قال كلك:

اصم, ع  مبـي رفيـ , عـ  ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عارو ع  ع18955  

 اب  عبـاس: ِلـيَْشَهدُوا َمنافَِع لَُهْم قال: هي األسواق.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا مبو تُـَايـلة, ع  مبـي حازة, ع  جابر ب  18956  

 الـحكم, ع  مـجاهد ع  اب  عبـاس, قال: تـجارة.

بو محاد, قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  عاصـم بـ  بهدلـة, عـ  ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا م18957  

 مبـي رفي , فـي قوله: ِلـيَْشَهدُوا َمنافَِع لَُهْم قال: مسواقهم.

ـ قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  واقد, عـ  سـعيد بـ  ُجبــير: ِلــيَْشَهدُوا 18958  

 َمنافَِع لَُهْم قال: التـجارة.

يد ب  بـيان, قال: م برنـا إسـحاق عـ  سفــيان, عـ  واقـد, عـ  سـعيد بـ  جبــير, حدثنا عبد الـحا   

 منله.

 حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  يـاان, ع  سفـيان, ع  واقد, ع  سعيد, منله.   

حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا سنان, ع  عاصم ب  مبـي النــجوا, عـ  مبــي    

 وا َمنافَِع لَُهْم قال: األسواق.رفي : ِلـيَْشَهدُ 

 وقال آ رون: هي األْجر فـي االَ رة, والتـجارة فـي الدنـيا. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  بشار, وسوار ب  عبد ـ, قـاال: حـدثنا يحيـى بـ  سـعيد, قـال: حـدثنا سفــيان, 18959  

قال: التـجارة, وما يرضي ـ م  ممر الدنـيا  ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد: ِلـيْشَهدُوا َمنافَِع لَُهمْ 

 واالَ رة.

حدثنا عبد الـحايد ب  بـيان, قال: حدثنا إسحاق, ع  سفـيان, ع  اب  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد,    

 منله.

 حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  يـاان, ع  سفـيان, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, منله.   

حايد ب  بـيان, قال: حدثنا سفــيان, قـال: م برنـا إسـحاق, عـ  مبــي بشـر, عـ  ابـ  حدثنا عبد الـ   

مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فـي قولـه: ِلــيَْشَهدُوا َمنـافَِع لَُهـْم قـال: األجـر فــي االَ ـرة, والتــجارة فــي 

 الدنـيا.

حارث, قـال: حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــ   

 حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, منله.

 وقال آ رون: بل هي العفو والـاثفرة. كرر م  قال كلك:  

ـــ حــدثنا مبــو رريــب, قــال: حــدثنا ابــ  يـــاان, عــ  سفـــيان, عــ  جــابر, عــ  مبـــي جعفــر: 18960  

 عفو.ِلـيَْشَهدُوا َمنافَِع لَُهْم قال: ال

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي مبـو تُـَايــلة, عـ  مبــي حاـزة, عـ  جـابر, 18961  

 قال: قال مـحاد ب  علـّي: مثفرة.

ومولـى األقوال بـالصواب قول م  قال: عنـي بذلك: لـيشهدوا منافع لهم م  العال الـذي يرضـي   

جايع ما يَْشَهد له الـاوسم ويأتـي له مكة ميام الــاوسم مـ   ـ والتـجارة وكلك من ـ عّم لهم منافع

منافع الدنـيا واالَ رة, ولـم يخصص م  كلك شيئا م  منافعهم بخبر وال عقل, فـذلك علــى العاـوم 

 فـي الـانافع التـي وصفت.

ِ فِـــي ميّــاِم َمْعلُومــاٍت َعلـــى مــا َرَفقَُهــْم ِمــَ      َّ بَِهيـــَاِة األَْنعــاِم يقــول تعالـــى وقولـه: َويَــْذُرُروا اْســَم 

كرـر : ورــي يــذرروا اســم ـ علـــى مـا رفقهــم مــ  الهــدايا والبُــْدن التــي مهــدوها مــ  اعبــل والبقــر 

والثنـم, فـي ميّاٍم َمْعلُوَماٍت وهّ  ميام التشري  فـي قول بعض مهل التأويـل. وفـي قول بعضهم ميـام 

 وميام التشري .العَْشر. وفـي قول بعضهم: يوم النـحر 

وقد كررنا ا تالف مهل التأويـل فـي كلك بـالروايات, وبـيّنا األولــى بــالصواب منهـا فــي سـورة   

البقــرة, فــأغنى كلــك عــ  إعااتــه فـــي هــذا الـــاوضع غيــر منـــي مكرــر بعــض كلــك ميضــا فـــي هــذا 

 الـاوضع.
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ال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, ق18962  

ِ فِـي ميّاِم َمْعلُوماٍت يعنـي ميام التشري . َّ  اب  عبـاس, فـي قوله: َويَْذُرُروا اْسَم 

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: حدثنا عبـيد ب  سلـيـاان, قال: ساعت 18963  

تشـري , َعلــى مـا َرَفقَُهـْم ِمـْ  بَِهيــَاِة األَْنعـاِم يعنــي الضحاك فـي قوله: ميّاٍم َمْعلُوماٍت يعنـي ميام ال

 البدن.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتـااة: فِــي ميّـاٍم َمْعلُومـاٍت 18964  

 قال: ميام العشر, والـاعدواات: ميام التشري .

عـام التــي كررتــم اسـم ـ علــيها ميهـا النـاس هنالـك. وقوله: فَكلَوا ِمْنها يقول: رلوا م  بهائم األن   

وهذا األمر م  ـ جّل ثناه  ممر إبـاحة ال ممر إيجـاب وكلـك منـه ال  ـالف بــي  جايـع الــُحجة من 

كاب  هديه مو بدنته هنالك, إن لـم يأرل م  هديه مو بدنته, منه لـم يضيع له فرضا ران واجبـا علـيه, 

 ه غير واجب. كرر الرواية ع  بعض م  قال كلك م  مهل العلـم:فكان معلوما بذلك من

ـ حدثنا سّوار ب  عبد ـ, قال: حدثنا يحيى ب  سعيد, ع  اب  ُجَريج, عـ  عطـاء, قولـه: 18965  

 فَُكلُوا ِمْنها ومْطِعُاوا البـائَِس الفَِقـيَر قال: ران ال يرى األرل منها واجبـا.

اهيـم, قـال: حـدثنا هشيــم, قـال: م برنـا حصـي , عـ  مــجاهد, منـه ـ حدثنا يعقوب ب  إبر18966  

قال: هي ُر صة: إن شاء مرل, وإن شاء لـم يأرل, وهي رقوله: َوإكَا َحلَْلتُـْم فـاْصطااُوا فإكَا قُِضيَِت 

 الّصالةُ فـاْنتَِشُروا فـي األْرِع يعنـي قوله: فَُكلُوا ِمْنها ومْطِعُاوا القانَِع والـُاْعتّر.

ـ قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنـا مثيـرة, عـ  إبراهيــم, فــي قولـه: فَُكلُـوا ِمْنهـا قـال: هـي 18967  

 ر صة, فإن شاء مرل وإن شاء لـم يأرل.

ـــ قــال: حــدثنا هشيـــم, قــال: م برنــا حجــاج, عــ  عطــاء فـــي قولــه: فَُكلُــوا ِمْنهــا قــال: هــي 18968  

 ر صة, فإن شاء مرلها وإن شاء لـم يأرل.

ـ حدثنـي علـّي ب  سهل, قال: حدثنا فيد, قال: حدثنا سفـيان, عـ  حصـي , عـ  مــجاهد, 18969  

 فـي قوله: فَُكلُوا ِمْنها قال: إنـاا هي ر صة.

وقوله: ومْطِعُاوا البــائَِس الفَِقــيَر يقـول: ومطعاـوا مــاا تـذبحون مو تنــحرون هنالـك مـ  بهيــاة    

َس, وهو الذي به ضّر الـجو  والّزمانة والـحاجة, والفقـيَر: الـذي ال األنعام م  هديكم وبُْدنكم البـائ

 شيء له.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  18970  

 ا ومْطِعُاوا البـائَِس الفَِقـيَر يعنـي: الّزِم  الفقـير.اب  عبـاس, قوله: فَُكلُوا ِمْنه

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  رجل, ع  مــجاهد: 18971  

 البـائَِس الفَِقـيَر: الذي يـاد إلـيك يديه.

البَـائَِس الفَِقـيَر قـال:  ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد فـي قوله:18972  

 هو القانع.

ـ حدثنا القاسم, قال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: م برنــي 18973  

 عار ب  عطاء, ع  عكِرمة, قال: البـائَس: الـاضطر الذي علـيه البؤس, والفقـير: الـاتعفّ .

  ُجَريج, عـ  مــجاهد, قولـه: البــائَِس الـذي يبسـا قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب   

 يديه.

وقوله: ثُّم ِلـيَْقُضوا تَفَنَُهْايقول: تعالـى كرر : ثم لـيقضوا ما علـيهم مـ  مناسـك حجهـم: مـ  حلـ     

 شعر, وم ذ شارب, ورمي جارة, وطواف بـالبـيت.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  مبـي الشوارب, قال: ثنـي يزيـد, قـال: م برنـا األشـعث بـ  سـوار, عـ  نـافع, 18974  

 ع  اب  عار, منه قال: ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم قال: ما هم علـيه فـي الـحّج.

ـ حدثنا حايد ب  مسعدة, قال: حدثنا يزيد, قال: ثنـي األشعث, عـ  نـافع, عـ  ابـ  عاـر, 18975  

 لتفَث: الـاناسك رلها.قال: ا
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ـ قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا عبد الـالك, ع  عطاء, عـ  ابـ  عبــاس, منـه قـال, فــي 18976  

قوله: ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم قال: التفَث: حل  الرمس, وم ذ م  الشاربـي , ونتـ  اعبـا, وحلـ  العانـة, 

 ار, والـاوقـ  بعرفة والـازالفة.وقّص األظفـار, واأل ذ م  العارضي , ورمي الـجا

ـ حدثنا حايد, قال: حدثنا بشر ب  الـافضل, قال: حدثنا  الـد, عـ  عكِرمـة, قـال: التفَـث: 18977  

 الشعر والّمفر.

 حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  علـية, ع   الد, ع  عكِرمة, منله.   

مبو صـخر, عـ  مــحاد بـ  رعـب  ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: م برنـي18978  

القَُرظّي, منه ران يقول فـي هذ  االَية: ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم: رمي الــِجاار, وكبـ  الذبــيحة, وم ـذ مـ  

 الشاربـي  واللـحية واألظفـار, والطواف بـالبـيت وبـالصفـا والـاروة.

, قـال: حـدثنا شـعبة, عـ  الــحكم, ـ حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا مــحاد بـ  جعفـر18979  

ع  مـجاهد منه قال فـي هذ  االَية: ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم قال: هو حل  الرمس. وكرـر مشـياء مـ  الــحّج 

 قال شعبة: ال محفمها.

 قال: حدثنا اب  مبـي عدّي, ع  شعبة, ع  الـحكم, ع  مـجاهد, منله.   

دثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: ح18980  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد: ثُـّم ْلــيَْقُضوا تَفَـنَُهْم 

 قال: حل  الرمس, وحل  العانة, وقّص األظفـار, وقّص الشارب, ورمي الـجاار, وقّص اللـحية.

قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.  ـ حدثنا القاسم,18981  

 إال منه لـم يقل فـي حدينه: وقّص اللـحية.

ـ حدثنــي نصـر بـ  عبـد الـرحا  األواي, قـال: حـدثنا الـاـحاربــي, قـال: سـاعت رجـالً 18982  

ــنَُهْم قــال: األ ــذ مــ  اللـــحية, ومــ  الشــارب, وتقلـيـــم  يســأل ابــ  ُجــَريج, عــ  قولــه: ثـُـّم ْلـــيَْقُضوا تَفَ

 األظفـار, ونت  اعبا, وحل  العانة, ورمي الـجاار.

ـــ حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: حــدثنا هشيـــم, قــال: م برنــا منصــور, عــ  18983  

 الـحس , وم برنا جويبر, ع  الضحاك منهاا قاال: حل  الرمس.

عت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: سا18984  

 يقول فـي قوله: ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم يعنـي: حل  الرمس.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  اب  مبـي نـجي , ع  18985  

 مـجاهد, قال: التفث: حل  الرمس, وتقلـيـم المفر.

دثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  ـ ح18986  

 اب  عبـاس, قوله: ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم يقول: نسكهم.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فــي قولـه: ثُـّم ْلــيَْقُضوا تَفَـنَُهْم 18987  

 قال: التفث: حرمهم.

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 18988  

ــنَُهْم قــال: يعنـــي بـــالتفث: وضــع إحــرامهم مــ  حلــ  الــرمس, ولــبس النـــياب, وقــّص  ثـُـّم ْلـــيَْقُضوا تَفَ

 األظفـار ونـحو كلك.

  السـائب, قـال: التفـث: حلـ  الشـعر, ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, عـ  عطـاء بـ18989  

 وقّص األظفـار واأل ذ م  الشارب, وحل  العانة, وممر الـحّج رله.

 وقوله: َوْلـيُوفُوا نُذُوَرُهْم يقول: ولـيوفوا ـ بـاا نذروا م  َهْدي وبدنة وغير كلك.   

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: ـ 18990  

 َوْلـيُوفُوا نُذُوَرُهْم نـحر ما نذروا م  البدن.

ـــي 18991   ــال: حــدثنا عيســى. وحدثن ــو عاصــم, ق ــال: حــدثنا مب ــرو, ق ــ  عا ـــحاد ب ـــي م ــ حدثن ـ

يعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد: َوْلـيُوفُوا الـحارث, قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جا

 نُذُوَرُهْم نذر الـحّج والَهدي, وما نذر اعنسان م  شيء يكون فـي الـحّج.
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حدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد: َوْلــيُوفُوا    

 اعنسان علـى نفسه م  شيء يكون فـي الـحّج.نُذُوَرُهْم قال: نذر الـحّج والهدي, وما نذر 

 وقوله: َوْلـيَّطّوفُوا بـالبَـْيِت العَتـيِ  يقول: ولـيطّوفوا ببـيت ـ الـحرام.   

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى قوله: العَتِـي  فـي هذا الـاوضع, فقال بعضهم: قـيــل كلـك لبــيت   

 ـابرة من يصلوا إلـى تـخريبه وهدمه. كرر م  قال كلك:ـ الـحرام, ألن ـ معتقه م  الـجب

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  الزهري, من ابـ  الزبــير, 18992  

 قال: إنـاا ساي البـيت العتـي , ألن ـ معتقه م  الـجبـابرة.

ر, عـ  الزهـري, عـ  ابـ  الزبــير, حدثنا الـحس , قال: م برنـا عبـد الـرفاق, قـال: م برنـا معاـ   

 منله.

ـــ حــدثنا ابــ  بشــار, قــال: حــدثنا مؤمــل, قــال: حــدثنا سفـــيان, عــ  ابــ  مبـــي نـــجي , عــ  18993  

 مـجاهد, قال: إنـاا ساي العتـي , ألنه معت  م  الـجبـابرة.

ـْيِت العَتِــيِ  قـال: ـ قال: حدثنا سفـيان, قال: حدثنا مبـو هـالل, عـ  قَتـااة: َوْلــيَّطوفوا بـاْلبَـ18994  

 مُْعتِ  م  الـجبـابرة.

حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال:    

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: البَــْيِت العَتِــيِ  

 يعنـي الكعبة.قال: معتقه ـ م  الـجبـابرة, 

 وقال آ رون: قـيـل له عتـي  ألنه لـم يـالكه محد م  الناس. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حـدثنا سفــيان, عـ  عبــيد, عـ  مــجاهد, قـال: 18995  

 إنـاا ساي البـيت العتـي  ألنه لـيس ألحد فـيه شيء.

 كرر م  قال كلك: وقال آ رون: ساي بذلك لِقدمه.  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: البَـْيِت العَتِـيِ  قال: 18996  

العتـي : القديـم, ألنه قديـم, راا يقال: السـي  العتــي , ألنـه مّول بــيت ُوضـع للنـاس بنـا  آام, وهـو 

 الثرق, فبنا  إبراهيـم وإسااعيـل.مّول م  بنا , ثم بّوم ـ موضعه عبراهيـم بعد 

قال مبو جعفر: ولك هذ  األقوال التـي كررناها عا  كررناها عنه فـي قوله: البَـْيِت العَتِــيِ  وجـه   

صحي , غير من الذي قاله اب  فيد مغلب معانـيه علـيه فـي المـاهر. غيـر من الـذي ُروي عـ  ابـ  

 الزبـير مولـى بـالصحة, إن ران ما:

ـ حدثنـي بـه مــحاد بـ  سـهل البخـاري, قـال: حـدثنا عبـد ـ بـ  صالــ , قـال: م برنــي 18997  

اللـيث, ع  عبد الرحا  ب   الد ب  مسافر, ع  الزهرّي, ع  مـحاد ب  عـروة, عـ  عبـد ـ بـ  

َ »الزبـير, قال: قال رسول ـ صلى ـ عليـه وسـلم:  َّ  مْعتَقَـهُ ِمـَ  إنّــَاا ُسـّاَي البَــْيُت العَتِــيُ  ألّن 

 «.الـَجبـابَِرةِ فَلَـْم يَْمَهْر َعلَـْيِه قَّا َصِحيحا

ـ حدثنا القاسم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال الزهـرّي: 18998  

َ »بلثنا من رسول ـ صلى ـ عليه وسلم قال:  َّ ثـم كرـر « مْعتَقَـهُ إنّــَاا ُسـّاَي البَــْيُت العَتِــيُ  ألَّن 

 منله.

وعنـي بـالطواف الذي ممر جّل ثناه  حاّج بـيته العتـي  به فـي هذ  االَيـة طـواف اعفــاضة الـذي   

يُطـاف بـه بعـد التعريـ , إمـا يـوم النــحر وإمـا بعـد , ال  ـالف بــي  مهـل التأويــل فــي كلـك. كرـر 

 الرواية ع  بعض م  قال كلك:

د القرشــي, قــال: حــدثنا األنصــاري, عــ  مشــعث, عــ  الـــحس : ـــ حــدثنا عاــرو بــ  ســعي18999  

 َوْلـيَّطّوفُوا بـالبَـْيِت العَتـيِِ  قال: طواف الزيارة.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا  الد, قال: حدثنا األشعث, من الـحس  قال فـي قوله: 19000  

 جب.َوْلـيَّطّوفُوا بـالبَـْيِت العَتـيِِ  قال: الطواف الوا

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية ع  علـّي, ع  اب  عبــاس, قولـه: 19001  

 َوْلـيَّطّوفُوا بـالبَـْيِت العَتـيِِ  يعنـي: فيارة البـيت.
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ـ حدثنـي يعقـوب, قـال: حـدثنا هشيــم, عـ  حجـاج وعبـد الــالك, عـ  عطـاء, فــي قولـه: 19002  

 بَـْيِت العَتـيِِ  قال: طواف يوم النـحر.َوْلـيَّطّوفُوا بـال

ـ حدثنـي مبو عبد الرحا  البرقـي, قال: حدثنا عارو ب  مبـي سلـاة, قـال: سـألت ُفَهيـرا 19003  

 ع  قول ـ: َوْلـيَّطّوفُوا بـالبَـْيِت العَتـيِِ  قال: طواف اْلَواا .

ثُّم ْلـيَْقُضوا تَفَنَُهْم َوْلـيُوفُوا »قراء الكوفة وا تل  القّراء فـي قراءة هذ  الـحروف, فقرم كلك عامة   

إكا رانـت « هـو»بتسكي  الالم فـي رـل كلـك طلـب التـخفــي , راـا فعلـوا فــي « نُذُوَرُهْم َوْلـيَّطّوفُوا

قبله واو, فقالوا َوْهـَو َعِلـيــٌم بِـذاِت الّصـدُوِر فسـّكنوا الهـاء, ورـذلك يفعلـون فــي الم األمـر إكا رـان 

حرف م  حروف النس  رالواو والفـاء وثم. ورذلك قرمت عامة قّراء مهـل البصـرة, غيـر من  قبلها

 اصـة مـ  مجـل من الوقـوف علــى « ثُـّم ِلــيَْقُضوا»مبـا عارو ب  العالء ران يكسر الالم م  قوله: 

حس , وغيـر جـائز الوقـوف علــى الـواو والفــاء. وهـذا الـذي اعتـّل بـه مبـو « لـيقضوا»اون « ثم»

 رو لقراءته علة حسنة م  جهة القـياس, غير من مرنر القّراء علـى تسكينها.عا

والكســر قراءتــان « لـــيقضوا»ومولـــى األقــوال بـــالصواب فـــي كلــك عنــدي, من التســكي  فـــي الم   

مشهورتان ولثتان سائرتان, فبأيتهاا قرم القارىء فاصيب الصواب. غير من الكسـر فــيها  اصـة 

ألبــي عاـرو مـ  العلـة, ألن مـ  قـرم: َوُهـْو َعِلـيــٌم بـذَاِت الّصـدُوِر فهـو بتسـكي  مقـيس, لـاا كررنا 

الهاء مع الـواو والفــاء, ويحررهـا فــي قولـه: ثُـّم ُهـَو يَـْوَم الِقــياَمِة ِمـَ  الـُاــْحَضِريَ  فـذلك الواجـب 

وإن سـّكنها فــي « ثـم»لكسـر ثـم فـيحّرك الالم إلــى ا« ثُّم ِلـيَْقُضوا تَفَنَُهمْ »علـيه من يفعل فـي قوله: 

قوله: َوْلـيُوفُوا نُذُوَرُهْم. وقد كرر ع  مبـي عبد الرحا  الّسلَـاّي والــحس  البصـري تــحريكها مـع 

والواو, وهي لثة مشهورة, غير من مرنر القّراء مع الواو والفـاء علـى تسكينها, وهـي مشـهر « ثم»

 معجب إلـّي م  رسرها.اللثتـي  فـي العرب ومفصحها, فـالقراءة بها 

 30اآلية : 
ِ فَُهـَو َ ْيـٌر لّـهُ ِعنـدَ َربّـِه َومُِحلّـْت لَُكـُم  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }كَِلَك َوَم  يُعَّمـْم ُحُرَمـاِت 

 الّزوِر {. األْنعَاُم إِالّ َما يُتْلََى َعلَْيُكْم فَاْجتَنِبُواْ الّرْجَس ِمَ  األْوثَاِن َواْجتَنِبُواْ قَْولَ 

يعنـي تعالـى كرر  بقوله كلَك: هـذا الـذي ممـر بـه مـ  قضـاء التفـث والوفــاء بــالنذور والطـواف    

ِ فَُهـَو  َّ بـالبـيت العتـي , هو الفرع الواجب علـيكم يا ميها الناس فـي حجكم. َوَمْ  يُعَّمْم ُحُرمـاِت 

 بـاجتنابه فـي حال إحرامه تعميـاا منه لــحدوا ـ َ ْيٌر لَهُ ِعْند َربِّه يقول: وم  يجتنب ما ممر  ـ

 من يواقعها وُحَرمه من يستـحلها, فهو  ير له عند ربه فـي االَ رة. راا:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, قال: قـال مــجاهد, 19004  

 ِ َّ  قال: الـُحْرمة: مكة والـحّج والعُاـرة, ومـا نََهـى ـ عنـه مـ  فـي قوله: كلَك َوَمْ  يُعَّمْم ُحُرماِت 

 معاصيه رلها.

حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال:    

 حدثنا الـحس  قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, منله.

ال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َوَمْ  يُعَّمْم ُحُرماِت ـ حدثنـي يونس, ق19005  

ِ قال: الـحرمات: الـَاْشعَر الــحرام, والبــيت الــحرام, والــاسجد الــحرام, والبلـد الــحرام هـؤالء  َّ
 الـحرمات.

ــْت لَُكــُم األَْنعــاُم يقــول جــّل ثنــاه : ومحــّل ـ لكــم ميهــا ا    لنــاس األنعــام من تأرلوهــا إكا وقولــه: ومُِحلّ

كّريتـاوها, فلـم يحّرم علـيكم منها بحيرة, وال سائبة, وال َوِصيـلة, وال حاما, وال ما جعلتـاو  منهـا 

الَلهتكم. إالّ ما يُتْلَـى َعلَـْيُكْم يقول: إال ما يتلـى علـيكم فـي رتـاب ـ, وكلـك: الــايتة, والـدم, ولــحم 

ر ـ به, والـانــخنقة, والــاوقوكة, والــاتراّية, والنطيحـة, ومـا مرـل السـبع, الـخنزير, وما مهّل لثي

 وما كُب  علـى النّصب فإن كلك رله رجس. راا:

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: إالّ مـا يُتْلَــى َعلَــْيُكْم 19006  

  علـيه.قال: إال الـايتة, وما لـم يذرر اسم ـ

 حدثنا الـحس , قال: حدثنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   
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ـــي     ــان, وطاعــة الشــيطان ف ـــااة األوث ـــاتقوا عب ــول: ف ــاٍن يق ــَ  األَْوث ــّرْجَس ِم ـــاْجتَنِبُوا ال ــه: ف وقول

 عبـااتها فإنها رجس.

 م  قال كلك: وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل كلك قال مهل التأويـل. كرر  

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19007  

اب  عبـاس, قوله: فـاْجتَنِبُوا الّرْجَس ِمَ  األَْوثاِن يقول تعالـى كرر : فــاجتنبوا طاعـة الشـيطان فــي 

 عبـااة األوثان.

ـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج فـي قولـه: الـّرْجَس ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا ال19008  

 ِمَ  األْوثاِن قال: عبـااة األوثان.

وقوله: َواْجتَنِبُوا قَْوَل الّزوِر يقول تعالـى كرر : واتقوا قول الكذب والفرية علـى ـ بقـولكم فــي    

ِ ُفلْ  َّ فَــى وقــولكم للــاالئكة: هــي بنـات ـ, ونـــحو كلـك مــ  االَلهـة: مـا نَْعبُــدُُهْم إالّ ِلــيُقَّربُونا إلـــى 

 القول, فإن كلك رذب وفور وشرك بـاهلل.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, 19009  

حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قولـه: قَـْوَل الـّزوِر قال: حدثنا الـحس , قال: 

 قال: الكذب.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد منله.   

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19010  

ِ غيَر ُمْشِرِريَ  بِِه يعنـي: االفتراء علـى ـ والتكذيب.ا  ب  عبـاس: َواْجتَنِبُوا قَْوَل الّزوِر ُحنَفـاَء ّلِلّ

ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  عاصـم, عـ  19011  

. وقــرم: فـــاْجتَنِبُوا الــّرْجَس ِمــَ  وائــل بــ  ربـــيعة, عــ  عبــد ـ, قــال: تعــدل شــهااة الــزور بـــالشرك

 األَْوثاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الّزوِر.

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا مبو بكـر, عـ  عاصـم, عـ  وائـل بـ  ربــيعة, قـال: ُعـِدلت 19012  

 َل الّزوِر.شهااة الزور الشرك. ثم قرم هذ  االَية: فـاْجتَنِبُوا الّرْجَس ِمَ  األَْوثاِن َواْجتَنِبُوا قَوْ 

ـ حدثنـي مبو السائب, قال: حدثنا مبو مُسامة, قال: حدثنا سفـيان العصفري, ع  مبـيه, ع  19013  

«. ُعـِدلَْت َشـهااَةُ الـّزوِر بــالّشْرِك بــاّلّلِ »ُ َريـم ب  فـاتك قال: قال رسول ـ صلى ـ عليه وسلم: 

 َواْجتَنِبُوا قَْوَل الّزوِر.ثم قرم: فـاْجتَنِبُوا الّرْجَس ِمَ  األَْوثاِن 

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا مروان ب  معاوية, ع  سفـيان العُصـفرّي, عـ  فــاتك بـ  19014  

ميّهـا النّـاُس ُعـِدلَْت »فضالة, ع  ميـا  ب   ريـم, من النبـّي صلى ـ عليه وسلم قام  طيبــا فقـال: 

ي . ثم قرم رسول ـ صلى ـ عليه وسلم: فـاْجتَنِبُوا الّرْجَس ِمَ  مّرتـ« َشهااَةُ الّزوِر بـالّشْرِك بـاّلّلِ 

 األَْوثاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الّزوِر.

 ويجوف من يكون مرااا به: اجتنبوا من ترجسوا منتـم ميها الناس م  األوثان بعبـااتكم إياها.  

ـاجتنبوا الرجس منهـا؟ قـيــل: رلهـا فإن قال قائل: وهل م  األوثان ما لـيس برجس حتـى قـيـل: ف  

رجس. ولـيس الـاعنى ما كهبت إلـيه فـي كلك, وإنـاا معنى الكالم: فــاجتنبوا الـرجس الـذي يكـون 

م  األوثان مي عبـااتها, فـالذي ممر جّل ثناه  بقوله: فـاْجتَنِبُوا الّرْجَس منهـا اتقـاء عبــااتها, وتلـك 

 عبـاس وم  كررنا قوله قبل. العبـااة هي الرجس علـى ما قاله اب 

 

 31اآلية : 
القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:   }ُحنَفَــآَء ّلّلِ َغْيــَر ُمْشــِرِريَ  بِــِه َوَمــ  يُْشــِرْك بِــاّلّلِ فََكأَنَّاــا َ ــّر ِمــَ  

 الّسَاآِء فَتَْخَطفُهُ الّطْيُر مَْو تَْهِوي بِِه الّريُ  فِي َمَكاٍن َسِحيٍ  {.

ـــى كرــر   ــول تعال ـــى يق ـــاي  هلل عل ــول الشــرك, مستقـي ــان, وق ـــااة األوث ــاس عب ــوا ميهــا الن  : اجتنب

إ الك التوحيد له, وإفراا الطاعة والعبـااة له  الصا اون األوثان واألصـنام, غيـر مشـرري  بـه 

شيئا م  اونه فإنه م  يُشرك بـاهلل شيئا م  اونه فانله فـي بعد  م  الهدى وإصابة الـحّ  وهالرـه 

عـ  ربـه, َمنــل مـ   ـّر مـ  الســااء فتــخطفه الطيـر فهلـك, مو هــوت بـه الـري  فــي مكــان وكهابـه 
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سحي , يعنـي م  بعيد, م  قولهم: مبعد  ـ ومسحقه, وفــيه لثتـان: مسـحقته الـري  وسـحقته, ومنـه 

 قـيـل للنـخـلة الطويـلة: نـخـلة سحوق ومنه قول الشاعر:

 ةٌ تَْسَحُ  النَّوى قُدَُما رانَْت لَنا جاَرةٌ فَأْفَعَجهاقاكُورَ  

يقول: فهكذا َمنل الـاشرك بـاهلل فـي بُعد  م  ربه ومـ  إصـابة الــحّ , ربُعـد «. تُْسِح ُ »ويُروى:   

 هذا الواقع م  السااء إلـى األرع, مو رهالك م  ا تطفته الطير منهم فـي الهواء.

 كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال   

ـ حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: فَكأنّــَاا 19015  

َ ّر مَ  الّسااِء قال: هذا َمنل ضـربه ـ لــا  مشـرك بــاهلل فــي بُعـد  مـ  الُهـدى وهالرـه فَتَــْخَطفُهُ 

 الّطْيُر مْو تَْهِوى بِِه الّريُ  فِـي َمكاٍن َسِحيٍ .

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19016  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فــي قـول ـ: فِــي 

 َسِحيٍ  قال: بعيد. َمكانٍ 

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـــَاا َ ــّر مــَ  الّســااِء و ــّر فعــل مــاع, وتـــخطفه    ــه: فكأنّ ــُر وقــد قـيـــل قبل ـــْخَطفُهُ الّطْي وقـيـــل: فَتَ

ـي قوله: إّن الِّذيَ  َرفَُروا ويَُصدّوَن َعْ  مستقبل, فعط  بـالـاستقبل علـى الـااضي, راا فعل كلك ف

ِ وقد بـيّنت كلك هناك. َّ  َسبِـيـِل 

 32اآلية : 
ِ فَإِنَّها ِم  تَْقَوى اْلقُلُوِب {. َّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }كَِلَك َوَم  يُعَّمْم َشعَائَِر 

مرتكم به م  اجتناب الـرجس مـ  األوثـان يقول تعالـى كرر : هذا الذي كررت لكم ميها الناس وم   

ــدن واستســاانها ومااء  واجتنــاب قــول الــزور, حنفـــاء هلل, وتعميـــم شــعائر ـ, وهــو استـــحسان البُ

 مناسك الـحّج علـى ما ممر ـ جّل ثناه , م  تقوى قلوبكم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

مبو رريب, قال: حدثنا إسااعيـل بـ  إبراهيــم, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  فيـاا, عـ   ـ حدثنا19017  

 ِ َّ مـحاد ب  مبـي لـيـلـى, ع  الـحكم, ع  ِمْقسم, عـ  ابـ  عبــاس, فــي قولـه: َوَمـْ  يُعَّمـْم َشـعائَِر 

 فإنّها ِمْ  تَْقَوى القُلوِب قال: استعمامها, واستـحسانها, واستساانها.

نا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عنبسة, ع  مـحاد ب  عبد الرحا , ع  القاسـم ـ حدث19018  

ِ قال: االستساان واالستعمام. َّ  ب  مبـي بَّزة ع  مـجاهد, فـي قوله: َوَمْ  يُعَّمْم َشعائَِر 

 ـ وبه ع  عنبسة, ع  لـيث, ع  مـجاهد, منله, إال منه قال: واالستـحسان.19019  

الـحايد ب  بـيان الواسطّي, قال: م برنا إسحاق, ع  مبــي بشـر, وحدثنــي مــحاد بـ  حدثنا عبد    

عارو, قال: حدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال: حـدثنا الــحس , قـال: 

ِ قـال: اسـتعم َّ ام حدثنا ورقاء جايعا ع  اب  مبـي نـجي , ع  مــجاهد, قولـه: َوَمـْ  يُعَّمـْم َشـعائَِر 

 البدن, واستساانها, واستـحسانها.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ـ حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا يزيد ب  هـارون, قـال: م برنـا ااوا بـ  مبــي هنـد, 19020  

ئر ـ, وبَجْاـع مـ  شـعائر ـ, ورمـي ع  مـحاد بـ  مبــي موسـى, قـال: الوقـوف بعرفـة مـ  شـعا

الـجاار م  شعائر ـ, والبُْدن م  شعائر ـ, ومـ  يعماهـا فإنهـا مـ  شـعائر ـ فــي قولـه: َوَمـْ  

ِ فا  يعماها فإنها م  تقوى القلوب. َّ  يُعَّمْم َشعائَِر 

وله: َوَمـْ  يُعَّمـْم َشـعائَِر ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي ق19021  

ِ قال: الشعائر: الـجاار, والصفـا والـاروة مـ  شـعائر ـ, والــَاْشعَر الــحرام والــازالفة, قـال:  َّ
 والشعائر تد ـل فـي الـحرم, هي شعائر, وهي حرم.

ائر , وهـي ومولـى األقوال فـي كلك بـالصواب: من يقال: إن ـ تعالـى كرر  م بر من تعميـم شـع  

ما جعلـه معالمـا لـخــلقه فـيــاا تعبّـدهم بـه مـ  مناسـك حجهـم, مـ  األمـار  التــي ممـرهم بـأااء مـا 
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ـــم  ــوبهم ل ــزمهم عالهــا فـــي حجهــم: مــ  تقــوى قل ــدها واألعاــال التـــي مل ـــيهم منهــا عن افتــرع عل

عبــاا   يخصص م  كلك شيئا, فتعميـم رّل كلك م  تقوى القلوب, راا قـال جـّل ثنـاه  وحـّ  علــى

ألنـه مريـد «, فإنـه»الـاؤمنـي  به تعميـم جايع كلك. وقال: إنّها ِمْ  تَْقَوى القُلُـوِب ومنّـث ولــم يقـل: 

بذلك. فإن تلك التعميـاة مع اجتناب الرجس م  األوثان م  تقوى القلوب, راا قال جـّل ثنـاه : إّن 

هـا ِمـْ  تَْقـَوى القُلـوِب فإنهـا مـ  وجـل القلـوب مـ  َربَّك ِمْ  بَْعِدها لَثَفُوٌر َرِحيــٌم. وعنــي بقولـه: فإنّ 

  شية ـ, وحقـيقة معرفتها بعماته وإ الك توحيد .

 33اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لَُكْم فِيَها َمنَافُِع إِلََى مََجٍل ّمَسّاى ثُّم َمِحلَّهآ إِلََى اْلبَْيِت اْلعَتِيِ  {.

ـي معنى الـانافع التـي كرر ـ فـي هذ  االَية وم بر عبـاا  منها إلــى مجـل ا تل  مهل التأويـل ف   

مساى, علـى نـحو ا تالفهم فـي معنى الشعائر التـي كررها جّل ثناه  فـي قوله: َوَمْ  يُعَّمْم َشعائَِر 

ِ فإنَّها ِمْ  تَْقَوى القُلُوِب فقال الذي  قالوا عنـي بـالشعائر البدن. معنـى ك لـك: لكـم ميهـا النـاس فــي َّ

البدن منافع. ثم ا تل  ميضا الذي  قالوا هذ  الـاقالة فـي الـحال التـي لهم فـيها منافع, وفــي األجـل 

الذي قال عّز كرر : إلـى مَجٍل ُمَسّاى فقال بعضهم: الــحال التــي م بـر ـ جـّل ثنـاه  من لهـم فــيها 

ولـم يساها بدنة ولـم يقلّْدها. قـالوا: ومنافعهـا فــي هـذ   منافع, هي الـحال التـي لـم يوجبها صاحبها

الــحال: شــرب ملبــانها, وررــوب ظهورهـا, ومــا يــرفقهم ـ مـ  نتاجهــا وموالاهـا. قــالوا: واألجــل 

الـاساى الذي م بر جّل ثناه  من كلك لعبــاا  الـاؤمنــي  منهـا إلــيها, هـو إلــى إيجـابهم إياهـا, فـإكا 

 م يك  لهم م  كلك شيء. كرر م  قال كلك:موجبوها بطل كلك ولـ

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا يحيى ب  عيسى, عـ  ابـ  مبــي لـيـلــى, عـ  الــحكم, عـ  19022  

 مقسم, ع  اب  عبـاس فـي: لَُكْم فِـيها َمنَافُِع إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: ما لـم يَُسّم بُْدنا.

ل: م برنا إسحاق ب  يوس , ع  سفـيان, عـ  ابـ  مبــي ـ حدثنا عبد الـحايد ب  بـيان, قا19023  

نـجي , ع  مـجاهد فـي قوله: لَُكْم فِـيها َمنَافُِع إلــى مَجـٍل ُمَسـّاى قـال: الررـوب واللـب  والولـد, فـإكا 

 سايت بدنة مو هديا كهب رله.

, عــ  حــدثنا مـــحاد بــ  الـــاننى, قــال: حــدثنا مـــحاد بــ  جعفــر, قــال: حــدثنا شــعبة, عــ  الـــحكم   

مـجاهد, فـي هذ  االَية: لَُكْم فِـيها َمنَافُِع إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: لكم فـي ظهورها وملبـانها وموبـارها, 

 حتـى تصير بُْدنا.

 قال: حدثنا اب  عدّي, قال: حدثنا شعبة, ع  الـحكم, ع  مـجاهد, بـانله.   

بــي نــجي , ولــيث عـ  مــجاهد: لَُكـْم حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, عـ  عنبسـة, عـ  ابـ  م   

 فِـيها َمنَافُِع إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: فـي مشعارها وموبـارها وملبـانها, قبل من تسايها بدنة.

 قال: حدثنا هارون ب  الـاثيرة, ع  عنبسة, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, منله.   

ل: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال: حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـا   

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , عـ  مــجاهد, قولـه: لَُكـْم فِــيها َمنَـافُِع 

إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: فـي البدن لــحومها وملبــانها ومشـعارها وموبــارها ومصـوافها قبـل من تسـاى 

 هديا.

ال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله, ـ حدثنا القاسم, ق19024  

 وفاا فـيه: وهي األجل الـاساى.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا حجـاج, عـ  عطـاء منـه قـال فــي قولـه: 19025  

عَتِــي  قـال: منـافع فــي ملبــانها وظهورهـا لَُكْم فِـيها َمنَافُِع إلـى مَجٍل ُمَسّاى ثُّم َمـِحلّها إلــى البَــْيت ال

 وموبـارها, إلـى مَجٍل ُمَسّاى: إلـى من تقلد.

 ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا جويبر, ع  الضحاك, منل كلك.19026  

 ـ حدثنـي يعقوب, قال: قال اب  علـية: ساعت اب  مبـي نـجي  يقـول فــي قولـه: لَُكـْم فِــيها19027  

 َمنافُع إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: إلـى من تُوِجبها بَدَنة.

ـ قال: حدثنا اب  علـية, ع  اب  مبـي نـجي , ع  قَتااة: لَُكْم فِـيها َمنافُِع إلــى مَجـٍل ُمَسـّاى 19028  

 يقول: فـي ظهورها وملبـانها, فإكا قلدت فاـحلها إلـى البـيت العتـي .

This file was downloaded from QuranicThought.com



ر البدن فــي قولـه: َوَمـْ  يُعَّمـْم َشـعائَِر ـ فإنّهـا ِمـْ  تَْقـَوى القُلُـوِب وقال آ رون مـا  قال الشعائ  

والهاء فـي قوله: لَُكْم فِـيها م  كرر الشعائر, ومعنى قولـه: لَُكـْم فِــيها َمنـافُع لكـم فــي الشـعائر إلــى 

احتـجتــم إلــى كلـك, تعماونها هلل منافع بعد اتـخاكراوها هلل بدنا مو هدايا, بأن ترربوا ظهورهـا إكا 

وتشــربوا ملبـــانها إن اضطررتـــم إلـــيها. قــالوا: واألجــل الـــاساى الــذي قــال جــّل ثنــاه : إلـــى مَجــل 

 ُمَسّاى إلـى من تنـحر. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عنبسـة, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  عطـاء: لَُكـْم 19029  

 َجٍل ُمَسّاى قال: هو رروب البدن, وشرب لبنها إن احتاج.فِـيها َمنافُِع إلـى م

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجـاج, عـ  ابـ  جـريج, قـال: قـال عطـاء 19030  

ب  مبـي ربـا  فـي قوله: لَُكْم فِـيها َمنافُِع إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: إلــى من تنــحر, قـال: لـه من يحالهـا 

ِعْيـــي والـــانقطع بــه مــ  الضــرورة, رـان النبـــّي صــلى ـ عليــه وســلم يــأمر بـــالبدنة إكا علــيها الـاُ 

احتاج إلـيها سيدها من يحال علـيها ويررب عنـد منهورـه. قلـت لعطـاء: مـا؟ قـال: الرجـل الراجـل, 

والـانقطع به, والــاتبع وإن نتــجت, من يحاـل علــيها ولـدها, وال يشـرب مـ  لبنهـا إال فضـالً عـ  

 دها, فإن ران فـي لبنها فضل فلـيشرب م  مهداها وم  لـم يهدها.ول

ومما الذي  قالوا: معنى الشعائر فــي قولـه: َوَمـْ  يُعَّمـْم َشـعائَِر ـ: شـعائر الــحّج, وهـي األمـار    

ُع فقـال التـي يُْنسك عندها هلل, فإنهم ا تلفوا ميضا فــي معنـى الــانافع التــي قـال ـ: لَُكـْم فِــيها َمنـافِ 

ـــيعكم  ــدها وب ـــجارتكم عن ــافع بت ــا من ـــي تعماونه ـــي هــذ  الشــعائر الت ــم ف ــك: لك ــى كل بعضــهم: معن

وشرائكم بحضرتها وتسّوقكم. واألجل الـاساى: الـخروج م  الشعائر إلـى غيرها وم  الـاواضع 

 التـي ينسك عندها إلـى ما سواها فـي قول بعضهم.

ّصدائَي, قال: حدثنا مبـو مسـامة عـ  سلـيــاان الضبــي, عـ  ـ حدثنـي الـحس  ب  علـّي ال19031  

عاصم ب  مبـي النّـجوا, ع  مبـي رفي , ع  اب  عبـاس, فـي قوله: لَُكْم فِـيها َمنافُِع قال: مسـواقهم, 

 فإنه لـم يذرر منافع إال للدنـيا.

ااوا ب  مبــي هنـد, ـ حدثنـي مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا يزيد ب  هارون, قال: م برنا 19032  

ع  مـحاد ب  مبـي موسى, قوله: لَُكْم فِـيها َمنافُع إلـى مَجٍل ُمَسّاى قال: واألجل الـاساى: الـخروج 

 منه إلـى غير .

وقال آ رون منهم: الـانافع التـي كررهـا ـ فــي هـذا الــاوضع: العاـل هلل بــاا ممـر مـ  مناسـك   

 انقضاء ميام الـحّج التـي يُْنَسك هلل فـيهّ . كرر م  قال كلك: الـحّج. قالوا: واألجل الـاسّاى: هو

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: لَُكـْم فِــيها َمنـافُِع 19033  

 فإنّها ِمـْ  تَْقـَوى إلـى مَجٍل ُمَسّاى ثُّم َمـِحلّها إلـى الَْبـيَت العَتِـي  فقرم قول ـ: َوَمْ  يُعَّمْم َشعائَِر ـ

القُلُوب لكم فـي تلك الشعائر منافع إلـى مجل مساى, إكا كهبت تلك األيام لــم تـر محـدا يأتــي عرفـة 

يقـ  فـيها يبتثي األجر, وال الـازالفة, وال رمي الـجاار, وقد ضربوا م  البلدان لهذ  األيام التـي 

ام, وهـي األجـل الــاساى, ثـم مــحلّها حـي  تنقضـي تلـك فـيها الـانافع, وإنـاا منافعها إلـى تلك األيـ

 األيام إلـى البـيت العتـي .

ِ معنـّي بـه: رـّل    َّ قال مبو جعفر: وقد اللنا قبل علـى من قول ـ تعالـى كرر : َوَمْ  يُعَّمْم َشعائَِر 

كلـك جـّل ثنـاه  ما ران م  عال مو مكان جعله ـ علـاا لـاناسك حّج  ـلقه, إك لـا  يخصص م  

شيئا فـي  بر وال عقل. وإك ران كلك رذلك فاعلوم من معنى قوله: لَُكْم فِـيها َمنافُِع إلـى مَجٍل ُمَسّاى 

فـي هذ  الشعائر منافع إلـى مجل مساى, فاـا رـان مـ  هـذ  الشـعائر بـدنا وهـديا, فانافعهـا لكـم مـ  

منهــا ممــار  ينســك هلل عنــدها, فانافعهــا حــي  تـــالكون إلـــى من موجبتـــاوها هــدايا وبــدنا, ومــا رــان 

التـجارة هلل عندها والعال بـاا ممر به إلـى الشخوك عنها, وما ران منها موقاتا بأن يُطا  ـ فـيها 

بعال معاال الـحّج وبطلب الـاعاِ فـيها بـالتـجارة, إلـى من يطاف بـالبـيت فـي بعض, مو يوافــى 

 ـي بعض.الـحرم فـي بعض ويخرج ع  الـحرم ف

وقال ا تل  الذي  كررنا ا تالفهم فـي تأويـل قوله: لَُكْم فِـيها َمنافُِع إلـى مَجٍل ُمَسـّاى فــي تأويــل   

قوله: ثُّم َمـِحلّها إلـى البَـْيِت العَتِـيِ  فقال الذي  قالوا عنـي بـالشعائر فـي هذا الـاوضع البُْدن: معنى 

 وهي التـي بها البـيت العتـي . كرر م  قال كلك: كلك ثم مـحل البدن إلـى من تبلغ مكة,
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ـ حدثنـي يعقوب ب  إبراهيـم, قـال: م برنـا هشيــم, قـال: م برنـا حجـاج, عـ  عطـاء: ثُـّم 19034  

 َمـِحلّها إلـى البَـْيِت العَتِـيِ  إلـى مكة.

لـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي ا19035  

قال: حدثنا قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد: ثُـّم َمــِحلّها إلــى البَــْيِت 

 العَتِـيِ  يعنـي مـحل البدن حي  تساى إلـى البـيت العتـي .

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  جَريج, ع  مـجاهد, قـال: 19036  

 ـِحلّها حي  تساى هديا إلـى البـيت العتـي , قال: الكعبة معتقها م  الـجبـابرة.ثُّم مَ 

فوجــه هــؤالء تأويـــل كلــك إلـــى ثـَـّم منـــحر البــدن والهــدايا التـــي موجبتـــاوها إلـــى مرع الـــحرم.   

ـَاْسِجدَ وقالوا: عنـي بـالبـيت العتـي  مرع الــحرم رلهـا. وقـالوا: وكلـك نميـر قولـه: فَـال يَْقَربُـوا الـ

 الـَحَراَم والـاراا: الـحرم رله.

وقال آ رون: معنى كلك: ثم مـحلكم ميها الناس م  مناسك حجكم إلـى البـيت العتـي  من تطوفـوا   

 به يوم النـحر بعد قضائكم ما موجبه ـ علـيكم فـي حجكم. كرر م  قال كلك:

هـارون, قـال: م برنـا ااوا بـ  مبــي هنـد, ـ حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا يزيد ب  19037  

ع  مـحاد ب  مبـي موسى: ثُّم َمـِحلّها إلـى البَــْيِت العَتِــيِ  قـال: مــحّل هـذ  الشـعائر رلهـا الطـواف 

 بـالبـيت.

وقال آ رون: معنى كلك: ثم مـحّل منافع ميام الـحّج إلـى البـيت العتـي  بـانقضائها. كرر مـ  قـال   

 كلك:

ثنـي يونس, قال: م برنا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: ثُـّم َمــِحلّها إلــى ـ حد19038  

 البَـْيِت العَتِـيِ  حي  تنقضي تلك األيام, ميام الـحّج إلـى البـيت العتـي .

ومولـى هذ  األقوال عندي بـالصواب قول م  قال: معنى كلك: ثم مـحّل الشعائر التــي لكـم فــيها   

مجل مساى إلـى البـيت العتـي , فاا رـان مـ  كلـك هـديا مو بـدنا فبـاوافــاته الــحرم فــي  منافع إلـى

 الـحرم, وما ران م  نُُسك فـالطواف بـالبـيت.

 وقد بـيّنا الصواب فـي كلك م  القول عندنا فـي معنى الشعائر.  

 34اآلية : 
ِ َعلََى َما َرَفقَُهْم ّم  بَِهيَاِة  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوِلُكّل مُّمٍة َجعَْلنَا َّ َمنَسكاً لّيَْذُرُرواْ اْسَم 

 األْنعَاِم فَإِلَـَُهُكْم إِلَـَهٌ َواِحدٌ فَلَهُ مَْسِلُاواْ َوبَّشِر اْلُاْخبِتِيَ  {.

, جعلنـا يقول تعالـى كرر : َوِلُكّل مُّمٍة ولكّل جااعة َسلَ  فـيكم م  مهل اعيـاان بــاهلل ميهـا النـاس   

ِ َعلــى مـا َرَفقَُهـْم ِمـْ  بَِهيــَاِة األْنعـاِم بـذلك ألن مـ  البهـائم مـا  َّ كبحا يَُهِريقون امه ِلـيَْذُرُروا اْسـَم 

 لـيس م  األنعام, رالـخيـل والبثال والـحاير. وقـيـل: إنـاا قـيـل للبهائم بهائم ألنها ال تتكلـم.

 عَْلنا َمْنَسكا قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل قوله: جَ   

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19039  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نــجي , عـ  مــجاهد: َوِلُكـّل مُّمـٍة َجعَْلنـا 

ِ َعلَـْيها.َمْنَسكا قال: إهراق ال َّ  دماء ِلـيَْذُرُروا اْسَم 

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

وقوله: فَإِلُهُكْم إلَهٌ َواِحدٌ يقول تعالـى كرر : فـاجتنبوا الرجس م  األوثان, واجتنبوا قـول الـزور,    

ــهُ مْسِلـــُاوا يقــول: فــإلهكم إلــه واحــد ال شــريك لــه , فإيــا  فـــاعبدوا ولــه م ـــلصوا األلوهــة. وقولــه: فَلَ

ـــيَ  يقــول  فإللهكــم فـــا ضعوا بـــالطاعة, ولــه فــذلّوا بـــاعقرار بـــالعبواية.أ  وقولــه: َوبَّشــِر الـُاْخبِتِ

إلــيه  تعالـى كرر : وبشر يا مـحاد الــخاضعي  هلل بــالطاعة, الـاذعنــي  لـه بــالعبواية, الـانـيبــي 

 بـالتوبة. وقد بـيّنا معنى اع بـاث بشواهد  فـيـاا مضى م  رتابنا هذا.

ــد بــه: وبّشــر    وقــد ا تلــ  مهــل التأويـــل فـــي الـــاراا بــه فـــي هــذا الـــاوضع, فقــال بعضــهم: مري

 الـاطائنـي  إلـى ـ. كرر م  قال كلك:

ا سفـيان, ع  اب  مبـي نـجي , عـ  ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثن19040  

 مـجاهد: َوبَّشِر الـُاْخبِتِـيَ  قال: الـاطائنـي .
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حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  يــاان, عـ  ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد, قولـه: َوبَّشـِر الـُاْخبِتِــيَ     

 الـاطائنـي  إلـى ـ.

دثنا عيسـى. وحدثنــي الــحارث, قـال: حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـ   

حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قوله: َوبَّشـِر الـُاْخبِتِــيَ  

 قال: الـاطائنـي .

ـ حدثنا الـحس , قال: حدثنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, فـي قولـه: َوبَّشـِر 19041  

 يَ  قال: الـاتواضعي .الـُاْخبِتِـ

 وقال آ رون فـي كلك بـاا:  

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا مـحاد ب  مسلــم, عـ  عناـان بـ  19042  

عبــد ـ بــ  موس, عــ  عاــرو بــ  موس, قــال: الـــاخبتون: الــذي  ال يَْملـــاون, وإكا ُظلـــاوا لـــم 

 ينتصروا.

الواسطي, قال: حـدثنا حفـص بـ  عاـر, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  مسلــم حدثنـي مـحاد ب  عناان    

 الطائفـي, قال: ثنـي عناان ب  عبد ـ ب  موس, ع  عارو ب  موس منله.

 

 35اآلية : 
ُ َوِجلَـْت قُلُـوبُُهْم َوالّصـابِِريَ  َعلَـَى َمـآ مََصـابَُهمْ  َّ  القول فـي تأويــل قولـه تعالــى:   }الّـِذيَ  إِكَا كُِرـَر 

 َواْلُاِقيِاي الّصالَةِ َوِمّاا َرَفْقنَاُهْم يُنِفقُوَن {.

فهذا م  نعت الـاخبتـي  يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صـلى ـ عليـه وسـلم: وبّشـر يـا مــحاد    

الـاخبتـي  الذي  تـخشع قلوبهم لذرر ـ وتـخضع م   شيته, َوَجالً م  عقابه و وفـا م  سـخطه. 

 راا:

ُ  ـ19043   َّ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قـال ابـ  فيـد فــي قولـه: الّـِذيَ  إكَا كُِرـَر 

َوِجلَْت قُلُوبُُهْم قال: ال تقسو قلوبهم. والّصابِِريَ  َعلـى ما مَصابَُهْم م  شدّة فـي ممـر ـ, ونـالهم مـ  

ـــاّ  ـــافروضة. َوِم ـــِاي الّصــالَةِ ال ـــي جنبــه. والـُاِقـي ـــي مكــرو  ف ــوَن ف ــاُهْم مــ  األمــوال. يُْنِفقُ ا َرَفْقن

 الواجب علـيهم إنفـاقها فـيه, فـي فراة ونفقة عيال وم  وجبت علـيه نفقته وفـي سبـيـل ـ.

 

 36اآلية : 
ِ لَُكْم فِيَها َ ْيٌر فَـاكْ  َّ ِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَُكْم ّم  َشعَائِِر  َّ ُرُرواْ اْسـَم 

لَُكـْم لَعَلُّكـْم َعلَْيَها َصَوآّف فَإِكَا َوَجبَْت ُجنُوبَُهـا فَُكلُـواْ ِمْنَهـا َومَْطِعُاـواْ اْلقَـانَِع َواْلُاْعتَـّر َرـذَِلَك َسـّخْرنَاَها 

 تَْشُكُروَن {.

قـيــل بَـدَن احتــال من يقول تعالـى كرر : والبُْدَن وهي جاع بَدَنة, وقد يقـال لواحـدها: بَـدَن, وإكا    

 يكون جاعا وواحدا, يدّل علـى منه قد يقال كلك للواحد قول الراجز:

 َعلـّي ِحيَ  تَـْاِلُك األُُموَراَصْوَم ُشُهوٍر َوَجبَْت نُذُوَرا  

 َوَحْلَ  رمِسي َوافِـيا َمْضفُوَراَوبَدًنا ُمدَّرعا َمْوفُوَرا  

قـيــل المـرىء القــيس بـ  النعاـان صـاحب الــخورن   والبَدَن: هو الضخم م  رّل شـيء, ولـذلك  

والّسِدير: البَدَن, لضخاه واستر اء لـحاه, فإنه يقال: قد بَدّن تبدينا. فاعنى الكـالم: واعبـل العمـام 

األجسام الضخام, جعلناها لكم ميها الناس م  شعائر ـ يقـول: مـ  معـالم ممـر ـ الـذي ممـررم بـه 

دتـاوها وجللتـاوها ومشعرتـاوها, علــم بـذلك وشـعر منكـم فعلتــم كلـك مـ  فـي مناسك حجكم إكا قل

 اعبل والبقر. راا:

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا يحيى, ع  اب  ُجَريج, قال: قال عطاء: والبُْدَن َجعَْلناها لَُكْم 19044  

ِ قال: البقرة والبعير. َّ  ِم  َشعائِِر 

يقول: لكـم فــي البـدن  يـر وكلـك الــخير هـو األجـر فــي االَ ـرة بنــحرها  وقوله: لَُكْم فِـيها َ ْيرٌ    

 والصدقة بها, وفـي الدنـيا: الرروب إكا احتاج إلـى رروبها.
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 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

نـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدث19045  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فــي قـول ـ: لَُكـْم 

 فِـيها َ ْيٌر قال: مجر ومنافع فـي البدن.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

, قــال: حــدثنا عبــد الــرحا , قــال: حــدثنا سفـــيان, عــ  منصــور, عــ  ـــ حــدثنا ابــ  بشــار19046  

 إبراهيـم: لَُكْم فِـيها َ ْيٌر قال: اللب  والرروب إكا احتاج.

حدثنا عبد الـحايد ب  بـيان, قال: م برنا إسحاق, عـ  شـريك, عـ  منصـور, عـ  إبراهيــم: لَُكـْم    

 شربت لبنها.فِـيها َ ْيٌر قال: إكا اضطررت إلـى بدنتك رربتها و

حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  منصور, ع  إبراهيــم: لَُكـْم فِــيها َ ْيـٌر مـ  احتـاج إلــى    

 ظهر البدنة ررب, وم  احتاج إلـى لبنها شرب.

ِ َعلَـْيها َصـَواّف يقـول تعالــى كرـر : فــاكرروا اسـم ـ علــى البـدن عنـد     َّ وقوله: فـاْكُرُروا اْسَم 

 رم إياها صواّف.نـحر

ِ َعلَــْيها َصـَواّف    َّ وا تلفت القّراء فـي قراءة كلك, فقرمتـه عامـة قـّراء األمصـار: فــاْكُرُروا اْسـَم 

بـاعنى مصطفة, واحدها: صافة, وقد صفت بــي  ميـديها. وُروي عـ  الــحس  ومــجاهد وفيـد بـ  

لــياء منصـوبة, بــاعنى:  الصـة هلل ال بـا« َصَوافِــيَ »مسلـم وجااعة مُ ر معهم, منهم قـرءوا كلـك: 

بإسـقاط الــياء وتنـوي  الــحرف, علــى « َصـَوافٍ »شريك له فـيها صافـية لـه. وقـرم بعضـهم كلـك: 

 بـاعنى: ُمْعقلة.« َصَوافِ ٌ »منال: عواٍر وعواٍا. وُروي ع  اب  مسعوا منه قرم : 

ـاء ونصبها, عجاـا  الــحجة مـ  والصواب م  القراءة فـي كلك عندي قراءة م  قرم  بتشديد الف  

القّراء علـيه بـالـاعنى الذي كررنا  لـا  قرم  رذلك. كرر م  تأّوله بتأويــل مـ  قـرم  بتشـديد الفــاء 

 ونصبها:

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا جابر ب  نو , عـ  األعاـ , عـ  مبــي ظبــيان, عـ  ابـ  19047  

 ِ َّ ــَم  ـــاْكُرُروا اْس ــه: ف ـــي قول ـــاس, ف ــك.  عب ــر, اللهــّم منــك ول ــر ـ مرب ــال: ـ مرب ـــْيها َصــَواّف ق َعلَ

صـواّف: قـــياما علـــى ثــالث مرجـل. فقـيـــل البــ  عبـــاس: مــا نصـنع بجلواهــا؟ قــال: تصــدّقوا بهــا, 

 واستـاتعوا بها.

ــ حدثنـــي مـــحاد بـ  عبــد ـ بــ  عبــد الــحكم, قــال: حــدثنا ميــوب بـ  ســويد, قــال: حــدثنا 19048  

  األعا , ع  مبـي ظبـيان, ع  اب  عبـاس, فـي قوله: َصَواّف قال: قائاة, قال: يقول: سفـيان, ع

 ـ مربر, ال إله إال ـ, اللهّم منك ولك.

حدثنـــي مـــحاد بــ  الـــاننى, قــال: حــدثنا ابــ  مبـــي عــدّي, عــ  شــعبة, عــ  سلـيـــاان, عــ  مبـــي    

 ِ َّ َعلَــْيها َصـَواّف قـال: قــياما علــى ثـالث قـوائم معقولـة ظبـيان, ع  اب  عبــاس: فــاْكُرُروا اْسـَم 

 بـاسم ـ, ـ مربر, اللهّم منك ولك.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا حصي , ع  مـجاهد, ع  ابـ  عبــاس, 19049  

 فـي قوله: َصَواّف قال: معقولة إحدى يديها, قال: قائاة علـى ثالث قوائم.

دثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, عـ  ابـ  عبــاس, فــي ـ ح19050  

ِ َعلَـْيها َصَواّف يقول: قـياما. َّ  قوله: فـاْكُرُروا اْسَم 

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19051  

ِ َعلَــْيها َصـَواّف والصـواّف: من تعقـل قائاـة واحـدة, وتصـفها اب  عبــاس, قولـه: فــاْكرُ  َّ ُروا اْسـَم 

 علـى ثالث فتنـحرها رذلك.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا يعلـى ب  عطاء, قال: م برنا بجيـر بـ  19052  

ـ, قـال: فنــحرها وهـي  سالـم, قال: رميت اب  عار وهو ينـحر بدنته, قال: فقال: َصَواّف راا قال

 قائاة معقولة إحدى يديها.

ــال: 19053   ـــيث, عــ  مـــجاهد, ق ــا ل ــال: م برن ــال: حــدثنا ابــ  إاريــس, ق ــو رريــب, ق ــ حــدثنا مب ـ

 الّصواّف: إكا عقلت رجلها وقامت علـى ثالث.
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ِ َعلَـْيها صَ 19054   َّ َواّف قال: صـواّف ـ قال: حدثنا لـيث, ع  مـجاهد, فـي قوله: فـاْكُرُروا اْسَم 

 بـي  موظافها.

حدثنـي مـحاد ب  عارو, قـال: حـدثنا مبـو عاصـم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, قـال:    

حدثنا الـحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد: َصـَواّف قـال: قــيام 

 صواف علـى ثالث قوائم.

سي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد: فــاْكُرُروا اْسـَم حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـح   

ِ َعلَـْيها َصَواّف قال: بـي  وظائفها قـياما. َّ 

ـ حدثنا اب  البرقـي, قال: حدثنا اب  مبـي مريـم, قال: م برنا يحيـى بـ  ميـوب, عـ   الـد 19055  

ه رـان ينــحر البُـدن وهـي قائاـة مسـتقبلة ب  يزيد, ع  اب  مبــي هـالل, عـ  نـافع, عـ  عبـد ـ: منـ

ِ َعلَـْيها َصَواّف. َّ  البـيت تصّ  ميديها بـالقـيوا, قال: هي التـي كرر ـ: فـاْكُرُروا اْسَم 

ـ حدثنا اب  حايد, قال: ثنـي جرير, ع  منصور, ع  رجل, ع  مبــي ظبــيان, عـ  ابـ  19056  

ِ َعلَــْيها َصـَواّف؟ قـال: إكا مرات من تنــحر البدنـة عبـاس, قال: قلـت لـه: قـول ـ فــاْكُرُرو َّ ا اْسـَم 

فـانـــحرها, وقــل: ـ مربــر, ال إلــه إال ـ, اللهــم منــك ولــك, ثــم ســّم ثــم انـــحرها. قلــت: فــأقول كلــك 

 لوضحية؟ قال: ولوضحية.

 بـالـياء:« َصَوافِـيَ »كرر م  تأّوله بتأويـل م  قرم :   

ــ حــدثنا ابــ  19057   ــال: ـ ـــحس  منــه ق ـــيه, عــ  ال ـــار, عــ  مب ــال: حــدثنا الـاعت ــد األعلـــىء, ق عب

ِ َعلَـْيها َصَوافِـيَ » َّ  قال: ُمْخـلَصي .« فـاْكُرُروا اْسَم 

  الصة.«: َصَوافِـيَ »قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, قال: قال الـحس :    

«: َصَوافِــيَ »ر, قـال: قـال الــحس : حدثنا الـحس , قال: م برنـا عبـد الـرفاق, قـال: م برنـا معاـ   

  الصة هلل.

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  قـيس ب  مسلـم, عـ  19058  

ِ َعلَـْيها َصَوافِـيَ »شقـي  الضبـّي:  َّ  قال:  الصة.« فـاْكُرُروا اْسَم 

بــ  نابـل, قــال: ســألت طاوسـا عــ  قولــه:  ــ قــال: حــدثنا عبـد الــرحا , قــال: حـدثنا ميـــا 19059  

ِ َعلَـْيها َصَوافِـيَ » َّ  قال:  الصا.« فـاْكُرُروا اْسَم 

ِ »ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: 19060   َّ فــاْكُرُروا اْسـَم 

ون يفعلون, يجعلون هلل والَلهتهم قال:  الصة لـيس فـيها شريك راا ران الـاشرر« َعلَـْيها َصَوافِـيَ 

 صوافـي صافـية هلل تعالـى.

 «:َصَوافِ َ »كرر م  تأّوله بتأويـل م  قرم    

ـ حدثنا اب  عبد األعلــى, قـال: حـدثنا ابـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: فــي حـرف ابـ  19061  

ِ َعلَـْيها َصَواف َ »مسعوا:  َّ  .مي معقلة قـياما«: فـاْكُرُروا اْسَم 

حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة: فـي حـرف ابـ  مسـعوا:    

ِ َعلَـْيها َصَواف َ » َّ  قال: مي معقلة قـياما.« فـاْكُرُروا اْسَم 

ـــ حــدثنا ابــ  بشــار, قــال: حــدثنا عبــد الــرحا , قــال: حــدثنا سفـــيان, عــ  منصــور, عــ  19062  

 قال: معقولة. قال: وم  قرمها: َصَواّف قال: تصّ  بـي  يديها.« َصَوافِ َ »رمها مـجاهد, قال: م  ق

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19063  

ـــْيها َصــَواّف يعنـــي صــواف , والبدنــة إكا نـــحرت عقلــت يــد ِ َعلَ َّ  يقــول فـــي قولــه: فـــاْكُرُروا اْســَم 

 واحدة, فكانت علـى ثالث, ورذلك تُنـحر.

قال مبو جعفر: وقد تقـدم بــيان مولــى هـذ  األقـوال بتأويــل قولـه: َصـَواّف وهـي الــاصطفة بــي    

 ميديها الـاعقولة إحدى قوائاها.

وقوله: فإكَا َوَجبَـْت ُجنُوبُهـا يقـول: فـإكا سـقطت فوقعـت جنوبهـا إلــى األرع بعـد النــحر, فَُكلُـوا    

 ْنها وهو م  قولهم: قد وجبت الشاس: إكا غابت فسقطت للتثيب, ومنه قول موس اب  حجر:مِ 

 ملَـْم تُْكَسِ  الّشْاُس والبَْدُر واْلكَواِرُب لْلـَجبَِل الَواِجِب  

 يعنـي بـالواجب: الواقع.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

حاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: ثنـي عيسـى وحدثنــي الــحارث, ـ حدثنـي مـ19064  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد: فإكَا َوَجبَْت ُجنُوبُها 

 سقطت إلـى األرع.

 هد, منله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجا   

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسحاق, فـي قوله: فإكَا َوَجبَْت ُجنُوبُها قـال: 19065  

 إكا فرغت ونُـِحرت.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عاارة, قال: حدثنا عبـيد ـ ب  موسى, قـال: م برنـا إسرائيــل, عـ  19066  

 .مبـي يحيى, ع  مـجاهد: فإكَا َوَجبَْت نـحرت

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19067  

 اب  عبـاس, قوله: فإكَا َوَجبَْت ُجنُوبُها قال: إكا نـحرت.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: فإكَا َوَجبَْت ُجنُوبُهـا 19068  

 ماتت.قال: فإكا 

وقوله: فَُكلُوا ِمْنها وهذا مخرجه مخرج األمر ومعنا  اعبـاحة واعطالق يقـول ـ: فـإكا نــحرت    

 فسقطت ميتة بعد النـحر فقد حّل لكم مرلها, ولـيس بأمر إيجاب.

 وران إبراهيـم النـخعي يقول فـي كلك ما:  

ل: حدثنا سفـيان, عـ  منصـور, عـ  ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قا19069  

إبراهيـم, قال: الــاشررون رـانوا ال يـأرلون مـ  كبــائحهم, فـر ص للـاسلــاي , فـأرلوا منهـا, فاـ  

 شاء مرل وم  شاء لـم يأرل.

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, ع  حصي , عـ  مــجاهد, قـال: 19070  

 ل, فهي بـانزلة: فإكَا َحلَْلتُـْم فـاْصطااُوا.إن شاء مرل وإن شاء لـم يأر

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19071  

 اب  عبـاس: فَُكلُوا ِمْنها ومْطِعُاوا القانَِع والـُاْعتَّر يقول: يأرل منها ويطعم.

ـحسي , قال: حدثنا هشيـم, قال: م برنا يونس, عـ  الــحس . ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا ال19072  

وم برنا مثيـرة, عـ  إبراهيــم, وم برنـا حجـاج, عـ  عطـاء. وم برنـا حصـي , عـ  مــجاهد, فــي 

قوله: فَُكلُوا ِمْنها قال: إن شاء مرل وإن شاء لـم يأرـل, قـال مــجاهد: هـي ر صـة, هـي رقولـه: فـإكَا 

وا فِـي األْرِع ومنل قوله: َوإكَا َحلَْلتُـْم فـاْصطااُوا, وقوله: ومْطِعُاوا القـانَِع قُِضيَِت الّصالةُ فـاْنتَِشرُ 

 والـُاْعتَّر يقول: فأطعاوا منها القانع.

وا تل  مهل التأويـل فـي الـاعنـّي بـالقانع والـاعتّر, فقال بعضهم: القانع الـذي يقنـع بــاا معطـي   

لذي يتعّرع لك من تطعاه مـ  اللــحم وال يسـأل. كرـر مـ  قـال مو بـاا عند  وال يسأل, والـاعتّر: ا

 كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19073  

اب  عبـاس, فــي قولـه: ومْطِعُاـوا القـانَِع والــُاْعتَّر قـال: القـانع: الـاستثنــي بــاا معطيتـه وهـو فــي 

لـاعتّر: الذي يتعّرع لك ويـلـّم بك من تطعاه م  اللـحم وال يسأل. وهؤالء الـذي  ممـر من بـيته, وا

 يطعاوا م  البُدن.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  علـية, ع  لـيث, ع  مـجاهد, قال: القانع: جارك الـذي 19074  

 يقنع بـاا معطيته, والـاعتّر: الذي يتعّرع لك وال يسألك.

ثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: م برنـي مبو صخر, ع  القرظـي منـه رـان ـ حد19075  

يقــول فـــي هــذ  االَيــة: ومْطِعُاــوا القــانَِع والـــُاْعتَّر القــانع: الــذي يقنــع بـــالشيء الـــيسير يرضــى بــه, 

 والـاعتّر: الذي يـاّر بجانبك ال يسأل شيئا فذلك الـاعتّر.

ع بـاا عنـد  وال يسـأل والــاعتّر: الـذي يعتريـك فــيسألك. كرـر مـ  وقال آ رون: القانع: الذي يقن  

 قال كلك:
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ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا مبو صالـ , قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي ب  مبـي طلـحة, ع  19076  

 اب  عبـاس, قوله: القانَِع والـُاْعتَّر يقول: القانع الـاتعف  والـُاْعتَّر يقول: السائل.

حدثنا اب  مبـي الشـوارب, قـال: حـدثنا عبـد الواحـد, قـال: حـدثنا  صـي , قـال: سـاعت ـ 19077  

 مـجاهدا يقول: القانع: مهل مكة والـاعتّر: الذي يعتريك فـيسألك.

 حدثنـي مبو السائب, قال: حدثنا عطاء, ع   صي , ع  مـجاهد منله.   

ال: ثنـي رعب ب  فرو , قال: سـاعت ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا مسلـم ب  إبراهيـم, ق19078  

قَتااة يحدث, ع  عكرمة, فـي قوله: القانَِع والــُاْعتَّر قـال: القـانع: الـذي يقعـد فــي بــيته, والــاعتّر: 

 الذي يسأل.

ـ حدثنا اب  بشـار, قـال: حـدثنا عبـد األعلــى, قـال: حـدثنا سـعيد, عـ  قَتـااة, قـال: القـانع: 19079  

 يته والـاعتّر: الذي يعتريك فـيسألك.الـاتعف  الـجالس فـي بـ

حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مــجاهد, قـال:    

 القانَِع والـُاْعتَّر قال: القانع: الطامع بـاا قِبلك وال يسألك والـاعتّر: الذي يعتريك ويسألك.

ال: حدثنا الـاـحاربـي, ع  سفـيان, ع  منصور, عـ  ـ حدثنـي نصر ب  عبد الرحا , ق19080  

 مـجاهد وإبراهيـم قاال: القانع: الـجالس فـي بـيته والـاعتّر: الذي يسألك.

ـــ حــدثنا ابــ  بشــار, قــال: حــدثنا عبــد األعلـــى, قــال: حــدثنا ســعيد, عــ  قَتــااة فـــي القــانع 19081  

لـاعتّر: الذي يعتريك, ولكلـيهاا علـيك حّ  يا ابـ  والـاعتّر, قال: القانع: الذي يقنع بـاا فـي يديه وا

 آام.

حــدثنا ابــ  حايــد, قــال: حــدثنا جريــر, عــ  منصــور, عــ  مـــجاهد: فَُكلُــوا مْنهــا ومْطعُاــوا القــانَِع    

 والـُاْعتَّر قال: القانع الذي يجلس فـي بـيته. والـاعتّر: الذي يعتريك.

 : هو الذي يعتريك وال يسأل. كرر م  قال كلك:وقال آ رون: القانع: هو السائل, والـاعترّ   

ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد األعلـى, قال: حدثنا يونس, ع  الــحس , قـال: القـانع: 19082  

 الذي يقنع إلـيك ويسألك والـاعتّر: الذي يتعّرع لك وال يسألك.

نا شـعبة, عـ  منصـور بـ  ـ حدثنا اب  الــاننى, قـال: حـدثنا مــحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدث19083  

فاكان, ع  الـحس , فـي هـذ  االَيـة: ومْطِعُاـوا القـانَِع والــُاْعتَّر قـال: القـانع: الـذي يقنـع, والــاعتّر: 

 الذي يعتريك. قال: وقال الكلبـي: القانع: الذي يسألك والـاعتّر: الذي يعتريك, يتعّرع وال يسألك.

حـدثنا الـاـحاربــي, عـ  سفــيان, عـ  يـونس, عـ   حدثنـي نصر ب  عبد الـرحا  األواي, قـال:   

 الـحس , فـي قوله: ومْطِعُاوا القانَِع والـُاْعتَّر قال: القانع: الذي يسألك, والـاعتّر: الذي يتعّرع لك.

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  إاريس, ع  مبـيه, قـال: قـال سـعيد بـ  ُجبــير: القـانع: 19084  

 السائل.

نـي مـحاد ب  إسااعيـل األحاسي, قال: ثنـي غالب, قال: ثنــي شـريك, عـ  فـرات ـ حدث19085  

 القزاف, ع  سعيد ب  ُجبـير, فـي قوله: القانَِع قال: هو السائل, ثم قال: مما ساعت قول الشاا .

 لَـَااُل الـَاْرِء يُْصِلـُحهُ فَـيُْثنىَافـاقَر ُ مَعّ  ِمَ  القُنُو ِ  

 قال: م  السؤال.  

حدثنـــي يعقــوب, قــال: حــدثنا ابــ  علـــية, قــال: م برنــا يــونس, عــ  الـــحس , منــه قــال فـــي قولــه:    

ومْطِعُاوا القانَِع والـُاْعتَّر قال: القانع: الذي يقنع إلـيك يسألك, والـاعتّر: الذي يريك نفسه ويتعّرع 

 لك وال يسألك.

ال: م برنا منصور ويونس, ع  الــحس , حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا هشام, ق   

 قال: القانع: السائل, والـاعتّر: الذي يتعّرع وال يسأل.

ـ حدثنا يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: م برنـي عبد ـ ب  عياِ, قال: قال فيد ب  19086  

 مسلـم: القانع: الذي يسأل الناس.

 يعتريك م  الناس. كرر م  قال كلك:وقال آ رون: القانع: الـجار, والـاعتّر: الذي   

ـ حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا اب  إاريس, قال: سـاعت لــينا, عـ  مــجاهد, قـال: القـانع: 19087  

 جارك وإن ران غنـيّا, والـاعتّر: الذي يعتريك.
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: حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا حكام, ع  عنبسة, ع  اب  مبـي نـجي , قال: قال مـجاهد, فـي قوله   

 ومْطِعُاوا القانَِع والـُاْعتَّر قال: القانع: جارك الثنـّي, والـاعتّر: م  اعتراك م  الناس.

ــه: 19088   ـــم, فـــي قول ــا مثيــرة, عــ  إبراهي ـــم, قــال: م برن ـــ حدثنـــي يعقــوب, قــال: حــدثنا هشي

 ومْطِعُاوا القانَِع والـُاْعتَّر منه قال: محدهاا السائل, واالَ ر الـجار.

 آ رون: القانع: الطّواف, والـاعتّر: الصدي  الزائر. كرر م  قال كلك:وقال   

ــ حدثنــي مــحاد بـ  عبـد ـ بـ  عبـد الــحكم, قـال: ثنــي مبــي وشـعيب بـ  اللــيث, عــ  19089  

اللـيث, ع   الد ب  يزيد, ع  اب  مبـي هالل, قال: قال فيد ب  مسلـم, فــي قـول ـ تعالــى: القـانَِع 

 ّر فـالقانع: الـاسكي  الذي يطوف, والـاعتّر: الصدي  والضعي  الذي يزور.والـُاْعتَ 

 وقال آ رون: القانع: الطامع, والـاعتّر: الذي يعتّر بـالبدن. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19090  

حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مــجاهد, قولـه: القـانَِع قـال: قال: حدثنا الـحس , قال: 

 الطامع والـاعتّر: م  يعتّر بـالبدن م  غنـّي مو فقـير.

ـ حدثنا القاسم, قال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: م برنــي 19091  

 عار ب  عطاء, ع  عكِرمة, قال: القانع: الطامع.

 وقال آ رون: القانع: هو الـاسكي , والـاعتّر: الذي يتعّرع للـحم. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: ومْطِعُاـوا القـانَِع 19092  

, وال تكـون لـه والـُاْعتَّر قال: القانع: الـاسكي , والـاعتّر: الذي يعتّر القوم للـحاهم ولـيس بــاكسي 

 كبـيحة, يجيء إلـى القوم م  مجل لـحاهم, والبـائس الفقـير: هو القانع.

 وقال آ رون بـاا:  

ـ حدثنا به اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, ع  فـرات, عـ  سـعيد 19093  

 ب  ُجبـير, قال: القانع: الذي يقنع, والـاعتّر: الذي يعتريك.

حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا عبد الرحا , قال: حدثنا سفـيان, عـ  يـونس, عـ  الــحس  ـ 19094  

 بـانله.

ــانع: 19095   ـــُاْعتَّر الق ــانَِع وال ـــم ومـــجاهد: الق ـــيان, عــ  منصــور, عــ  إبراهي ــال: حــدثنا سف ــ ق ـ

 الـجالس فـي بـيته, والـاعتّر: الذي يتعّرع لك.

قال: عنـي بـالقانع: السائل ألنه لو رـان الـاعنــّي بــالقانع  ومولـى هذ  األقوال بـالصواب قول م   

فـي هذا الـاوضع الـاكتفـي بـاا عند  والـاستثنـي به, لقـيـل: ومطعاوا القـانع والسـائل, ولــم يقـل: 

ومطعاوا القانع والـاعتّر. وفـي إتبـا  كلك قوله: والـاعتّر الدلـيـل الواضـ  علــى من القـانع معنــّي 

ئل, م  قولهم: قنع فالن إلـى فالن, بـاعنى سأله و ضـع إلــيه, فهـو يقنـع قنوعـا ومنـه قـول به السا

 لبـيد:

 ومْعطانِـي الـَاْولـى َعلـى ِحيَ  فَْقِرِهإكَا قاَل مْبِصْر َ ـلّتِـي َوقُنُوعي  

قنعانـا. وممـا ومما القانع الذي هو بـاعنى الـاكتفـي, فإنه م  قَنِْعت بكسر النون مقنع قناعة وقنعا و  

 الـاعتّر: فإنه الذي يأتـيك معتّرا بك لتعطيه وتطعاه.

ــْم تَشــُكروَن يقــول:     ــْم يقــول هكــذا ســخرنا البــدن لكــم ميهــا النــاس لَعَلُّك وقولــه: َرــذلَك َســّخْرناها لَُك

 لتشكرونـي علـى تسخيرها لكم.

 37اآلية : 
َ لُ  َّ ُحوُمَهـا َوالَ ِاَمآُهَهـا َولَــَِك  يَنَالُـهُ التّْقـَوَى ِمـنُكْم َرـذَِلَك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لَ  يَنَاَل 

َ َعلََى َما َهدَاُرْم َوبَّشِر اْلُاْحِسنِيَ  {. َّ  َسّخَرَها لَُكْم ِلتَُكبُّرواْ 

يقـول تعالـــى كرـر : ألــ أ يصــل إلــى ـ لـــحوم بـدنكم وال اماههــا, ولكــ  ينالـه اتقــاهرم إيــا  إن    

يتـاو  فـيها فأراتـم بها وجهه وعالتـم فـيها بـاا ندبكم إلـيه وممررم به فـي ممرها وعماتـم بهـا اتقـ

 حرماته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  
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ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا يحيى, ع  سفـيان, عـ  منصـور, عـ  إبراهيــم, فــي قـول 19096  

َ لُـُحوُمها َوال ِاماُهها َولَِكْ  يَنالُهُ التّْقَوى ِمْنُكْم قال: ما مريد به وجه ـ. ـ: لَ ْ  َّ  يَناَل 

  19097 َ َّ ــْ  يَنــاَل  ـــ حدثنـــي يــونس, قــال: م برنــا ابــ  وهــب, قــال: قــال ابــ  فيــد, فـــي قولــه: لَ

ل: إن اتقــيت ـ فــي هـذ  البُـدن, وعالـت فــيها هلل, لُـُحوُمها َوال ِاماُهها َولَكْ  يَنالُهُ التّْقَوى ِمْنُكْم قا

ِ فإنَّهـا ِمـْ   َّ وطلبت ما قال ـ تعميــاا لشـعائر ـ ولــحرمات ـ, فإنـه قـال: َوَمـْ  يُعَّمـْم َشـعائَِر 

ِ فَُهـَو َ ْيـٌر لَـهُ ِعْنـدَ َربّـِه قـال: وجعل َّ تـه طيبــا, فـذلك الـذي تَْقَوى القُلُوِب قال: َوَمْ  يُعَّمْم ُحُرمـاِت 

 يتقبل ـ. فأما اللـحوم والدماء, فا  مي  تنال ـ؟

َ َعلــى مـا َهـداُرْم يقـول: رـي     َّ وقوله: َرذلَك َسـّخَرها لَُكـْم يقـول: هكـذا سـخر لكـم البُـدن ِلتُُكبّـُروا 

 ا:تعماوا ـ علـى ما هدارم, يعنـي علـى توفـيقه إيارم لدينه وللنسك فـي حجكم. را

َ َعلــى مـا َهـداُرْم 19098   َّ ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قـال ابـ  فيـد: ِلتَُكبّـُروا 

 قال: علـى كبحها فـي تلك األيام.

َوبَّشِر الـُاـْحِسنِـيَ  يقول: وبّشر يا مـحاد الذي  مطاعوا ـ فأحسنوا فـي طاعتهم إيا  فــي الدنــيا    

 رة.بـالـجنة فـي االَ 

 38اآلية : 
َ الَ يُِحّب ُرّل َ ّواٍن َرفُوٍر {. َّ َ يُدَافُِع َعِ  الِّذيَ  آَمنَُواْ إِّن  َّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }إِّن 

يقول تعالـى كرر : إن ـ يدفع غائلة الـاشرري  ع  الذي  آمنوا بـاهلل وبرسوله, إن ـ ال يحـّب    

فـيخال  ممر  ونهيه ويعصيه ويطيع الشيطان َرفُوٍر يقول: َجحوا لنعاه عند ,  رّل  وان يخون ـ

ال يعرف لـانعاها حقه فـيشكر  علـيها. وقـيـل: إنه عنـي بذلك افع ـ رفـار قري  عا  ران بـي  

 مظهرهم م  الـاؤمنـي  قبل هجرتهم.

 39اآلية : 
َ َعلََى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }مُِكَن ِللِّذي َّ  َ  يُقَاتَلُوَن بِأَنُّهْم ُظِلُاواْ َوإِّن 

يقــول تعالـــى كرــر : مَكن ـ للـاؤمنـــي  الــذي  يقــاتلون الـــاشرري  فـــي سبـيـــله بــأن الـــاشرري     

 ظلـاوهم بقتالهم.

َن بضم األل , يُقـاتَلُوَن بفتــ  التـاء وا تلفت القّراء فـي قراءة كلك, فقرمته عامة قّراء الـادينة: مُكِ   

جايعــا. وقــرم كلــك بعــض الكوفـيـــي  وعامــة قــّراء « يُقــاتَلُون»و« مُِكنَ »بتــرك تســاية الفـــاعل فـــي 

بكسر التاء, بـاعنى يقاتل الـاأكون لهـم فــي القتـال « يُقاتِلُونَ »البصرة: مُِكَن بترك تساية الفـاعل, و

بفتــ  األلـ , بــاعنى: مكن « مَِكنَ »الكوفـيـي  وبعـض الـاكيــي :  الـاشرري . وقرم كلك عامة قّراء

ــاتِلُونَ »ـ, و ــذي  مكن ـ لهــم بـــالقتال يقــاتلون الـــاشرري . وهــذ  « يُق بكســر التــاء, بـــاعنى: إن ال

القراءات النالث متقاربـات الـاعنى ألن الذي  قرءوا مُِكَن علـى وجه ما لـم يسّم فـاعله يرجع معنا  

ـــ ــرم ف ـــاعله. وإن مــ  ق ــا ســاي ف ـــى وجــه م ــرم  عل ــراءة مــ  ق ــى ق ـــى معن ـــل إل ــاتِلوَن »ي التأوي يُق

بـــالكسر مو الفتـــ , فقريــب معنــى محــدهاا مــ  معنــى االَ ــر وكلــك من مــ  قاتــل إنســانا « ويُقــاتَلُونَ 

القـاريء فـالذي قاتله له مقاتل, ورل واحد منهاا مقاتل. فإك ران كلك رذلك فبأية هذ  القراءات قـرم 

 فاصيب الصواب.

بفتـ  األل , بـاعنى: مكن ـ, لقرب كلك م  قوله: إّن « مَِكنَ »غير من محّب كلك إلـّي من مقرم به:   

َ ال يُِحّب ُرّل َ ّواٍن َرفُوٍر مكن ـ فـي الذي  ال يحبهم للذي  يقاتلونهم بقتالهم, فـيراّ  علــى « مَكنَ »َّ

َ ال يُِحبّ  َّ رسر التاء, بـاعنى: الذي  يقاتلون « يُقاتِلُونَ », ورذلك محّب القراءات إلـّي فـي قوله: إّن 

 م  قد م بر ـ عنهم منه ال يحبهم, فـيكون الكالم متصالً معنى بعضه ببعض.

وقد ا تُل  فـي الذي  ُعنوا بـاعكن لهم بهذ  االَيـة فــي القتـال, فقـال بعضـهم: عنــي بـه: نبــّي ـ   

 . كرر م  قال كلك:ومصحابه

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19099  

ــِديٌر يعنـــي مـــحادا  َ َعلـــى نَْصــِرهْم لَقَ َّ ــِذيَ  يُقــاتلُوَن بــأنُّهْم ُظِلـــُاوا َوإّن  ابــ  عبـــاس, قولــه: مُِكَن للّ

َ َعلـى نَْصِرهْم لَقَِديٌر وقد فعل.ومصحابه إكا مُ رجوا م  مكة إلـى ا َّ  لـادينة يقول ـ: فإّن 
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ـ حدثنا اب  بشار, قـال: حـدثنا مبـو محاـد, قـال: حـدثنا سفــيان, عـ  األعاـ , عـ  مسلــم 19100  

البطي , عـ  سـعيد بـ  ُجبــير, قـال: لــاا  ـرج النبــّي صـلى ـ عليـه وسـلم مـ  مكـة, قـال رجـل: 

مُِكَن للِّذيَ  يُقـاتَلُوَن بـأنُّهْم ُظِلــُاوا... االَيـة, الّـِذيَ  م ِرُجـوا مـْ  ِايـاِرهْم بثيـِر  م رجوا نبـيهم فنزلت:

 حَ  النبـّي صلى ـ عليه وسلم ومصحابه.

ــ  يوســ , عــ  سفـــيان, عــ  19101   ــ حــدثنا يحيــى بــ  ااوا الواســطي, قــال: حــدثنا إســحاق ب ـ

  عبـاس, قـال: لــاا  ـرج النبــّي صـلى ـ عليـه األعا , ع  مسلـم, ع  سعيد ب  ُجبـير, ع  اب

وسلم م  مكة قال مبو بكـر: م رجـوا نبــيهم, إنـا هلل وإنـا إلــيه راجعـون, لــيهلُكّ  قـال ابـ  عبــاس: 

َ َعلـى نَْصـِرهْم لَقَـِديٌر قـال مبـو بكـر: فعرفـت منـه َّ  فأنزل ـ: مُِكَن للِّذيَ  يَقاتَلوَن بأنُّهْم ُظِلـُاوا َوإّن 

 سيكون قتال. وهي مّول آية نزلت.

 «.مَِكنَ »قال اب  ااوا: قال اب  إسحاق: رانوا يقرءون: مُِكَن ونـح  نقرم:   

ـ حدثنا اب  وريع, قال: حدثنا إسحاق, ع  سفـيان, ع  األعاـ , عـ  مسلــم, عـ  سـعيد 19102  

ثم كرر نـحو , إال منـه قـال: ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, قال: لـاا  رج النبـّي صلى ـ عليه وسلم, 

 فقال مبو بكر: قد علـات منه يكون قتال. وإلـى هذا الـاوضع انتهى حدينه, ولـم يزا علـيه.

حدثنـي مـحاد ب   ـل  العسقالنـي, قال: حدثنا مـحاد ب  يوس , قال: حدثنا قـيس ب  الربـيع,    

قـال: لــاا  ـرج رسـول ـ صـلى ع  األعا , ع  مسلـم, ع  سعيد ب  ُجبـير, ع  ابـ  عبــاس, 

ـ عليه وسلم م  مكة, قال مبو بكر: إنا هلل وإنـا إلــيه راجعـون, م ـرج رسـول ـ صـلى ـ عليـه 

وسلم, وـ لـيهلُكّ  جايعا فلـاا نزلت: مُِكَن للِّذيَ  يُقاتَلُوَن بأنُّهْم ُظِلـُاوا... إلـى قوله: الِّذيَ  مُْ ِرُجـوا 

 بثَْيِر َحّ  عرف مبو بكر منه سيكون قتال. ِمْ  ِاياِرِهمْ 

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قولـه: مُِكَن للّـِذيَ  يُقـاتَلُوَن 19103  

بأنُّهْم ُظِلـُاوا قال: مكن لهـم فــي قتـالهم بعـد مـا عفــا عـنهم عشـر سنــي . وقـرم: الّـِذيَ  مُْ ِرُجـوا ِمـْ  

 ْيِر َحّ  وقال: هؤالء الـاؤمنون.ِاياِرِهْم بثَ 

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19104  

 يقول, فـي قوله: الِّذيَ  مُْ ِرُجوا ِمْ  ِاياِرِهْم بثَْيِر َحّ .

ب يريـدون الهجـرة, وقال آ رون: بل ُعنـي بهذ  االَية قوم بأعيانهم رانوا  رجوا مـ  اار الــحر  

 فُِانُعوا م  كلك. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19105  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, فــي قـول ـ: مُِكَن 

ْم ُظِلــُاوا قـال: منـاس مؤمنـون  رجـوا مهـاجري  مـ  مكـة إلــى الــادينة, فكـانوا للِّذيَ  يُقاتَلُوَن بأنّهُ 

ِ للـاؤمنـي  بقتال الكفـار, فقاتلوهم. َّ  يـانعون, فأكن 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, عـ  مــجاهد, فــي 19106  

نُّهْم ُظِلــُاوا قـال: نـاس مـ  الـاؤمنــي   رجـوا مهـاجري  مـ  مكـة إلــى قوله: مُِكَن للِّذيَ  يُقاتَلُوَن بـأ

الـادينة, ورانوا يـانعون, فأاررهم الكفـار, فأكن للـاؤمنـي  بقتال الكفـار فقاتلوهم. قال اب  ُجـَريج: 

 يقول: مّول قتال مكن ـ به للـاؤمنـي .

عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: فــي حـرف ابـ   ـ حدثنا اب  عبد األعلــى, قـال: حـدثنا ابـ  ثـور,19107  

ِ »مسعوا:  َّ قال قَتااة: وهي مّول آية نزلـت فــي القتـال, فـأكن لهـم « مُِكَن للِّذيَ  يُقاتَلُوَن فـي َسبِـيـِل 

 من يقاتلوا.

ـ حدثنا الـَحس , قال: م برنا عبـد الـرفاق, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة, فــي قولـه: مُِكَن للّـِذيَ  19108  

 وَن بأنُّهْم ُظِلـُاوا قال: هي مّول آية منزلت فـي القتال, فأكن لهم من يقاتلوا.يُقاتَلُ 

وقد ران بعضهم يزعم مَن ـ إنـاا قال: مكن للذي  يقاتلون بــالقتال مـ  مجـل من مصـحاب رسـول   

ا آكوهـم ـ صلى ـ عليه وسلم, رانوا استأكنوا رسول ـ صلى ـ عليه وسلم فـي قتـل الكفــار إكَ 

َ ال يُِحـّب ُرـّل َ ـّواٍن َرفُـوٍر  َّ واشتدّوا علـيهم بـاكة قبل الهجرة غيـلة سّرا فأنزل ـ فــي كلـك: إّن 

فَلَـّاا هاجر رسول ـ صلى ـ عليه وسلم ومصحابه إلـى الـادينة, مطل  لهم قتلهم وقتـالهم, فقـال: 

 . وهذا قول كرر ع  الضحاك ب  مزاحم م  وجه غير ثبت.مُِكَن للِّذيَ  يُقاتَلُوَن بأنُّهْم ُظِلـُاوا
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ــذي      ـــي  ال ـــى نصــر الـاؤمن ــِديٌر يقــول جــّل ثنــاه : وإن ـ عل ـــى نَْصــِرِهْم لَقَ َ َعل َّ ــه: َوإّن  وقول

 يقاتلون فـي سبـيـل ـ لقاار, وقد نصرهم فأعّزهم ورفعهم ومهلك عدّوهم ومكلهم بأيديهم.

 

 40اآلية : 
ُ َولَـْوالَ القول فـ َّ ي تأويـل قوله تعالـى:   }الِّذيَ  مُْ ِرُجواْ ِم  ِايَاِرِهم بِثَْيِر َحّ  إِالّ مَن يَقُولُواْ َربّنَـا 

ِ رَ  َّ ِ النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لُّهـدَّمْت َصـَواِمُع َوبِيَـٌع َوَصـلََواٌت َوَمَسـاِجدُ يُـْذَرُر فِيَهـا اسـُم  َّ نِيـراً اَْفُع 

َ لَقَِوّي َعِزيٌز {.وَ  َّ ُ َم  يَنُصُر ُ إِّن  َّ  لَيَنُصَرّن 

النانــية « الـذي »يقول تعالـى كرر : مكن للذي  يقاتلون الِّذيَ  مُْ ِرُجوا ِمـْ  ِايـاِرِهْم بِثَْيـِر َحـّ  ف    

قري  األولـى. وعنى بـالـاخرجي  م  اورهم: الـاؤمنـي  الذي  م رجهم رفـار « الذي »راّ علـى 

م  مكة. وران إ راجهم إياهم م  اورهم وتعذيبهم بعضهم علـى اعيــاان بــاهلل ورسـوله, وسـبّهم 

بعضهم بألسنتهم ووعيدهم إياهم, حتـى اضطّروهم إلـى الـخروج عنهم. وران فعلهم كلك بهم بثير 

يَ  مُْ ِرُجـوا ِمـْ  حّ  ألنهم رانوا علـى بــاطل والــاؤمنون علــى الــحّ , فلـذلك قـال جـّل ثنـاه : الّـذِ 

ُ يقـول تعالــى كرـر : لــم يخرجـوا مـ  ايـارهم إال  َّ ِاياِرِهْم بثَْيِر َحّ .  وقوله: إال مْن يَقُولُـوا َربّنـا 

فـي موضـع  فـض راّا علــى البــاء فــي قولـه: بِثَْيـِر « منْ »بقولهم: ربنا ـ وحد  ال شريك له ف 

 لـى وجه االستنناء.َحّ , وقد يجوف من تكون فـي موضع نصب ع

ِ النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض ا تل  مهل التأويـل فــي معنـى كلـك, فقـال بعضـهم:     َّ وقوله: ولَْوال اَْفُع 

 معنى كلك: ولوال افع ـ الـاشرري  بـالـاسلـاي . كرر م  قال كلك:

َريج, قولـه: َولَـْوال اَْفـُع ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  ابـ  ُجـ19109  

ِ النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض افع الـاشرري  بـالـاسلـاي . َّ 

 وقال آ رون: معنى كلك: ولوال القتال والـجهاا فـي سبـيـل ـ. كرر م  قال كلك:  

َ  ـ حدثنـي يـونس, قـال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َولَـْوال اَْفـعُ 19110   َّ
 النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض قال: لوال القتال والـجهاا.

وقــال آ ــرون: بــل معنــى كلــك: ولــوال افــع ـ بأصــحاب رســول ـ صــلى ـ عليــه وســلم عاــ    

 بعدهم م  التابعي . كرر م  قال كلك:

رو, ع  مبـي ـ حدثنا إبراهيـم ب  سعيد, قال: حدثنا يعقوب ب  إبراهيـم, ع  سي  ب  عا19111  

روق, ع  ثابت ب  عوسجة الـحْضرمّي, قال: حدثنـي سبعة وعشـرون مـ  مصـحاب علــّي وعبـد 

ـ منهم الح  ب  األقاـر, والعيـزار بـ  جـرول, وعطيـة القرظـّي, من علــيّا رضـي ـ عنـه قـال: 

ِ النّـاَس بَْعَضـُهْم إنـاا منزلت هذ  االَية فـي مصحاب رسول ـ صلى ـ عليه وسـلم: َولَـْوال اَْفـُع  َّ
 بِبَْعٍض لوال افـا  ـ بأصحاب مـحاد ع  التابعي  لَُهدَّمْت َصَواِمُع َوبـيٌَع.

وقال آ ـرون: بـل معنـى كلـك: لـوال من ـ يـدفع بــا  موجـب قبـول شـهااته فــي الــحقوق تكـون   

هـذا ويوقــي بسـبب  لبعض الناس علـى بعض عا  ال يجوف قبول شهااته وغير , فأحيا بذلك مـال

 هذا إراقة ام هذا, وترروا الـامالـم م  مجله, لتمالَـَم النّاُس فُهدمت صوامع. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19112  

ِ قال: حدثنا الـحس , قال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي ,  َّ عـ  مــجاهد: َولَـْوال اَْفـُع 

النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض يقول: افع بعضهم بعضا فـي الشـهااة, وفــي الــحّ , وفـيــاا يكـون مـ  قبـل 

 هذا. يقول: لوالهم ألهلكت هذ  الصوامع وما كرر معها.

افــاعه النـاس  ومولـى األقـوال فــي كلـك بــالصواب من يقـال: إن ـ تعالــى كرـر  م بـر منـه لـوال  

بعضهم ببعض, لُهدم ما كرر, م  افعه تعالـى كرر  بعَضهم ببعض, ورفّه الـاشرري  بـالـاسلــاي  

ع  كلك ومنه رفه ببعضهم التمالـم, رالسلطان الذي رّ  به رعيتـه عـ  التمالــم بــينهم ومنـه رفّـه 

حو كلك. ورّل كلك افع منه لـا  مجاف شهااته بـينهم ببعضهم ع  الذهاب بحّ  م  له قِبله ح , ونـ

الناس بعضهم ع  بعض, لـوال كلـك لتمالــاوا, فهـدم القـاهرون صـوامع الــاقهوري  وبــيَعهم ومـا 

سّاى جّل ثناه . ولـم يضع ـ تعالـى االلة فـي عقل علــى منـه عنــي مـ  كلـك بعضـا اون بعـض, 
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العاوم علــى مـا قـد بــيّنته قبـل وال جاء بأن كلك رذلك  بر يجب التسلـيـم له, فذلك علـى الماهر و

 لعاوم ظاهر كلك جايع ما كررنا.

وقوله: لَُهدَّمْت َصَواِمُع ا تل  مهل التأويـل فـي الـاعنــّي بــالصوامع, فقـال بعضـهم: ُعنــي بهـا    

 صوامع الرهبـان. كرر م  قال كلك:

ااوا, ع  ُرفـيع فــي هـذ  ـ حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا 19113  

 االَية: لَُهدَّمْت َصَواِمُع قال: صوامع الرهبـان.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19114  

قال: حدثنا الــحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: لَُهـدَّمْت 

 ُع قال: صوامع الرهبـان.َصَوامِ 

حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: ثنـــي حجــاج, عــ  ابــ  ُجــَريج, عــ  مـــجاهد: لَُهــدَّمْت    

 َصَواِمُع قال: صوامع الرهبـان.

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: لَُهـدَّمْت َصـَواِمُع 19115  

 .قال: صوامع الرهبـان

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قـال: حـدثنا سـاعت مبــا معـاك, يقـول: م برنـا عبــيد, قـال: سـاعت 19116  

 الضحاك يقول: فـي قوله: لَُهدَّمْت َصَواِمُع وهي صوامع الصثار يبنونها.

 وقال آ رون: بل هي صوامع الصابئي . كرر م  قال كلك:  

اب  ثور, ع  معار, ع  قتااة: َصَواِمُع قـال: ـ حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا 19117  

 هي للصابئي .

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

ــدَّمْت. فقــرم كلــك عامــة قــّراء الـــادينة:    ــِدَمتْ »وا تلفــت القــّراء فـــي قــراءة قولــه: لَُه  فـــيفة. « لَُه

ة والبصرة: لَُهدَّمْت بـالتشديد بـاعنى تكرير الهدم فـيها مّرة بعد مـّرة. وقرمته عامة قّراء مهل الكوف

 والتشديد فـي كلك معجب القراءتـي  إلـّي. ألن كلك م  مفعال مهل الكفر بذلك.

 ومما قوله َوبِـيٌَع فإنه يعنـي بها: بـيع النصارى.  

 فـي كلك. كرر م  قال كلك:وقد ا تل  مهل التأويـل فـي كلك, فقال بعضهم منل الذي قلنا   

ـ حدثنـي مـحاد ب  الـاننى, قال: حدثنا عبد األعلـى, قال: حدثنا ااوا, ع  ُرفـيع: َوبِــيٌَع 19118  

 قال: بـيع النصارى.

ـــيٌَع 19119   ـــ حــدثنا ابــ  عبــد األعلـــى, قــال: حــدثنا مـــحاد بــ  ثــور, عــ  معاــر, عــ  قَتــااة: َوبِ

 للنصارى.

 : م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قتااة, منله.حدثنا الـحس , قال   

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19120  

 يقول: البِـيَُع: بـيع النصارى.

 وقال آ رون: ُعنـي بـالبـيع فـي هذا الـاوضع: رنائس الـيهوا. كرر م  قال كلك:  

حدثنا مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قـال: حـدثنا عيسـى وحدثنــي الــحارث, ـ 19121  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نــجي , عـ  مــجاهد, قـال: َوبِــيٌَع قـال: 

 ورنائس.

 نله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, م   

ـ وحدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد, فـي قوله: َوبِـيٌَع قـال: البِــيَُع 19122  

 الكنائس.

قوله: َوَصلََواٌت ا تل  مهل التأويـل فـي معنـا , فقـال بعضـهم: عنــي بــالصلوات الكنـائس. كرـر   

 م  قال كلك:

قال: ثنـي عاـي, قـال: ثنــي مبــي, عـ  مبــيه, عـ  ـ حدثنـي مـحاد سعد, قال: ثنـي مبـي, 19123  

 اب  عبـاس, فـي قوله: َوَصلََواٌت قال: يعنـي بـالصلوات الكنائس.
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ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19124  

 ا.يقول فـي قوله: َوَصلََواٌت: رنائس الـيهوا, ويساون الكنـيسة َصلُوتَ 

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: َوَصـلََواٌت رنـائس 19125  

 الـيهوا.

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

 وقال آ رون: عنـي بـالصلوات مساجد الصابئي . كرر م  قال كلك:  

ب  الـاننى, قال: حدثنا عبـد األعلــى, قـال: حـدثنا ااوا, قـال: سـألت مبــا العالــية ـ حدثنا ا19126  

 ع  الصلوات, قال: هي مساجد الصابئي .

 ـ قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا ااوا, ع  ُرفـيع, نـحو .19127  

 وقال آ رون: هي مساجد للـاسلـاي  وألهل الكتاب بـالطرق. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19128  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: َوَصـلََواٌت 

 قال: مساجد ألهل الكتاب وألهل اعسالم بـالطرق.

 ال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, نـحو .حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , ق   

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا ابـ  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َوَصـلََواٌت قـال: 19129  

الصلوات صلوات مهل اعسالم, تنقطع إكا ا ـل العدّو علـيهم, انقطعـت العبــااة, والــاساجد تهـدم, 

 راا صنع بختنصر.

ِ َرنِـيرا ا تلـ  فــي الــاساجد التــي مريـدت بهـذا القـول, فقـال وقوله: َومَ     َّ ساِجدُ يُْذَرُر فِـيها اْسُم 

 بعضهم: مريد بذلك مساجد الـاسلـاي . كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا ااوا, ع  ُرفـيع, قوله: َوَمساِجدُ 19130  

 لـاي .قال: مساجد الـاس

ـ حدثنا اب  عبد األعلــى, قـال: حـدثنا ابـ  ثـور, قـال: حـدثنا معاـر, عـ  قَتـااة: َوَمسـاِجدُ 19131  

ِ َرنِـيرا قال: الـاساجد: مساجد الـاسلـاي  يذرر فـيها اسم ـ رنـيرا. َّ  يُْذَرُر فِـيها اْسُم 

 نـحو . حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, ع  معار, ع  قَتااة,   

 وقال آ رون: عنـي بقوله: َوَمساِجدُ: الصوامع والبـيع والصلوات. كرر م  قال كلك:  

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19132  

 .يقول, فـي قوله: َوَمساِجدُ يقول فـي رّل هذا يذرر اسم ـ رنـيرا, ولـم يخّص الـاساجد

وران بعض مهل العربـية م  مهل البصرة يقول: الصلوات ال تهدم, ولك  حاله علـى فعـل آ ـر,   

رأنه قال: وتررت صلوات. وقال بعضهم: إنـاا يعنـي: مواضع الصلوات. وقال بعضهم: إنـاا هي 

 صلوات, وهي رنائس الـيهوا, تُدعى بـالعبرانـية: َصلُوتَا.

بـالصواب قول م  قال: معنى كلك: لهدمت صوامع الرهبـان وبِـيَع ومولـى هذ  األقوال فـي كلك   

 النصارى, وصلوات الـيهوا, وهي رنائسهم, ومساجد الـاسلـاي  التـي يذرر فـيها اسم ـ رنـيرا.

وإنـاا قلنا هذا القول مولـى بتأويــل كلـك ألن كلـك هـو الــاعروف فــي رـالم العـرب الـاستفــيض   

   القول وإن ران له وجه فثير مستعال فـيـاا وجهه إلـيه َمْ  وجهه إلـيه.فـيهم, وما  الفه م

ُ َمْ  يَْنُصُر ُ يقول تعالـى كرر : ولـيعينّ  ـ م  يقاتل فـي سبـيــله, لتكـون     َّ وقوله: َولَـيَْنُصَرّن 

جهــاا  فـــي سبـيـــله,  رلـــاته العلـــيا علـــى عــدّو  فَْنُصــر ـ عبــد : معونتــه إيــا , ونَْصــُر العبــد ربــه:

 لتكون رلـاته العلـيا.

َ لَقَِوّي َعِزيٌز يقول تعالـى كرر : إن ـ لقوّي علـى نصر م  جاهد فـي سبـيــله مـ     َّ وقوله: إّن 

 مهل واليته وطاعته, عزيز فـي ُملكه, يقول: منـيع فـي سلطانه, ال يقهر  قاهر, وال يثلبه غالب.

 

 41اآلية : 
أويـل قوله تعالـى:   }الِّذيَ  إِْن ّمّكنّاُهْم فِي األْرِع مَقَاُمواْ الّصالَةَ َوآتَُواْ الّزَرـاةَ َومََمُرواْ القول فـي ت

ِ َعاقِبَةُ االُُموِر {.  بِاْلَاْعُروِف َونََهْواْ َعِ  اْلُاْنَكِر َوّلِلّ
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هم فـي األرع مقاموا الصالة. يقول تعالـى كرر : مكن للذي  يقاتلون بأنهم ظلـاوا, الذي  إن مّكنا   

ويعنـي بقولـه: إْن َمَكنّـاُهْم فِــي األْرِع إن َوّطنّـا لهـم «. الذي  يقاتلون»ها هنا راّ علـى « الذي »و

فـي الـبالا, فقهـروا الــاشرري  وغلبـوهم علــيها, وهـم مصـحاب رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم. 

مكــة, مطــاعوا ـ, فأقــاموا الصــالة بحــدواها يقــول: إن نصــرناهم علـــى معــدائهم وقهــروا مشــرري 

وآتَُوا الّزَرـاةَ يقـول: ومعطـوا فرـاة ممـوالهم َمـْ  جعلهـا ـ لـه. ومَمـُروا بـالــَاْعُروِف يقـول: واعـوا 

الناس إلــى توحيـد ـ والعاـل بطاعتـه ومـا يعرفـه مهـل اعيــاان بــاهلل. َونََهـْوا َعـِ  الــُاْنَكِر يقـول: 

ــةُ ونهــوا عــ  الشــرك  ِ عاقِبَ بـــاهلل والعاــل بـــاعاصيه, الــذي ينكــر  مهــل الـــحّ  واعيـــاان بـــاهلل. وّلِلّ

األُُموِر يقول: وهلل آ ر ممور الـخـل , يعنــي: مّن إلــيه مصـيرها فــي النـواب علــيها والعقـاب فــي 

 الدار االَ رة.

 

 :وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك  

ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسي  األشيب, قال: حدثنا مبو جعفر عيسى ب  ماهـان, 19133  

الذي يقال لـه الـرافّي, عـ  الربــيع بـ  منـس, عـ  مبــي العالــية, فــي قولـه: الّـِذيَ  إْن َمّكنّـاُهْم فِــي 

ـــَاْعُروف ونَ ـــُاْنَكِر قــال: رــان ممــرهم األْرِع مقــاُموا الّصــالةَ وآتَــُوا الّزرــاةَ ومَمــُروا بـال َهــْوا َعــِ  ال

بـالـاعروف منهم اعوا إلــى اع ـالك هلل وحـد  ال شـريك لـه ونهـيهم عـ  الــانكر منهـم نهـوا عـ  

عبـااة األوثان وعبـااة الشيطان. قال: فا  اعا إلـى ـ م  الناس رلهم فقد ممر بـالـاعروف, وم  

 د نهى ع  الـانكر.نهى ع  عبـااة األوثان وعبـااة الشيطان فق

 

 44- 42اآلية : 
القول فـي تأويــل قولـه تعالــى:   }َوإِن يَُكـذّبُوَك فَقَـْد َرـذّبَْت قَـْبلَُهْم قَـْوُم نُـو ٍ َوَعـااٌ َوثَُاـواُ    َوقَـْوُم 

مََ ـْذتُُهْم فََكْيـَ  َرـاَن نَِكيـِر إِْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط    َومَْصَحاُب َمْديََ  َوُرذَّب ُموَسَى فَأْملَْيُت ِلْلَكافِِريَ  ثُـّم 

.} 

يقول تعالـى كرر  مسلـيا نبـيه مـحادا صلى ـ عليه وسلم عاا يناله مـ  مكى الــاشرري  بــاهلل,    

وحاّضا له علـى الصبر علـى ما يـلـحقه مـنهم مـ  السـّب والتكـذيب. وإن يكـذّبك يـا مــحاد هـؤالء 

م  الـحّ  والبرهان, وما تَِعدُهم م  العذاب علـى رفرهم بـاهلل, الـاشررون بـاهلل علـى ما متـيتهم به 

فذلك سنة إ وانهم م  األمـم الـخالـية الـاكذّبة رسـل ـ الــاشررة بــاهلل ومنهـاجهم ِمـ  قـبلهم, فـال 

يصدّنك كلك, فإن العذاب الـاهي  م  ورائهم ونصري إياك ومتبـاعك علـيهم آتـيهم م  وراء كلك, 

ذابـي علـى مسالفهم م  األمـم الذي  م  قبلهم بعد اعمهال إلـى بلوغ االَجال. فَقَْد َرـذّبَْت راا متـى ع

قَْبلَُهْم يعنــي مشـرري قـري  قـوم نـو , وقـوم عـاا وثاـوا, وقـوم إبراهيــم, وقـوم لـوط, ومصـحاب 

ولــم مدي , وهم قوم شعيب. يقول: رذب رّل هـؤالء رسـلهم. وُرـذَّب ُموَسـى فقـيــل: ورـذب موسـى 

ألن قوم موسـى بنـو إسرائيــل, ورانـت قـد استــجابت لـه ولــم تكذّبـه, وإنــاا «, وقوم موسى»يقل: 

رذّبه فرعون وقومه م  القبا. وقد قـيـل: إنـاا قـيـل كلـك رـذلك ألنـه ولـد فــيهم راـا ولـد فــي مهـل 

 مكة.

هـذ  األمــم, فلــم معـاجلهم بــالنقاة  وقوله: فَأْملَـْيُت لْلكافِِريَ  يقول: فأمهلت ألهل الكفر بــاهلل مـ    

والعذاب. ثُّم مَ ْذتُُهْم يقـول: ثـم محللـت بهـم العقـاب بعـد اعمـالء فََكْيـَ  رـاَن نَِكيـِر يقـول: فــانمر يـا 

مـحاد ري  ران تثيـيري ما ران بهم م  نعاة وتنكري لهم عاـا رنـت علــيه مـ  اعحسـان إلــيهم, 

ة موتا وهالرا وبـالعاارة  رابـا؟ يقول: فكذلك فعلـي بـاكذّبـيك م  ملـم مبدلهم بـالكنرة قلة وبـالـحيا

قري , وإن مملـيت لهم إلـى آجالهم, فإنـي ُمْنـِجزك وعـدي فــيهم راـا منــجزت غيـرك مـ  رسلــي 

 وعدي فـي ممـاهم, فأهلكناهم ومنـجيتهم م  بـي  مظهرهم.

 

 45اآلية : 
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  ّم  قَْريٍَة مَْهلَْكنَاَها َوِهَي َظاِلَاةٌ فَِهَي َ اِويَـةٌ َعلَـَى ُعُروِشـَها القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فََكأَيّ 

 َوبِئٍْر ّمعَّطلٍَة َوقَْصٍر ّمِشيٍد {.

يقول تعالـى كرر : ورم يا مـحاد م  قرية مهلكت مهلها وهم ظالـاون يقـول: وهـم يعبـدون غيـر    

صـو .  وقولـه: فَِهـَي  اِويَـةٌ َعلــى ُعُروِشـها م  ينبثي من يعبد, ويعصـون مـ  ال ينبثـي لهـم من يع

يقول: فبـاا مهلها و ـلت, و وت م  سكانها, فخربت وتـداعت, وتسـاقطت علــى عروشـها يعنــي 

 علـى بنائها وسقوفها. راا:

ـ حدثنا مبو هشام الرفـاعّي, قال: حدثنا مبو  الد, ع  جويبر, ع  الضحاك: فَِهـَي  اِويَـةٌ 19134  

 ِشها قال: َ واهها:  رابها, وعروشها: سقوفها.َعلـى ُعُرو

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, عـ  قَتـااة:  اِويَـةٌ قـال:  ربـة 19135  

 لـيس فـيها محد.

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة. منله.   

يقـول تعالـــى: فكـأي  مـ  قريـة مهلكناهـا, ومــ  بئـر عطلناهـا, بإفنـاء مهلهــا  وقولـه: َوبِئْـٍر ُمعَّطلَـةٍ    

ـــيع  ــيٍد رف ــْ  قَْصــٍر َمِش ــال واراة لهــا وال شــاربة منهــا. َوِم ــت, ف ـــاندفنت وتعطل وهــالك وارايهــا, ف

بـالصخور والـجّص, قد  ـال مـ  سـكانه, بــاا مكقنـا مهلـه مـ  عـذابنا بسـوء فعـالهم, فبــااوا وبقــي 

وران بعـض «. القرية»اشيدة  الـية منهم. والبئر والقصر مخفوضان بـالعط  علـى قصورهم الـ

بــالعط  علــيها  فضـا, وإن لــم يحسـ  « العـروِ»نـحويّـي الكوفة يقول: هاا معطوفـان علــى 

فـيهاا, علـى من العروِ معالـي البـيوت والبئر فـي األرع, ورذلك القصـر ألن القريـة لــم تــخو 

ولكنه متبع بعضه بعضا راا قال: َوُحوٌر ِعيٌ  رأْمناِل اللّْؤلُـِؤ فاعنـى الكـالم علــى مـا علـى القصر, 

قــال هــذا الــذي كررنــا قولــه فـــي كلــك: فكــأي  مــ  قريــة مهلكناهــا وهــي ظالـــاة, فهــي  اويــة علـــى 

عروشها, ولها بئر معطلة وقصر مشيد ولك  لـاا لـم يكـ  مـع البئـر رافـع وال عامـل فــيها, متبعهـا 

 والـاعنى ما وصفُت.«, العروِ»فـي اععراب 

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: َوبِئٍْر ُمعَّطلٍَة قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـــ حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: ثنـــي حجــاج, عــ  ابــ  ُجــَريج, عــ  عطــاء 19136  

 ٍة قال: التـي قد تُِررت. وقال غير : ال مهل لها.الـُخراسانـّي, ع  اب  عبـاس: َوبِئٍْر ُمعَّطلَ 

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معاـر, عـ  قَتـااة: َوبِئْـٍر ُمعَّطلَـٍة قـال: 19137  

 عطلها مهلها, ترروها.

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

ت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك ـ ُحدث19138  

 يقول فـي قوله: َوبِئٍْر ُمعَّطلٍَة قال: ال مهل لها.

وا تل  مهل التأويـل فـي معنى قوله: َوقَْصٍر َمِشيٍد فقال بعضهم: معنا : وقصر ُمـَجّصص. كرر   

 م  قال كلك:

الضبـــي, قــال: حــدثنا عبــد الــرحا  بــ  مهــدّي, قــال: حــدثنا ـــ حدثنـــي مطــر بــ  مـــحاد 19139  

 سفـيان, ع  هالل ب  َ بّـاب ع  عكِرمة, فـي قوله: َوقَْصٍر َمِشيٍد قال: مـجّصص.

حدثنا مبو رريب, قال: حدثنا يحيى ب  يـاان, عـ  سفــيان, عـ  هـالل بـ   بــاب, عـ  عكِرمـة,    

 منله.

قال: ثنـي غالب ب  فـائد, قال: حدثنا سفــيان, عـ  هـالل  حدثنـي مـحاد ب  إسااعيـل األحاسي,   

 ب   بـاب ع  عكِرمة, منله.

حدثنـي الـحسي  ب  مـحاد العنقزي, قال: ثنـي مبـي, ع  مسبـاط, ع  السدّي, ع  عكرمـة, فــي    

 قوله: َوقَْصٍر َمِشيٍد قال: مـجصص.

, قال: حدثنا جعفر بـ  برقـان, قـال: ـ حدثنـي مطر ب  مـحاد, قال: حدثنا رنـير ب  هشام19140  

رنت ممشي مع عكِرمة, فرمى حائا آجّر ُمَصْهرج, فوضع يد  علـيه وقال: هـذا الــاشيد الـذي قـال 

 ـ.
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ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا عبــاا بـ  العـواّم, عـ  هـالل بـ   بــاب, 19141  

 . قال عكِرمة: والـجّص بـالـادينة يساى الشيّد.ع  عكرمة: َوقَْصٍر َمِشيٍد قال: الـاـجصص

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19142  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد: َوقَْصٍر َمِشيٍد قـال: 

 بـالِقّصة مو الفضة.

دثنــي الــحارث, قـال: حـدثنا الــحس  قـال: حـدثنا ورقـاء, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  ـ ح19143  

 مـجاهد: َوقَْصٍر َمِشيٍد قال: بـالقّصة يعنـي بـالـجّص.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ال: م برنـا ابـ  ُجـَريج, عـ  عطـاء, فــي قولـه: ـ حـدثنا الــحس , م برنـا عبـد الـرفاق, قـ19144  

 َوقَْصٍر َمِشيٍد قال: مـجصص.

ـ حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, ع  النورّي, ع  هالل ب   بــاب, عـ  سـعيد 19145  

 ب  ُجبـير, فـي قوله: َوقَْصٍر َمِشيٍد قال: ُمـَجّصص. هكذا هو فـي رتابـي ع  سعيد ب  ُجبـير.

 رون: بل معنى كلك: وقصر رفـيع طويـل. كرر م  قال كلك:وقال آ   

ـ حدثنا مـحاد ب  عبد األعلـى, قال: حدثنا مـحاد ب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: َوقَْصـٍر 19146  

 َمِشيٍد قال: ران مهله شيّدو  وحّصنو , فهلكوا وتررو .

   قَتااة, منله.حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع   

ـ حدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا ُعبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19147  

 يقول, فـي قوله: َوقَْصٍر َمِشيٍد يقول: طويـل.

ومولـى القولـي  فـي كلك بـالصواب: قول م  قال: عنـي بـالــاشيد الـاــجّصص, وكلـك من الشـيّد   

 جّص بعينه ومنه قول الراجز:فـي رالم العرب هو الـ

 رَحبِّة الـَااِء بـيَ  الطّي والّشيدِ 

 فـالـاشيد: إنـاا هو مفعول م  الّشيد ومنه قول امرىء القـيس:  

 وتَـْيـااَء لَـْم يَتُْرْك بِها ِجْذَ  نَـْخـلٍَةَوال مُُطاا إالّ َمِشيدا بَِجْندَِل  

. وقـد يجـوف من يكـون معنــيّا بـالــاشيد: الــارفو  بنـاه  يعنـي بذلك: إال بـالبناء بـالشيد والـجندل  

بـالّشيِد, فـيكون الذي  قالوا: عنـي بـالـاشيد الطويـل نَـَحْوا بذلك إلـى هذا التأويـل ومنـه قـول عـدّي 

 ب  فيد:

 شااَ ُ َمْرَمرا َوَجلّلَهُ ِرْلسا فللّطْيِر فِـي كَُرا ُ ُوُروُر  

بلثات العرب بـاعنى الـازي  بـالشيد مـ  شـدته مشـيد : إكا فيّنتـه بـه, وقد تأّوله بعض مهل العلـم   

 وكلك شبـيه بـاعنى م  قال ُمـَجّصص.

 46اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالــى:   }مَفَلَـْم يَِسـيُرواْ فِـي األْرِع فَتَُكـوَن لَُهـْم قُلُـوٌب يَْعِقلُـوَن بَِهـآ مَْو آكَاٌن 

 ا الَ تَْعَاى األْبَصاُر َولَـَِك  تَْعَاَى اْلقُلُوُب الّتِي فِي الّصدُوِر {.يَْسَاعُوَن بَِها فَإِنّهَ 

يقــول تعالـــى كرــر : مفلـــم يســيروا هــؤالء الـــاكذّبون بآيــات ـ والـــجاحدون قدرتــه فـــي الــبالا,    

وم فـينمروا إلـى مصار  ضربـائهم م  مكذّبـي رسل ـ الـذي   ــلْوا مـ  قـبلهم, رعـاا وثاـوا وقـ

لوط وشعيب, وموطانهم ومسارنهم, فــيتفكّروا فــيها ويعتبـروا بهـا ويعلــاوا بتـدبرهم ممرهـا وممـر 

مهلها سنةَ ـ فـيـا  رفر وعبد غير  ورـذّب رسـله, فـينــيبوا مـ  عتـّوهم ورفـرهم, ويكـون لهـم إكا 

 علــى  ــلقه وقدرتـه علــى تدبروا كلك واعتبروا به ومنابوا إلـى الـحّ  قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بِها حجـج ـ

ما بـيّنا, مو آكاٌن يَْسَاعُوَن بَِها يقـول: مو آكان تصـثي لسـاا  الــحّ  فتعـي كلـك وتــايز بــينه وبــي  

البـاطل.  وقوله: فإنّها ال تَْعَاى األْبصاُر يقول: فإنها ال تعاى مبصارهم من يبصروا بها األشخاك 

عاى قلوبهم التـي فــي صـدورهم عـ  منصـار الــحّ  ويروها, بل يبصرون كلك بأبصارهم ولك  ت

ومعرفته. والهاء فـي قوله: فإنّها ال تَْعَاى هاء عاـاا, رقـول القائـل: إنـه عبـد ـ قـائم. وقـد كُرـر من 

وقـيـل: َولَِكْ  تَْعَاى القُلُوُب التـي فــي الّصـدُوِر «. فإنّه ال تَْعَاى األْبَصارُ »كلك فـي قراءة عبد ـ: 

 لوب ال تكون إال فـي الصدور, توريدا للكالم, راا قـيـل: يَقُولُون بأْفَواِهِهْم َما لَـْيَس فِـي قُلُوبِِهْم.والق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 47اآلية : 
ُ َوْعـدَ ُ َوإِّن يَْومـاً ِعنـدَ َربّـَك  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َولَ  يُْخِلـَ  

 نٍَة ّمّاا تَعُدّوَن {.َرأَْلِ  سَ 

يقول تعالـى كرر : ويستعجلونك يا مـحاد مشررو قومك بـاا تَِعدهم م  عذاب ـ علـى شررهم    

به وتكذيبهم إياك فـيـاا متـيتهم به م  عند ـ فـي الدنـيا, ول  يخــل  ـ وعـد  الـذي وعـدك فــيهم 

 ل كلك, ووفـى لهم بـاا وعدهم, فقتلهم يوم بدر.م  إحالل عذابه ونقاته بهم فـي عاجل الدنـيا. ففع

وا تل  مهل التأويـل فـي الـيوم الذي قال جّل ثناه : َوإّن يَْوما ِعْندَ َربَّك رـأْلِ  َسـنٍَة ِمــّاا تَعُـدّوَن   

مّي يوم هو؟ فقال بعضهم: هـو مـ  األيـام التــي  ــل  ـ فــيها السـاوات واألرع. كرـر مـ  قـال 

 كلك:

حــدثنا ابــ  بشــار, قــال: حــدثنا عبــد الــرحا , قــال: حــدثنا إسرائيـــل, عــ  ِســااك, عــ  ـــ 19148  

عكِرمة, ع  اب  عبـاس: َوإّن يَْوما ِعْندَ َربَّك رأْلِ  َسنٍَة ِمـّاا تَعُدّوَن قال: م  األيام التـي  ــل  ـ 

 فـيها الساوات واألرع.

ـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, عـ  مــجاهد, فــي ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثن19149  

 سواء, هو هو االَية.« الـم تَْنِزيـلُ »قوله: َوإّن يَْوما ِعْندَ َربَّك... االَية, قال: هي منل قوله فـي 

 وقال آ رون: بل هو م  ميام االَ رة. كرر م  قال كلك:  

عــ  عكِرمــة, عــ  ابــ  ـــ حــدثنا ابــ  حايــد, قــال: حــدثنا حكــام, عــ  عنبســة, عــ  ســااك, 19150  

 عبـاس, قال: مقدار الـحساب يوم القـيامة مل  سنة.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  ُعلَـية, قال: حدثنا سعيد الـجريرّي, ع  مبـي نَْضرة ع  19151  

ساير ب  نهار, قال: قال مبو هريرة: يد ـل فقراء الـاسلـاي  الــجنة قبـل األغنــياء بــاقدار نصـ  

: وما نص  يوم؟ قال: مو ما تقرم القرآن؟ قلت: بلـى. قال: َوإّن يَْوما ِعْندَ َربَّك رأْلِ  َسنٍَة يوم. قلت

 ِمـّاا تَعُدّوَن.

ـ حدثنا اب  بشار, قال: ثنـي عبـد الـرحا , قـال: حـدثنا مبـو عوانـة, عـ  مبــي بشـر, عـ  19152  

 يام االَ رة.مـجاهد: َوإّن يَْوما ِعْندَ َربَّك رأْلِ  َسنَة قال: م  م

ـ حدثنا مـحاد ب  الـاننى, قال: حـدثنا مــحاد بـ  جعفـر, قـال: حـدثنا شـعبة, عـ  سـااك, 19153  

ع  عكرمة, منـه قـال فــي هـذ  االَيـة: َوإّن يَْومـا ِعْنـدَ َربّـَك رـأْلِ  َسـنٍَة ِمــّاا تَعُـدّوَن قـال: هـذ  ميـام 

ٍم رـاَن ِمْقـدَاُر ُ مَْلـَ  َسـنَة ِمــّاا تَعُـدّوَن قـال: يـوم القــيامة االَ رة. وفـي قوله: ثُّم يَْعُرُج إلَــْيِه فِــي يَـوْ 

 وقرم: إنُّهْم يََرْونَهُ بَِعيدا َونََرا ُ قَِريبـا.

وقد ا تل  فـي وجه صرف الكالم م  الـخبر ع  استعجال الذي  استعجلوا العـذاب إلــى الــخبر   

جلوا العــذاب فـــي الدنـــيا, فــأنزل ـ: َولَــْ  عـ  طــول الـــيوم عنــد ـ, فقــال بعضــهم: إن القـوم اســتع

ُ َوْعدَ ُ فـي من ينزل ما وعدهم مـ  العـذاب فــي الدنــيا, وإن يومـا عنـد ربـك مـ  عـذابهم  َّ يُْخـِلَ  

 فـي الدنـيا واالَ رة رأل  سنة مـاا تعدّون فـي الدنـيا.

منه ال يعجـل, ولكنـه يُــْاهل إلــى  وقال آ رون: قـيـل كلك رذلك إعالما م  ـ مستعجلـيه العذاب  

مجل مّجله, ومن البطيء عندهم قريب عند , فقـال لهـم: مقـدار الــيوم عنـدي ملـ  سـنة مــاا تعدّونـه 

 منتـم ميها القوم م  ميامكم, وهو عندرم بطيء وهو عندي قريب.

 وقال آ رون: معنى كلك: وإن يوما م  النقل وما يخاف رأل  سنة.  

ـــى كرــر  م بــر عــ  اســتعجال  والقــول النانـــي   ــك وكلــك من ـ تعال ـــحّ  فـــي كل عنــدي مشــبه بـال

الـاشرري  رسول ـ صلى ـ عليه وسلم بـالعذاب, ثم م بـر عـ  مبلـغ قـدر الــيوم عنـد , ثـم متبـع 

لــاة وتررـه كلك قوله: ورأيّْ  ِمْ  قَْريٍَة مْملَـْيُت لََها َوِهَي ظاِلـَاةٌ فأ بر عـ  إمالئـه مهـل القريـة الما

معاجلتهم بـالعذاب, فبـي  بذلك منه عنـى بقولـه: َوإّن يَْومـا ِعْنـدَ َربّـَك رـأْلِ  َسـنٍَة ِمــّاا تَعُـدّوَن نفــي 

العجلة ع  نفسه ووصفها بـاألناة واالنتمار. وإك ران كلك رذلك, ران تأويـل الكالم: وإن يوما مـ  

رـأل  سـنة مـ  عـدارم, ولــيس كلـك عنـد  ببعيـد وهـو االَيام التـي عند ـ يوم القــيامة, يـوم واحـد 

 عندرم بعيد فلذلك ال يعجل بعقوبة م  مراا عقوبته حتـى يبلغ غاية مدّته.
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 48اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَرأَيّ  ّم  قَْريٍَة مَْملَْيُت لََها َوِهَي َظاِلَاةٌ ثُـّم مََ ـْذتَُها َوإِلَـّي اْلَاِصـيرُ 

.} 

ــا يقــول: ممهلــتهم ومّ ــرت عــذابهم, وهــم بـــاهلل     ـــْيُت لََه ــٍة مْملَ يقــول تعالـــى كرــر : ورــأيّْ  ِمــْ  قَْريَ

مشررون وألمر  مخالفون وكلك ران ظلـاهم الذي وصفهم ـ به جّل ثناه  فلـم معَجْل بعذابهم. ثُـّم 

قوبتنـا بهـم. وإلــّي الــَاِصيُر يقـول: مَ ْذتُها يقول: ثم م ذتها بـالعذاب, فعذّبتها فـي الدنــيا بـإحالل ع

وإلـّي مصيرهم ميضا بعد هالرهم, فـيـلقون م  العذاب حينئذ ما ال انقطـا  لـه يقـول تعالــى كرـر : 

فكذلك حال مستعجلـيك بـالعذاب م  مشرري قومك, وإن مملـيت لهم إلـى آجالهم التـي مجلتهـا لهـم, 

ثـم إلــّي مصـيرهم بعـد كلـك فاـوجعهم إكن عقوبـة علــى مـا فإنـي آِ ذُهم بـالعذاب فقاتِلُهم بـالسي  

 قدّموا م  آثامهم.

 51-  49اآلية : 
واْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُْل يَأَيَّها النّاُس إِنَّاـآ مَنَـاْ لَُكـْم نَـِذيٌر ّمبِـيٌ     فَالّـِذيَ  آَمنُـواْ َوَعِالُـ

 يٌم    َوالِّذيَ  َسعَْواْ فَِي آيَاتِنَا ُمعَاِجِزيَ  مُْولَـَئَِك مَْصَحاُب اْلَجِحيِم {.الّصاِلَحاِت لَُهْم ّمْثِفَرةٌ َوِرْفٌق َررِ 

يقــول تعالـــى كرــر  لنبـــيه مـــحاد صــلى ـ عليــه وســلم: قــل يــا مـــحاد لـــاشرري قومــك الــذي     

ا منا لَُكـْم نَـِذيٌر ُمبِــيٌ  يجاالونك فـي ـ بثير علـم, اتبـاعا منهم لكل شيطان مريد: يا ميها النّاُس إنّـاَ 

منذررم عقاب ـ من ينزل بكم فــي الدنــيا وعذابـه فــي االَ ـرة من تَْصـلَْو  ُمبِــيٌ  يقـول: مبــي  لكـم 

إنذاري كلك ومظهر  لتنـيبوا م  شرركم وتـحذروا ما منذررم م  كلك ال مملك لكـم غيـر كلـك, فأمـا 

به فإلـى ـ, لـيس كلك إلـّي وال مقدر علـيه. ثـم وصـ  تعجيـل العقاب وتأ ير  الذي تستعجلوننـي 

نذارته وبشارته, ولـم يجر للبشارة كرـر, ولــاا كُِرـرت النـذارة علــى عاـل ُعلــم من البشـارة علــى 

 الفه, فقال: والِّذيَ  آَمنُوا بــاهلل ورسـوله وَعِالُـوا الّصاِلــَحاِت مـنكم ميهـا النـاس ومـ  غيـررم, لَُهـْم 

يقـول: لهــم مـ  ـ سـتر كنــوبهم التــي سـلفت مــنهم فــي الدنــيا علـــيهم فــي االَ ــرة. َوِرْفٌق  َمْثِفـَرةٌ 

 َرِريـٌم يقول: ورفق حس  فـي الـجنة راا:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, قال: قال اب  ُجَريج, قوله: فــالِّذيَ  19154  

 ُهْم َمْثِفَرةٌ َوِرْفٌق َرِريـٌم قال: الـجنة.آَمنُوا وَعِالُوا الّصاِلـحاِت لَ 

وقوله: َوالِّذيَ  َسعَْوا فِـي آياتِنـا ُمعـاِجِزيَ  يقـول: والـذي  عالـوا فــي حججنـا فصـدّوا عـ  اتبــا     

راـا يقـال: سـعى فـالن « فــي»رسولنا واعقرار بكتابنا الذي منزلنا . وقال فـي آياتَنِا فأا ــلت فــيه 

 فـي ممر فالن.

وا تل  مهل التأويـل فـي تأويــل قولـه: ُمعـاِجِزيَ  فقـال بعضـهم: معنـا : ُمَشاقّــي . كرـر مـ  قـال   

 كلك:

ـ حدثنا محاد ب  يوس , قال: حـدثنا القاسـم, قـال: حـدثنا حجـاج, عـ  عناـان بـ  عطـاء, 19155  

 وقال: مشاقّـي .ع  مبـيه, ع  اب  عبـاس, منه قرمها: ُمعاِجِزيَ  فـي رّل القرآن, يعنـي بأل , 

 وقال آ رون: بل معنى كلك: منهم ظنوا منهم يعجزون ـ فال يقدر علـيهم. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: فـي آياتِنا ُمعـاِجزيَ  19156  

  .قال: رذّبوا بآيات ـ فمنوا منهم يُْعجزون ـ, ول  يعجزو

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

وهذان الوجهان م  التأويـل فـي كلك علـى قراءة م  قـرم : فِــي آياتِنـا ُمعـاِجِزيَ  بــاألل , وهـي   

« ِزي َ ُمعَّجـ»قراءة عامة قّراء الــادينة والكوفـة. وممـا بعـض قـّراء مهـل مكـة والبصـرة فإنـه قـرم : 

بتشديد الـجيـم, بثير ملـ , بــاعنى منهـم عّجـزوا النـاس وثَبّطـوهم عـ  اتبــا  رسـول ـ صـلى ـ 

 عليه وسلم واعيـاان بـالقرآن. كرر م  قال كلك رذلك م  قراءته:

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19157  

لـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: ُمعَّجـِزيَ  قال: حدثنا ا

 قال: ُمبَّطئي , يبَطئون الناس ع  اتبـا  النبـّي صلى ـ عليه وسلم.
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 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  َجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

لــك من يقــال: إنهاــا قراءتــان مشــهورتان, قــد قــرم بكــل واحــدة منهاــا والصــواب مــ  القــول فـــي ك  

علـااء م  القّراء, متقاربتا الـاعنى وكلك من م  عجز ع  آيـات ـ فقـد عـاجز ـ, ومـ  معـاجزة 

ـ التعجيز ع  آيات ـ والعال بـاعاصيه و الف ممر . وران م  صفة القوم الذي  منزل ـ هذ  

نهم رانوا يبطئون الناس ع  اعيـاان بـاهلل واتبـا  رسوله ويثالبون رسول ـ صلى االَيات فـيهم م

ـ عليــه وســلم, يحســبون منهــم يُْعجزونــه ويثلبونــه, وقــد ضــا  ـ لــه نصــر  علـــيهم, فكــان كلــك 

 معاجزتهم ـ. فإك ران كلك رذلك, فبأّي القراءتـي  قرم القارىء فاصيب الصواب فـي كلك.

الـاعاجزة فإنها الـافـاعلة م  العجـز, ومعنـا : مثالبـة اثنــي  محـدهاا صـاحبه ميهاـا يعجـز  ومما   

 فـيثلبه االَ ر ويقهر .

ومما التعجيز: فإنه التضعي  وهـو التفعيــل مـ  العجـز. وقولـه: مُولَئِـَك مْصـحاُب الـَجِحيــِم يقـول:   

 ا الذي  هم مهلها.هؤالء الذي  هذ  صفتهم هم سكان جهنـم يوم القـيامة ومهله

 

 52اآلية : 
ــى  ــَى مَْلقَ ــّي إِالّ إِكَا تََانّ القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:   }َوَمــآ مَْرَســْلنَا ِمــ  قَْبِلــَك ِمــ  ّرُســوٍل َوالَ نَبِ

 ُ َّ ُ آيَاتِِه َو َّ ُ َما يُْلِقي الّشْيَطاُن ثُّم يُْحِكُم  َّ  َعِليٌم َحِكيٌم {. الّشْيَطاُن فَِي مُْمنِيّتِِه فَيَنَسُل 

قـيـــل: إن الســبب الــذي مــ  مجلــه منزلــت هــذ  االَيــة علـــى رســول ـ صــلى ـ عليــه وســلم, من    

الشيطان ران ملقـى علـى لسانه فـي بعض ما يتلو  مـاا منزل ـ علـيه م  القرآن مـا لــم ينزلـه ـ 

واغتـّم به, فسالّ  ـ مـاا به م  كلـك بهـذ  علـيه, فـاشتدّ كلك علـى رسول ـ صلى ـ عليه وسلم 

 االَيات. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حدثنا حجاج, ع  مبــي معشـر, عـ  مــحاد بـ  19158  

رعب القَُرظّي ومـحاد ب  قـيس قاال: جلس رسول ـ صلى ـ عليه وسلم فـي ناا م  مندية قري  

فتـانى يومئذ من ال يأتـيه م  ـ شيء فـينفروا عنه, فأنزل ـ علـيه: والنّـْجِم إكَا َهَوى  رنـير مهله,

ما َضّل َصاِحبُُكْم َوما َغَوى فقرمها رسول ـ صلى ـ عليه وسـلم, حتــى إكا بلـغ: مفَرمْيتُــُم الـالَّت 

تلك الثرانقة العُلَـى, وإن شفــاعتهّ  »لـاتـي : والعُّزى َوَمناةَ الناِلنَةَ األُْ َرى ملقـى علـيه الشيطان ر

فتكلـم بها. ثم مضى فقرم السورة رلها. فسجد فـي آ ر السورة, وسجد القوم جايعا معـه, «, لتُْرَجى

ورفع الولـيد ب  الـاثيرة ترابـا إلـى جبهته فسجد علـيه, وران شيخا ربـيرا ال يقدر علــى السـجوا. 

وا: قد عرفنا من ـ يحيـي ويـايت وهو الذي يخـل  ويرفق, ولك  آلهتنـا فرُضوا بـاا تكلـم به وقال

هذ  تشفع لنا عند , إك جعلت لها نصيبـا, فنـح  معك قاال: فلـاا ممسى متا  جبرائيـل علـيهاا السالم 

فعرع علـيه السورة فلـاا بلغ الكلـاتـي  اللتـي  ملقـى الشيطان علــيه قـال: مـا جئتـك بهاتــي  فقـال 

ِ مـا لَــْم يَقُـلْ »رسول ـ صلى ـ عليه وسلم:  َّ ِ وقُْلُت َعلــى  َّ فـأوحى ـ إلــيه: « اْفتََرْيُت َعلـى 

َك َعلَــْينا َوإْن رااُوا لَـيَْفتِنُونََك َعِ  الِّذي مْوَحْينا إلَـْيَك, ِلتَْفتَِرَي َعلَـْينا َغْيَر ُ... إلـى قوله: ثُّم ال تَـِجدُ لَـ

را. فاا فال مثاوما مهاوما حتـى نزلت علـيه: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَْبِلـَك ِمـْ  َرُسـوٍل َوال نَبِــَي إالّ نَِصي

ُ آياتِـِه وَ  َّ ُ مـا يُـْلِقــي الّشـْيطاُن ثُـّم يُْحِكـُم  َّ ُ َعلـيــٌم إكَا تَـَانّى مْلقَـى الّشْيطاُن فِــي مُْمنِــيّتِه فَــيَْنَسُل  َّ
ل: فساع م  ران م  الـاهاجري  بأرع الـحبشة من مهل مكة قد مسلــاوا رلهـم, فرجعـوا َحِكيـٌم. قا

 إلـى عشائرهم وقالوا: هم محّب إلـينا فوجدوا القوم قد ارتكسوا حي  نسل ـ ما ملقـى الشيطان.

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا سلـاة, ع  اب  إسـحاق, عـ  يزيـد بـ  فيـاا الـادنــّي, عـ  19159  

ـحاد ب  رعب القُرظّي قـال: لــاا رمى رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم تولّــَي قومـه عنـه, وشـّ  م

علـيه ما يرى م  مبـاعدتهم ما جاءهم به م  عند ـ, تـانى فـي نفسه من يأتـيه مـ  ـ مـا يقـارب 

َظ علــيه مـ  به بـينه وبـي  قومه. وران يسّر , مع حبه وحرصه علـيهم, من يـلـي  له بعـض مـا غلُـ

ممرهم, حي  حدّث بذلك نفسه وتـانى ومحبه, فـأنزل ـ: والنّــْجِم إكَا َهـَوى مـا َضـّل َصـاحبُُكْم َومـا 

َغَوى فلـاا انتهى إلـى قول ـ: مفَرمْيتُـُم الالَّت والعُّزى َوَمناةَ النّاِلنَةَ األُْ َرى ملقــى الشـيطان علــى 

تلك الثرانــي  العلَــى, وإن شفــاعته  »تـانى من يأتـي به قومه: لسانه, لـاا ران يحدّث به نفسه وي

فلــاا سـاعت قـري  كلـك فرحـوا وسـّرهم, ومعجـبهم مـا كرـر بـه آلهـتهم, فأصـا وا لـه, «. تُْرتَضى
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والـاؤمنون مصدّقون نبـيهم فـيـاا جاءهم به ع  ربهم, وال يتهاونه علـى  ا وال َوَهـم وال فلـل. 

ة منها و تـم السورة, سجد فـيها, فسجد الـاسلــاون بسـجوا نبــيهم, تصـديقا فلـاا انتهى إلـى السجد

لـاا جاء به واتبـاعا ألمر , وسجد م  فـي الـاسجد م  الـاشرري  م  قري  وغيرهم لـاا سـاعوا 

م  كرر آلهتهم, فلـم يب  فـي الـاسجد مـؤم  وال رـافر إال سـجد إال الولــيد بـ  الــاثيرة, فإنـه رـان 

يرا فلـم يستطع, فأ ذ بـيد  حفنة م  البطحاء فسجد علـيها. ثم تفـّرق النـاس مـ  الــاسجد, شيخا ربـ

و رجت قري  وقد سّرهم ما ساعوا م  كرر آلهتهم, يقولون: قد كرر مـحاد آلهتنا بأحس  الـذرر, 

وقــد فعــم فـيـــاا يتلــو منهــا الثرانـــي  العُلَـــي ومن شفـــاعتهّ  ترتضــى وبلثــت الســجدة مــ  بــأرع 

ـحبشة مــ  مصــحاب رســول ـ صــلى ـ عليــه وســلم, وقـيـــل: مسلـــات قــري . فنهضــت مــنهم الــ

ــا مـــحاد مــاكا  ــال: ي ــه وســلم, فق ـــّي صــلى ـ علي ـــل النب ـــى جبرائي رجــال, وتـخـــلّ  آ ــرون. ومت

صنعت؟ لقد تلوت علـى الناس ما لـم آتك به ع  ـ, وقلت ما لـم يُقَْل لك فحـزن رسـول ـ صـلى 

عليه وسلم عند كلـك, و ـاف مـ  ـ  وفــا ربــيرا, فـأنزل ـ تبــارك وتعالــى علــيه ورـاَن بِـِه  ـ

َرِحيـاا يعّزيه ويخفّض علـيه األمر ويخبر  منه لـم يك  قبله رسول وال نبـّي تـانى راـا تــانى وال 

ـ عليه وسلم, فنسل  محّب راا محّب إال والشيطان قد ملقـى فـي ممنـيته راا ملقـى علـى لسانه صلى

ـ ما ملقـى الشيطان ومحكم آياته, مي فأنـت رـبعض األنبــياء والرسـل فـأنزل ـ: َومـا مْرَسـْلنا ِمـْ  

قَْبِلَك ِمْ  َرُسـوٍل َوال نِبَــّي إالّ إكَا تَــَانّى مْلقَــى الّشـْيطاُن فِــي مُِمنــيّتِِه... االَيـة. فأكهـب ـ عـ  نبــيه 

  الـذي رـان يخـاف, ونسـل مـا ملقــى الشـيطان علــى لسـانه مـ  كرـر آلهـتهم مَنّهـا الـحزن, وممنه مـ

الثرانـي  العُلَـى ومن شفـاعتهّ  ترتضى. يقول ـ حي  كرر الالت والعُّزى ومناة النالنة األ ـرى, 

ِ لــَاْ  يَشـاُء إلـى قوله: وَرْم مْ  َملٍَك فِـي الّسَاَواِت ال تُْثنى َشفــاَعتُُهْم َشـْيئا إالّ ِمـْ  بَْعـ َّ ِد مْن يَـأْكََن 

َويَْرَضى, مي فكي  تنفع شفـاعة آلهتكم عند . فلــاا جـاء  مـ  ـ مـا نسـل مـا رـان الشـيطان ملقــى 

علـى لسان نبـيه, قالت قري : ندم مـحاد علـى ما ران م  منزلة آلهتكم عند ـ, فثيـر كلـك وجـاء 

الشيطان علـى لسـان رسـوله قـد وقعـا فــي فـم رـل مشـرك, بثير  وران كلك الـحرفـان اللذان ملقـى 

 فـافاااوا شّرا إلـى ما رانوا علـيه.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا الـاعتـار, قال: ساعت ااوا, ع  مبـي العالـية, قال: 19160  

فالن, فلو  قالت قري  لرسول ـ صلى ـ عليه وسلم: إنـاا جلساهك عبد بنـي فالن ومولـى بنـي

كررت آلهتنا بشيء جالسناك, فإنـه يأتــيك مشـراف العـرب فـإكا رموا جلسـاءك مشـراف قومـك رـان 

مرغب لهم فـيك قال: فألقـى الشيطان فـي ممنـيته, فنزلت هذ  االَية: مفَرمْيتُــُم الـالَّت والعُـّزى َوَمنـاةَ 

لثرانــي  العُلَــى, وشفــاعته  ترجـى, تلـك ا»النّاِلنَةَ األُْ ـَرى قـال: فـأجرى الشـيطان علــى لسـانه: 

قــال: فســجد النبـــّي صــلى ـ عليــه وســلم حــي  قرمهــا, وســجد معــه الـاسلـــاون «. مــنله  ال يُنســى

والـاشررون. فلـاا علـم الذي مُْجِري علـى لسانه, ربر كلك علـيه, فأنزل ـ: َوما مْرَسـْلنا ِمـْ  قَْبِلـَك 

ُ َعِلـيـٌم َحِكيـٌم.ِمْ  َرُسوٍل َوال نِبَـّي إالّ إ َّ  كَا تَـَانّى مْلقَـى الّشْيطاُن فِـي مُْمنِـيّتِِه... إلـى قوله: َو

حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا مبو الولـيد, قال: حدثنا حااا ب  سلـاة, ع  ااوا ب  مبـي هند, ع     

اري  وضعفــاء النـاس, فلـو مبـي العالـية قال: قالت قري : يـا مــحاد إنــاا يجالسـك الفقـراء والــاس

كررت آلهتنا بخير لـجالسناك فإن الناس يأتونك مـ  االَفــاق فقـرم رسـول ـ صـلى ـ عليـه وسـلم 

سـورة النـــجم فلـــاا انتهـى علـــى هــذ  االَيــة: مفَرمْيتُــُم الــالَّت والعُــّزى َوَمنـاةَ النّاِلنـَـةَ األُْ ــَرى فألقـــى 

فلـاا فـرغ منهـا سـجد رسـول «. العلـى, وشفـاعته  ترتـجى وهي الثرانقة»الشيطان علـى لسانه: 

ـ صلى ـ عليه وسلم والـاسلـاون والـاشررون, إال مبـا مَُحيحة سعيد بـ  العـاك, م ـذ رفّــا مـ  

تراب وسجد علـيه وقال: قد آن الب  مبـي ربشة من يذرر آلهتنا بخير حتـى بلغ الذي  بـالـحبشة مـ  

ـ عليه وسلم م  الـاسلـاي  من قريشا قد مسلـات, فـاشتدّ علــى رسـول مصحاب رسول ـ صلى 

ـ صلى ـ عليه وسلم ما ملقـى الشيطان علـى لسانه, فأنزل ـ: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَْبِلَك ِمـْ  َرُسـوٍل 

 َوال نِبَـّي... إلـى آ ر االَية.

, قـال: حـدثنا شـعبة, عـ  مبــي بشـر, عـ  ـ حدثنا اب  بشار, قال: حدثنا مــحاد بـ  جعفـر19161  

سعيد ب  ُجبـير, قال: لـاا نزلت هذ  االَية: مفَرمْيتُـُم الالَّت والعُّزى قرمها رسول ـ صلى ـ عليـه 

فسـجد رسـول ـ صـلى ـ عليـه «. تلك الثرانــي  العلــى, وإن شفــاعتهّ  لترتــجى»وسلم, فقال: 
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يذرر آلهـتكم قبـل الــيوم بخيـر فسـجد الــاشررون معـه, فـأنزل ـ: وسلم. فقال الـاشررون: إنه لـم 

 َوما مْرَسْلنا ِمـْ  قَْبِلـَك ِمـْ  َرُسـوٍل َوال نِبَــّي إالّ إكَا تَــَانّى مْلقَــى الّشـْيطاُن فِــي مُْمنِــيّتِِه... إلــى قولـه:

 َعذَاَب يَْوٍم َعِقـيـم.

ل: حدثنا شعبة, قال: حدثنا مبـو بشـر, عـ  سـعيد بـ  حدثنا اب  الـاننى, قال: ثنـي عبد الصاد, قا   

 ُجبـير قال: لـاا نزلت: مفَرمْيتُـُم الالَّت والعُّزى, ثم كرر نـحو .

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19162  

ُسوٍل َوال نِبَـّي إالّ إكَا تَـَانّى مْلقَـى الّشْيطاُن فِـي مُْمنِـيّتِِه اب  عبـاس, قوله: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَْبِلَك ِمْ  رَ 

ُ َعِلـيـٌم َحِكيـٌم وكلك من نبـّي ـ صـلى ـ عليـه وسـلم بـينــاا هـو يصلــي, إك نزلـت  َّ إلـى قوله: َو

تنا بخيـر فـدنَوا علـيه قصة آلهة العرب, فجعل يتلوها فساعه الـاشررون فقالوا: إنا نساعه يذرر آله

منه, فبـينـاا هو يتلوها وهو يقول: مفَرمْيتُـُم الـالَّت والعُـّزى َوَمنـاةَ النّاِلنَـةَ األُْ ـَرى ملقــى الشـيطان: 

فجعـل يتلوهـا, فنـزل جبرائيــل علــيه السـالم «. إن تلك الثرانـي  العلـى, منهـا الشفــاعة ترتــجى»

ْبِلـَك ِمـْ  َرُسـوٍل َوال نِبَــّي إالّ إكَا تَــَانّى مْلقَــى الّشـْيطاُن فِــي فنسخها, ثـم قـال لـه: َومـا مْرَسـْلنا ِمـْ  قَ 

ُ َعِلـيـٌم َحِكيـٌم. َّ  مُْمنِـيّتِِه... إلـى قوله: َو

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19163  

ِلَك ِمْ  َرُسوٍل َوال نِبَـَي... االَية من نبـّي ـ صـلى ـ عليـه وسـلم يقول فـي قوله: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَبْ 

وهو بـاكة, منزل ـ علـيه فـي آلهة العرب, فجعل يتلو الالت والعّزى ويكنر ترايدها. فسـاع مهـل 

لى مكة نبـّي ـ يذرر آلهتهم, ففرحوا بذلك, وانوا يستـاعون, فألقـى الشيطان فـي تـالوة النبــّي صـ

فقرمها النبـّي صلى ـ عليه وسلم «. تلك الثرانـي  العلـى, منها الشفـاعة ترتـجى»ـ عليه وسلم: 

ُ َعِلـيـٌم َحِكيـٌم. َّ  رذلك, فأنزل ـ علـيه: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَْبِلَك ِمْ  َرُسوٍل... إلـى: َو

ـي يونس, ع  ابـ  شـهاب, منـه سـئل ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: م برن19164  

ع  قوله: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَْبِلَك ِمْ  َرُسوٍل َوال نَبِـّي... االَية, قال اب  شهاب: ثنـي مبو بكـر بـ  عبـد 

الرحا  ب  الـحارث. من رسول ـ صلى ـ عليه وسلم وهو بـاكة قرم علـيهم: والنّـْجِم إكَا َهَوى, 

وســها «. إن شفـــاعته  ترتـــَجى»ُم الــالَّت والعُــّزى َوَمنــاةَ النّاِلنَــةَ األُْ ــَرى قــال: فلـــاا بلــغ: مفَرمْيتُـــ

ـــيه,  ـــاوا عل ــوبهم مــرع, فسل ــذي  فـــي قل ـــاشررون ال ـــيه ال ــه وســلم. فلق رســول ـ صــلى ـ علي

ْبِلَك ِمْ  َرُسـوٍل َوال فأنزل ـ: َوما مْرَسْلنا ِمْ  قَ «. إنّـَاا كلَك ِمَ  الّشْيطانِ »وفرحوا بذلك, فقال لهم: 

ُ ما يُـْلِقـي الّشْيطاُن. َّ  نِبَـّي... حتـى بلغ: فَـيَْنَسُل 

فتأويـل الكالم: ولـم يرسل يا مـحاد َمـْ  قَْبلـك مـ  رسـول إلــى ممـة مـ  األمــم وال نبــّي مــحدّث   

 لـيس بـارسل, إال إكا تـانى.

فـي هذا الـاوضع, وقد كررت قول جااعـة مــا  « تـانى»وا تل  مهل التأويـل فـي معنى قوله   

قال: كلك التـانـي م  النبـّي صلى ـ عليه وسلم ما حدثته نفسه م  مـحبته مقاربة قومه فــي كرـر 

 آلهتهم ببعض ما يحبون, وم  قال كلك مـحبة منه فـي بعض األحوال من ال تذرر بسوء.

 ث. كرر م  قال كلك:وقال آ رون: بل معنى كلك: إكا قرم وتال مو حدّ   

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 19165  

 إكَا تَـانّى مْلقَـى الّشْيطاُن فِـي مُْمنِـيّتِِه يقول: إكا حدّث ملقـى الشيطان فـي حدينه.

ل: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قا19166  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: إكَا تَــَانّى 

 قال: إكا قال.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

ج, قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت ـ ُحدثت ع  الـحسي  ب  الفر19167  

 الضحاك يقول فـي قوله: إالّ إكَا تَـَانّى يعنـي بـالتـانـي: التالوة والقراءة.

ُ آياتِِه علـى    َّ ُ ما يُـْلقـي الّشْيطاُن ثُّم يُْحِكُم  َّ وهذا القول مشبه بتأويـل الكالم, بداللة قوله: فَـيَْنَسُل 

ألن االَيات التـي م بر ـ جّل ثنـاه  منـه يحكاهـا, ال شـك منهـا آيـات تنزيــله, فاعلـوم من الـذي  كلك
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ملقـي فـيه الشيطان هو ما م بر ـ تعالـى كرر  منـه نسـل كلـك منـه ومبطلـه ثـم محكاـه بنسـخه كلـك 

 منه.

رتاب ـ, وقرم, مو حـدّث فتأويـل الكالم إكن: وما مرسلنا م  قبلك م  رسول وال نبـّي إال إكا تال   

 ُ َّ وتكلـم, وملقـى الشيطان فـي رتاب ـ الذي تال  وقرم  مو فـي حدينه الذي حدث وتكلـم. فَــيَْنَسُل 

ما يُـْلِقـي الّشْيطاُن يقول: تعالـى فـيذهب ـ ما يـلقـي الشيطان م  كلـك علــى لسـان نبــيه ويبطلـه. 

 راا:

: حـدثنا عبــد ـ, قـال: ثنــي معاويــة, عـ  علــّي, عــ  ابـ  عبـــاس: ــ حدثنــي علـــّي, قـال19168  

ُ ما يُـْلِقـي الّشْيطاُن فـيبطل ـ ما ملقـى الشيطان. َّ  فَـيَْنَسُل 

ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19169  

ُ ما يُ  َّ ـْلِقـي الّشْيطاُن نسل جبريـل بأمر ـ ما ملقـى الشـيطان علــى لسـان يقول فـي قوله: فَـيَْنَسُل 

 النبـّي صلى ـ عليه وسلم, ومحكم ـ آياته.

ُ آياتِِه يقول: ثم يخـلص ـ آيات رتابه م  البـاطل الذي ملقـى الشـيطان علــى     َّ وقوله: ثُّم يُْحِكُم 

ُ َعِلـيــٌم بــاا يحـ َّ دث فــي  ــلقه مـ  حـدث, ال يخفــى علــيه منـه شـيء. َحِكيــٌم فــي لسان نبـيه. َو

 تدبـير  إياهم وصرفه لهم فـيـاا شاء ومَحّب.

 53اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لّيَْجعََل َما يُْلِقي الّشـْيَطاُن فِتْنَـةً لّلّـِذيَ  فِـي قُلُـوبِِهم ّمـَرٌع َواْلقَاِسـيَِة 

 لّماِلِايَ  لَِفي ِشقَاٍق بَِعيٍد {.قُلُوبُُهْم َوإِّن ا

ـــى كرــر : فـــينسل ـ مــا يـلقـــي الشــيطان, ثُــم يُحكــم ـ آياتــه, رــي يجعــل مــا يـلقـــي     يقــول تعال

تلـك الثرانــي  العُلَــى, »الشيطان فـي ممنـية نبـيه م  البـاطل, رقول النبــّي صـلى ـ عليـه وسـلم: 

ةً يقول: ا تبـارا يختبر به الذي  فـي قلوبهم مرع م  النفـاق وكلـك فِتْنَ«. وإن شفـاعته  لُتَرتَـَجى

 الشّك فـي صد رسول ـ صلى ـ عليه وسلم وحقـيقة ما يخبرهم به.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

تااة: من النبــّي صـلى ـ ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَ 19170  

إن »عليه وسلم رـان يتــانى من ال يعيـب ـ آلهـة الــاشرري , فألقــى الشـيطان فــي ممنــيته, فقـال: 

فنسل ـ كلـك, ومحكـم ـ آياتـه: «. االَلهة التـي تدعي من شفـاعتها لترتـجى وإنها لَْلثرانـي  العُلَـى

ــ ــغ: ِم ـــى بل ــّزى حت ــالَّت والعُ ـــُم ال ــال مفرميت ـــى, ق ـــى الشــيطان مــا ملق ـــاا ملق ــااة: ل ــال قت ــْلطاٍن ق ْ  ُس

الـاشررون: قد كرـر ـ آلهـتهم بخيـر ففرحـوا بـذلك, فـذرر قولـه: ِلــيَْجعَل مـا يُـْلِقــي الّشـْيطاُن فِتْنَـةً 

 للِّذيَ  فِـي قُلُوبِِهْم َمَرٌع.

 قَتااة, بنـحو . حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الّرفاق, قال: م برنا معار, ع    

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, فـي قوله: ِلــيَْجعَل 19171  

ما يُـْلِقـي الّشْيطاُن فِتْنَةً للِّذيَ  فِـي قُلُوبِِهْم َمَرٌع يقول: وللذي  قست قلوبهم ع  اعيــاان بــاهلل, فـال 

 بـاهلل. تلـي  وال ترعوي, وهم الـاشررون

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: والقاِسـيَِة قُلُـوبُُهْم 19172  

 قال: الـاشررون.

ن مشـرري قومـك يـا مــحاد لفــي وقوله: َوإّن الّماِلـِايَ  لَِفـي ِشـقاٍق بَِعيـٍد يقـول تعالــى كرـر : وإ   

  الف ـ فـي ممر , بعيد م  الـحّ .

 54اآلية : 
بِـَت لَـهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوِليَْعلََم الِّذيَ  مُوتُواْ اْلِعْلَم مَنّهُ اْلَحّ  ِم  ّربَّك فَيُْؤِمنُواْ بِِه فَتُخْ 

َ لََهاِا الِّذيَ  آَمنُ  َّ  َواْ إِلََى ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم {.قُلُوبُُهْم َوإِّن 

يقول تعالـى كرر : وري يعلـم مهل العلـم بـاهلل من الذي منزله ـ م  آياته التــي محكاهـا لرسـوله    

ونسل ما ملقـي الشيطان فـيه, منه الـحّ  م  عنـد ربـك يـا مــحاد فُــيْؤِمنُوا بِـِه يقـول: فــيصدّقوا بـه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َ فتُـْخبَِت له قُلُوبُُهْم  َّ يقول: فتـخضع للقرآن قلوبهم, وتذع  بـالتصدي  به واعقرار بـاا فــيه. َوإّن 

لََهاِا الِّذيَ  آَمنُوا إلـى ِصَراٍط ُمْستَِقـيـٍم وإن ـ لـارشد الذي  آمنوا بـاهلل ورسوله إلـى الـحّ  القاصد 

هم ريـد الشـيطان وإلقـاه  والـحّ  الواض , بنسل مـا ملقــي الشـيطان فــي ممنــية رسـوله, فـال يضـرّ 

 البـاطل علـى لسان نبـيهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: َوِلـيَْعلَــَم الّـِذيَ  19173  

 : يعنـي القرآن.مُوتُوا الِعْلـَم منّهُ الـَحّ  ِمْ  َربَّك قال

 55اآلية : 
مَْو القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوالَ يََزاُل الِّذيَ  َرفَُرواْ فِي ِمْريٍَة ّمْنهُ َحتَّى تَـأْتِيَُهُم الّسـاَعةُ بَْثتَـةً 

 يَأْتِيَُهْم َعذَاُب يَْوٍم َعِقيٍم {.

 يقول تعالـى كرر : وال يزال الذي  رفرا بـاهلل فـي شّك.   

م  كرر ما هي؟ فقال بعضهم: هـي مـ  « منه»م ا تل  مهل التأويـل فـي الهاء التـي فـي قوله: ث  

كرـر مـ  «. تلك الثرانـي  العُلَـى, وإن شفــاعته  لترتــجى»كرر قول النبـّي صلى ـ عليه وسلم: 

 قال كلك:

, عـ  سـعيد بـ  ـ حدثنا اب  بشار, قال: حـدثنا مــحاد, قـال: حـدثنا شـعبة, عـ  مبــي بشـر19174  

تلــك الثرانـــي  العلـــى, وإن شفـــاعته  »ُجبـــير: َوال يَــَزاُل الّــِذيَ  َرفَــُروا فِـــي ِمْريَــٍة ِمْنــهُ مــ  قولــه: 

 «.ترتـجى

ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهـب, قـال: قـال ابـ  فيـد, فــي قولـه: َوال يَـَزاُل الّـِذيَ  19175  

 ـاا جاء به إبلـيس ال يخرج م  قلوبهم فااهم ضاللة.َرفَُروا فِـي ِمْريٍَة ِمْنهُ قال: م

 وقال آ رون: بل هي م  كرر سجوا النبـّي صلى ـ عليه وسلم فـي النـجم. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا اب  الـاننى, قال: حدثنا عبد الصاد, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا مبـو بشـر, عـ  19176  

 لِّذيَ  َرفَُروا فِـي ِمْريٍَة ِمْنهُ قال: فـي ِمْرية م  سجواك.سعيد ب  ُجبـير: َوال يََزاُل ا

 وقال آ رون: بل هي م  كرر القرآن. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: َوال يَـَزاُل الّـِذيَ  19177  

 َرفَُروا فِـي ِمْريٍَة ِمْنهُ قال: م  القرآن.

ومولـى هذ  األقوال فـي كلك بـالصواب, قول م  قال: هي رناية مـ  كرـر القـرآن الـذي محكـم ـ   

آياته وكلك من كلك م  كرر قوله: َوِلـيَْعلَـَم الِّذيَ  مُوتُوا الِعْلـَم منّهُ اْلـَحّ  ِمْ  َربَّك مقرب منه م  كرـر 

ُ ما يُـْلقــي الّشـْيطاُن وا َّ مـ  كرـر القـرآن, فإلــحاق الهـاء فــي « منـه»لهـاء مـ  قولـه قوله: فَـيَنَُسُل 

التــي فــي « مـا»قوله: فِـي ِمْريٍَة ِمْنهُ بـالهاء م  قوله: منّـهُ الــَحّ  ِمـْ  َربّـَك مولــى مـ  إلــحاقها ب 

 قوله: ما يُـْلِقـي الّشْيطاُن مع بُعد ما بـينهاا.

ال هؤالء الكفـار فـي شك مـ  ممـر هـذا القـرآن إلــى من وقوله: حتـى تَأْتـيَُهُم الّساَعةُ يقول: ال يز   

تأتـيهم الساعة بَْثتَةً وهي ساعة حشر الناس لـاوقـ  الـحساب بثتة, يقول: فجأة. مْو يَأْتـيَُهْم َعـذَاُب 

 يَْوٍم َعِقـيـٍم.

 ل كلك:وا تل  مهل التأويد فـي هذا الـيوم مّي يوم هو؟ فقال بعضهم: هو يوم القـيامة. كرر م  قا  

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا شيل م  مهـل  راسـان مـ  األفا يكنــي 19178  

 مبـا ساسان, قال: سألت الضحاك, ع  قوله: َعذَاُب يَْوٍم َعِقـيـٍم قال: عذاب يوم ال لـيـلة بعد .

حاــزة, عــ  جــابر, عــ   حــدثنا القاســم, قــال: حــدثنا الـــحسي , قــال: حــدثنا مبــُو تـَايـــلة, عــ  مبـــي   

 عكِرمة. من يوم القـيامة ال لـيـلة له.

وقال آ ـرون: بـل عنــي بـه يـوم بـدر. وقـالوا: إنــاا قـيــل لـه يـوم عقـيــم, منهـم لــم ينمـروا إلــى   

 اللـيـل, فكان لهم عقـيـاا. كرر م  قال كلك:

ال: َعـذَاُب يَـْوٍم َعِقـيــٍم ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  علـية, ع  لـيث, ع  مــجاهد, قـ19179  

 يوم بدر.
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ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  ابـ  جـريج: مْو يَأْتــيَُهْم َعـذَاُب 19180  

يَْوٍم َعِقـيـٍم قال اب  ُجَريج: يوم لـيس فـيه لـيـلة, لـم يناظروا إلــى اللـيــل. قـال مــجاهد: عـذاب يـوم 

 عميـم.

ا الـحسي , قال: حدثنا مبو تُـَايـلة, ع  مبـي حازة, عـ  جـابر, قـال: قـال مــجاهد: يـوم قال: حدثن   

 بدر.

ـ حدثنـي مبو السائب, قال: حدثنا مبو إاريس, قال: م برنا األعا , ع  رجل, ع  سعيد 19181  

 ب  ُجبـير, فـي قوله: َعذَاُب يَْوٍم َعِقـيـٍم قال: يوم بدر.

ألعلـى, قال: حدثنا اب  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة, قولـه: َعـذَاُب يَـْوٍم ـ حدثنا اب  عبد ا19182  

 َعِقـيـٍم قال: هو يوم بدر. كرر  ع  مبـّي ب  رعب.

حدثنا الـحس  بـ  يحيـى, قـال: م برنـا عبـد الـّرفاق, قـال: م برنـا معاـر, عـ  قَتـااة, فــي قولـه:    

 ب  رعب. َعذَاُب يَْوٍم َعِقـيـٍم قال: هو يوم بدر. ع  مبـيّ 

وهذا القول النانـي مولــى بتأويــل االَيـة ألنـه ال وجـه ألن يقـال: ال يزالـون فــي مريـة منـه حتــى   

تأتـيهم الساعة بثتة, مو تأتـيهم الساعة وكلك من الساعة هـي يـوم القــيامة, فـإن رـان الــيوم العقـيــم 

عة مّرتـي  بــا تالف األلفــاظ, وكلـك ميضا هو يوم القـيامة فإنـاا معنا  ما قلنا م  تكرير كرر السا

ما ال معنى له. فإك ران كلك رذلك, فأولـى التأويـلـي  به مصحهاا معنى ومشبههاا بـالـاعروف فـي 

 الـخطاب, وهو ما كررنا  فـي معنا .

فتأويـل الكالم إكن: وال يزال الذي  رفروا فــي مريـة منـه, حتــى تأتــيهم السـاعة بثتـة فــيصيروا   

العذاب الدائم, مو يأتـيهم عذاب يوم عقـيــم لـه فـال ينمـروا فــيه إلــى اللـيــل وال يـؤ روا فــيه إلـى 

 إلـى الـاساء, لكنهم يقتلون قبل الـاساء.

 

 57 - 56اآلية : 
اْ الّصـاِلَحاِت فِـي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }اْلُاْلُك يَْوَمئٍِذ ّلّلِ يَْحُكُم بَْينَُهْم فَالّـِذيَ  آَمنُـواْ َوَعِالُـو

 َجنّاِت النِّعيِم    َوالِّذيَ  َرفَُرواْ َوَرذّبُواْ بِآياتِنَا فَأُْولَـَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ّمِهيٌ  {.

يقول تعالـى كرر : السلطان والـُالك إكا جاءت الساعة هلل وحد  ال شـريك لـه وال ينافعـه يومئـذ    

هذا االسم وال محد يومئذ يـدعي ملكـا سـوا . يَْحُكـُم بَــْينُهْم مناف  وقد ران فـي الدنـيا ملوك يُدعون ب

يقول: يفصل بـي   ـلقه الـاشرري  به والـاؤمنـي . فـالّذي  آَمنُوا بهذا القـرآن, وبــا  منزلـه, ومـ  

جاء به, وعالوا بـاا فـيه م  حالله وحرامه وحـدوا  وفرائضـه فــي َجنّـاِت النعيــم يومئـذ. والّـِذيَ  

بـاهلل ورسوله, وَرذّبُوا بآيَات رتابه وتنزيـله, وقـالوا: لــيس كلـك مـ  عنـد ـ, إنــاا هـو إفـك  َرفَُروا

افترا  مـحاد ومعانه علـيه قوم آ رون فأُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌ  يقول: فـالذي  هذ  صفتهم لهـم عنـد 

 ـ يوم القـيامة عذاب مهي , يعنـي عذاب مذّل فـي جهنـم.

 58: اآلية 
 ُ َّ ِ ثُّم قُتِلَُواْ مَْو َماتُواْ لَيَْرُفقَنُّهُم  َّ  ِرْفقـاً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوالِّذيَ  َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل 

َ لَُهَو َ ْيُر الّراِفقِيَ  {. َّ  َحَسناً َوإِّن 

فـــي رضــا ـ وطاعتــه  يقــول تعالـــى كرــر : والــذي  فـــارقوا موطــانهم وعشــائرهم فتررــوا كلــك   

وجهاا معدائه ثم قتلوا مو ماتوا وهم رذلك, لَـْيُرَفقّنُُهم ـ يوم القـيامة فـي جناته ِرْفقـا َحَسـنَا يعنــي 

َ لَُهـَو َ يـُر الّراِفقِــيَ   َّ بـالـحس : الكريـم وإنــاا يعنــي بــالرفق الــحس : النـواب الـجزيــل. َوإّن 

  بسا فضله علـى مهل طاعته ومررمهم, وكرر من هذ  االَية نزلـت فــي يقول: وإن ـ لهو  ير م

قوم م  مصحاب رسول ـ صلى ـ عليه وسلم ا تلفوا فـي حكـم مـ  مـات فــي سبـيــل ـ, فقـال 

بعضهم: سواء الـاقتول منهم والـايت, وقال آ رون: الــاقتول مفضـل. فـأنزل ـ هـذ  االَيـة علــى 

يـه وسـلم, يعلــاهم اسـتواء ممـر الــايت فــي سبـيــله والــاقتول فــيها فــي النـواب نبـيه صلى ـ عل

 عند . وقد:
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ـ حدثنــي يـونس, قـال: م برنـا ابـ  وهـب, قـال: م برنــي عبـد الـرحا  بـ  شـري , عـ  19183  

سالمان ب  عامر قال: ران فضالة برواس مميرا علـى األربـا , فخرج بجنافتـي رجلـي , محدهاا 

واالَ ر متوفـي فرمى ميـل النـاس مـع جنـافة القتـيــل إلــى حفرتـه, فقـال: مرارـم ميهـا النـاس  قتـيـل

تـايـلون مع القتـيـل وتفضلونه علـى م يه الـاتوفــي؟ أفقـالوا: هـذا القتـيــل فــي سبـيــل ـ. فقـالأ 

َوالّـِذيَ  هـاَجُروا فِــي  فوالذي نفسي بـيد  ما مبـالـي م  مّي حفرتـيهاا بُعنت اقرءوا قول ـ تعالـى:

َ لَعَِلـيـٌم َحِلـيـٌم. َّ ِ ثّم قُتِلُوا مْو ماتُوا... إلـى قوله: َوإّن  َّ  َسبِـيـِل 

 59اآلية : 
َ لَعَِليٌم َحِليٌم {. َّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لَيُْدِ لَنُّهْم ّمْدَ الً يَْرَضْونَهُ َوإِّن 

لـيد ـــلّ  ـ الـــاقتول فـــي سبـيـــله مــ  الـــاهاجري  والـــايت مــنهم ُمــْدَ الً  يقــول تعالـــى كرــر :   

َ لَعَِلـيـٌم بـا  يهاجر فـي سبـيـله مــا  يخـرج مـ  اار   َّ يَْرَضْونَهُ وكلك الـاد ـل هو الـجنة. َوإّن 

م بــالعقوبة طلب الثنـيـاة مو َعَرع م  عروع الدنـيا. َحِلـيـٌم ع  عصاة  ــلقه, بتررـه معـاجلته

 والعذاب.

 60اآلية : 
ُ إِ  َّ ّن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }كَِلَك َوَمْ  َعاقََب بِِانِْل َما ُعوقَِب بِِه ثُّم بُِثَي َعلَْيِه لَيَنُصـَرنّهُ 

َ لَعَفُّو َغفُوٌر {. َّ 

ـ, ثم قُتلوا مو ماتوا, ولهم يعنـي تعالـى كرر  بقوله: كلَك لهذا لهؤالء الذي  هاجروا فـي سبـيـل    

مع كلك ميضا من ـ يعـدهم النصـر علــى الــاشرري  الـذي  بثـوا علــيهم فـأ رجوهم مـ  ايـارهم. 

 راا:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  ابـ  ُجـَريج: كلـَك َوَمـْ  عاقَـَب 19184  

ن بثَــْوا علـــى النبـــّي صــلى ـ عليــه وســلم, فوعــد  ـ من بِـــِانِْل مــا ُعوقِــَب بِــِه قــال: هــم الـــاشررو

 ينصر , وقال فـي القصاك ميضا.

ـــاي     ــوا قومــا مــ  الـاسل ـــاشرري  لق ـــي قــوم مــ  ال ــة نزلــت ف ورــان بعضــهم يــزعم من هــذ  االَي

أل للـيـلتـي  بقـيتا م  الـاـحّرم, ورـان الـاسلــاون يكرهـون القتـال يومئـذ فــي األشـهر الــحرم, فسـ

الـاسلـاون الـاشرري  من يكفّوا ع  قتالهم م  مجل حرمة الشهر, فأبى الـاشررون كلك, وقاتلوهم 

فبثَْوا علـيهم, وثبت الـاسلـاون لهم فنُصروا علـيهم, فأنزل ـ هذ  االَيـة: كلـَك َوَمـْ  عاقَـَب بِــِانِْل 

َ لَعَفُـّو ما ُعوقَِب بِِه ثُّم بُِثَي َعلَــْيِه بـأن بـدىء بــالقتال وهـو  َّ ُ. أوقولـه: إّن  َّ لـه رـار , لَــيَْنُصَرنّهُ 

َغفُــوٌر يقــول تعالـــى كرــر : إن ـ لــذو عفــو وصــف  لـــا  انتصــر مـــا  ظلـــاه مــ  بعــد مــا ظلـــاه 

 المالـم بحّ , غفور لـاا فعل ببـاائه بـالملـم منل الذي فعل به غير معاقبه علـيه.

 61اآلية : 
َ القول فـي تأويـل قول َّ َ يُوِلُج اللّْيَل فِي النَّهاِر َويُوِلُج النَّهاَر فِي اللّْيـِل َومَّن  َّ ه تعالـى:   }كَِلَك بِأَّن 

 َسِايٌع بَِصيٌر {.

يعنـي تعالـى كرـر  بقولـه: كلـَك هـذا النصـر الـذي منصـر  علــى مـ  بثـى علــيه علــى البــاغي,    

ن ـ يُوِلـُج اللّـْيـَل فـي النّهاِر يقـول: يد ــل مـا يـنقص مـ  ألنـي القاار علـى ما مشاء. فا  قُدرته م

ســاعات اللـيـــل فـــي ســاعات النهــار, فاــا نقــص مــ  هــذا فاا فـــي هــذا. َويُوِلـــُج النّهــاَر فِـــي اللّـْيـــِل 

ويد ـل ما انتقص م  ساعات النهار فـي ساعات اللـيـل, فاا نقـص مـ  طـول هـذا فاا فــي طـول 

التــي يَْفعَـُل كلـك ينصـر مــحادا صـلى ـ عليـه وسـلم ومصـحابه علــى الـذي  بثـوا  هذا, وبــالقُدرة

َ َسِايٌع بَِصيٌر يقول: وفعل كلك ميضا بأنه كو ساع  َّ علـيهم فأ رجوهم م  ايارهم ومموالهم. ومّن 

لـاا يقولون م  قول ال يخفـى علـيه منه شيء, بصير بــاا يعالـون, ال يثيـب عنـه منـه شـيء, رـل 

كلك منه بـارمى ومساع, وهو الـحافظ لكل كلك, حتـى يجافى جايعهم علـى ما قـالوا وعالـوا مـ  

 قول وعال جزاء .

 62اآلية : 
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َ ُهَو اْلَحّ  َومَّن َمـا يَـْدُعوَن ِمـ  اُونِـِه ُهـَو اْلبَاِطـُل َومَّن  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }كَِلَك بِأَّن 

َ ُهَو اْلعَِليّ   اْلَكبِيُر {. َّ

يعنـي تعالــى كرـر  بقولـه كَلـَك هـذا الفعـل الـذي فعلـت مـ  إيالجـي اللـيــل فــي النهـار وإيالِجـي    

النهـار فــي اللـيــل ألنــي منـا الــحّ  الـذي ال منـل لــي وال شـريك وال نـدّ, ومن الـذي يـدعو  هـؤالء 

ء, بل هو الـاصنو  يقول لهـم الـاشررون إلها م  اونه هو البـاطل الذي ال يقدر علـى صنعة شي

تعالـى كرر : مفتتررون ميها الـجهال عبـااة م  منه النفع وبـيد  الضر وهو القاار علــى رـل شـيء 

َ ُهــَو العَِلـــّي الَكبـــيُر  َّ ورــّل شــيء اونــه, وتعبــدون البـــاطل الــذي ال تــنفعكم عبـــااته.  وقولــه: ومّن 

ل شيء, هو فـوق رـّل شـيء ورـل شـيء اونـه. الَكبِــيُر يعنــي يعنـي بقوله: العَِلـّي كو العلّو علـى ر

 العميـم, الذي رل شيء اونه وال شيء معمم منه.

 وران اب  ُجَريج يقول فـي قوله: ومّن ما يَْدُعوَن ِمْ  اُونِِه ُهَو البـاطُل ما:  

ج, فــي قولـه: ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنــي حجـاج, قـال: قـال ابـ  ُجـَري19185  

 ومّن ما يَْدُعوَن ِمْ  اُونِِه ُهَو البـاِطُل قال: الشيطان.

وا تلفت القّراء فـي قراءة قوله: ومّن ما يَْدُعوَن ِمْ  اُونِـِه فقرمتـه عامـة قـّراء العـراق والــحجاف:   

وجــه تَـْدُعوَن بـــالتاء علـــى وجــه الـــخطاب وقرمتــه عامــة قــّراء العــراق غيــر عاصــم بـالـــياء علـــى 

 الـخبر, والـياء معجب القراءتـي  إلـّي, ألن ابتداء الـخبر علـى وجه الـخطاب.

 63اآلية : 
َ مَنَزَل ِمَ  الّسـَاآِء َمـآًء فَتُْصـبُِ  األْرُع ُمْخَضـّرةً إِّن  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }مَلَْم تََر مَّن 

َ لَِطيٌ  َ بِيٌر {. َّ 

َ مْنَزَل ِمَ  الّسـااِء مـاًء يعنــي مطـرا, فَتُْصـبُِ  األْرُع يقول تعالـى كرر     َّ : ملَـْم تََر يا مـحاد مّن 

َ لَِطيـٌ  بـاستــخراج النبــات مـ  األرع بـذلك الــااء  َّ ُمْخَضّرةً بـاا ينبـت فــيها مـ  النبــات. إّن 

بـت مـ  الــحّب وبـه. قـال: وغير كلك م  ابتدا  ما شاء من يبتدعه. َ بِـيٌر بــاا يحـدث عـ  كلـك الن

فَتُْصبُِ  األْرُع فرفع, وقد تقدمه قولـه: ملَــْم تَـَر وإنــاا قـيــل كلـك رـذلك ألن معنـى الكـالم الــخبر, 

 رأنه قـيـل: معلـم يا مـحاد من ـ ينزل م  السااء ماء فتصب  األرع ونمير كلك قول الشاعر:

 وهْل تُـْخبَِرْنَك الـيْوَم بَـْيداُء َسْالَُ  ملَـْم تَْسأَِل الّرْبَع القَِديـَم فـيَْنِطقُ  

 ألن معنا : قد سألته فنط .  

 64اآلية : 
َ لَُهـَو اْلثَنِـّي اْلَحِايـدُ  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لّهُ َما فِي الّسـَااَواِت َوَمـا فِـي األْرِع َوإِّن 

.} 

ا فــي األرع مـ  شـيء هـم عبــيد  ومـاالــيكه يقول تعالـى كرر : له ُملك ما فــي السـاوات ومـ   

و ـلقه, ال شريك له فـي كلك وال فـي شيء منه, وإن ـ هو الثنـّي ع  رل ما فــي السـاوات ومـا 

فـــي األرع مــ   ـــلقه وهــم الـاـــحتاجون إلـــيه, الـــحايد عنــد عبـــاا  فـــي إفضــاله علـــيهم ومياايــه 

 عندهم.

 65اآلية : 
َ َسّخَر لَُكم ّما فِـي األْرِع َواْلفُْلـَك تَْجـِري فِـي اْلبَْحـِر القول فـي تأويـل قوله  َّ تعالـى:   }مَلَْم تََر مَّن 

َ بِالنّاِس لََرُءوٌف ّرِحيٌم {. َّ  بِأَْمِرِ  َويُْاِسُك الّسَاآَء مَن تَقََع َعلَى األْرِع إِالّ بِإِْكنِِه إِّن 

لكم ميها الناس ما فـي األرع م  الدّواّب والبهائم, فذلك يقول تعالـى كرر : ملـم تر من ـ سخر    

رله لكم تصرفونه فـيـاا مراتـم م  حوائجكم. والفُلْلَك تَـْجِري فــي البَْحـِر بـأْمِرِ  يقـول: وسـخر لكـم 

 السف  تـجري فـي البحر بأمر , يعنـي بقُدرته, وتذلـيـله إياها لكم رذلك.

: والفُْلــَك تَــْجِري فقرمتــه عامــة قــّراء األمصــار: والفُْلــَك نصبـــا, وا تلفـت القــّراء فـــي قــراءة قولــه  

ومن الفلــك « من»وعلـــى تكريــر «, مــا»بـــاعنى ســخر لكــم مــا فـــي األرع, والفلــك عطفـــا علـــى 

تـجري. وُروي ع  األعرج منه قرم كلك رفعا علـى االبتداء. والنصب هو القراءة عنـدنا فــي كلـك 

علــيه.  ويــْاِسُك الّسـااَء مْن تَقَـَع َعلــى األْرِع يقـول: ويــاسك السـااء  عجاا  الـحجة م  القـّراء
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َ بـالنّاِس لَـَرُءوٌف  َّ بقَدرته ري ال تقع علـى األرع إال بأكنه. ومعنى قوله: مْن تَقََع: من ال تقع. إّن 

من تقـع علــى َرِحيـٌم بـاعنى: منه بهم لذو رمفة ورحاة فا  رمفته بهـم ورحاتـه لهـم ممسـك السـااء 

 األرع إال بإكنه, وسخر لكم ما وص  فـي هذ  االَية تفضالً منه علـيكم بذلك.

 

 67 - 66اآلية : 
ُكـّل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوُهَو الِّذَي مَْحيَاُرْم ثُّم يُِايتُُكْم ثُّم يُْحيِيُكْم إِّن اِعْنَساَن لََكفُـوٌر    لّ 

 ً  ُهْم نَاِسُكو ُ فاَلَ يُنَاِفُعنَّك فِي األْمِر َواْاُ  إِلََى َربَّك إِنَّك لَعَلََى ُهدًى ّمْستَِقيٍم {. مُّمٍة َجعَْلنَا َمنَسكا

يقول تعالـى كرر : وـ الـذي منعـم علــيكم هـذ  الـنعم, هـو الـذي جعـل لكـم مجسـاما محيـاء بحيـاة    

كم فـيفنــيكم عنـد مــجيء آجـالكم ثـم محدثها فــيكم, ولــم تكونـوا شـيئا, ثـم هـو يــايتكم مـ  بعـد حيـات

يحيـيكم بعد مـااتكم عند بعنكم لقـيام الساعة. إّن اعْنساَن لََكفُوٌر يقول: إن اب  آام لــجحوا لـنعم ـ 

التـي منعم بها علـيه م  ُحس   ـلقه إيـا , وتسـخير  لـه مـا سـخر مــاا فــي األرع والبـّر والبحـر, 

تقـع علــى األرع بعبــااته غيـر  مـ  االَلهـة واألنـداا, وتررـه وترره إهالرـه بإمسـاره السـااء من 

 إفراا  بـالعبـااة وإ الك التوحيد له.

وقوله: ِلُكّل مُّمٍة َجعَْلنا َمْنَسكا يقول: لكـل جااعـة قـوم هـي  ــلت مـ  قبلـك, جعلنـا مألفــا يألفونـه    

صل الـانسك فـي رالم العرب ومكانا يعتااونه لعبـااتـي فـيه وقضاء فرائضي وعاالً يـلزمونه. وم

الـاوضع الـاعتاا الذي يعتاا  الرجل ويألفه لـخير مو شّر يقال: إن لفالن منسكا يعتاا : يـراا مكانـا 

يثشا  ويألفه لـخير مو شّر. وإنـاا سايت مناسك الـحّج بذلك, لتراّا الناس إلـى األمار  التـي تعال 

بكسر السي  وفتـ  الـايــم, وكلـك مـ  لثـة مهـل « َمْنِسك: »فـيها معاال الـحّج والعُارة. وفـيه لثتان

 بفتـ  الـايـم والسي  جايعا, وكلك م  لثة مسد. وقد قرىء بـاللثتـي  جايعا.« َمْنَسك»الـحجاف, و 

وقد ا تل  مهل التأويـل فـي الـاعنـّي بقوله: ِلُكّل مُمٍة َجعَْلنا َمْنَسكا: مّي الــاناسك عنــي بـه؟ فقـال   

 م: عنـي به: عيدهم الذي يعتااونه. كرر م  قال كلك:بعضه

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 19186  

 ِلُكّل مُّمٍة َجعَْلنا َمْنَسكا ُهْم ناِسُكو ُ يقول: عيدا.

 ال كلك:وقال آ رون: عنـي به كب  يذبحونه وام يهريقونه. كرر م  ق  

ـ حدثنـي مبو رريـب, قـال: حـدثنا ابـ  يــاان, قـال: حـدثنا ابـ  ُجـَريج, عـ  مــجاهد, فــي 19187  

 قوله: ِلُكّل مُّمٍة َجعَْلنا َمْنَسكا ُهْم ناِسُكو ُ قال: إراقة الدم بـاكة.

نا حدثنا مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, قال: حدث   

الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , ع  مـجاهد, قوله: ُهْم ناِسُكو ُ قال: إهـراق 

 اماء الهدي.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة: َمْنَسـكا قـال: كبحـا 19188  

 وحّجا.

قـة الـدم ميـام النــحر بــِانى ألن الــاناسك والصواب م  القول فــي كلـك من يقـال: عنــي بـذلك إرا  

التـي ران الـاشررون جاالوا فـيها رسول ـ صلى ـ عليه وسلم رانت إراقة الدم فـي هذ  األيام, 

علـى منهم قد رانوا جاالو  فـي إراقة الدماء التـي هـي امـاء كبــائ  األنعـام بــاا قـد م بـر ـ عـنهم 

ك لـم تك  مناسك, فأما التـي هي مناسـك فإنــاا هـي هـدايا مو ضـحايا فـي سورة األنعام. غير من تل

 ولذلك قلنا: عنـي بـالـانسك فـي هذا الـاوضع الذب  الذي هو بـالصفة التـي وصفنا.

وقولـه: فَــال يُناِفُعنّــَك فِـــي األَْمــِر يقــول تعالـــى كرـر : فــال ينافعنــك هــؤالء الـــاشررون بـــاهلل يــا    

سكك بقولهم: متأرلون ما قتلتـم, وال تأرلون الـايتة التـي قتلها ـ؟ فأنك مولـى مـحاد فـي كبحك ومن

 بـالـحّ  منهم, ألنك مـحّ  وهم مبطلون.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـجاهد: فَـال ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجـَريج, عـ  مـ19189  

 يُناِفُعنَّك فِـي األَْمِر قال: الذب .
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ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, عـ  معاـر, عـ  قتـااة: فَـال يُناِفُعنّـَك فِــي 19190  

 األَْمِر فال تتـحام لـحاك.

ـاهلل فــي وقوله: َواْاُ  إلـى َربَّك يقول تعالـى كرـر : واا  يـا مــحاد منافعيـك مـ  الــاشرري  بـ   

نسكك وكبحك إلـى اتبـا  ممر ربك فـي كلك بأن ال يأرلوا إال ما كبحو  بعد اتبـاعك وبعد التصـدي  

بـــاا جئــتهم بــه مــ  عنــد ـ, وتـــجنبوا الــذب  لالَلهــة واألوثــان وتبــّرءوا منهــا, إنــك لعلـــى طريــ  

متــك ربــك, وهــم مستقـيـــم غيــر فائــل عــ  مـــجة الـــحّ  والصــواب فـــي نســكك الــذي جعلــه لــك وأل

 الضالل علـى قصد السبـيـل, لـاخالفتهم ممر ـ فـي كبـائحهم ومطاعاهم وعبـااتهم االَلهة.

 

 69- 68اآلية : 
ُ يَْحُكـُم بَْيـنَُكْم يَـوْ  َّ ُ مَْعلَـُم بَِاـا تَْعَالُـوَن     َّ َم القول فـي تأويـل قولـه تعالــى:   }َوإِن َجـااَلُوَك فَقُـِل 

 فِيَاا ُرنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن {. اْلِقيَاَمةِ 

يقول تعالـى كرر  لنبـيه مـحاد صلى ـ عليـه وسـلم: وإن جاالـك يـا مــحاد هـؤالء الــاشررون    

 بـاهلل فـي نسكك, فقـيـل: ـ معلـم بـاا تعالون ونعال. راا:

ج, عـ  مــجاهد: َوإْن ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي جحاج, ع  اب  جري19191  

ُ مْعلَـُم بِـَاا تَْعَالُـوَن لنـا معاالنـا ولكـم  َّ جااَلُوَك قال: قول مهل الشرك: مما ما كب  ـ بـيـاينه. فَقُِل 

 معاالكم.

ُ يَْحُكْم بَـْينَُكْم يَْوَم الِقــياَمِة فِـيــاا ُرْنتُــْم فِــيِه تَــْختَِلفُوَن يقـول تعالــى كرـر    َّ  : وـ يقضـي وقوله: 

بـــينكم يــوم القـــيامة فـيـــاا رنتـــم فـــيه مــ  ممــر ايــنكم تـــختلفون, فتعلـــاون حينئــذ ميهــا الـــاشررون 

 الـاـحّ  م  الـابطل.

 

 70اآلية : 
َ يَْعلَُم َما فِي الّسَاآِء َواألْرِع إِّن كَِلَك فِي ِرتَـ َّ اٍب إِّن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }مَلَْم تَْعلَْم مَّن 

ِ يَِسيٌر {. َّ  كَِلَك َعلَى 

يقول تعالـى كرر : ملـم تعلـم يا مـحاد من ـ يعلـم رّل ما فـي الساوات السبع واألرضي  السبع,    

ال يخفـى علـيه م  كلك شيء, وهو حارم بـي   ـلقه يوم القـيامة, علـى علـم منه بجايع مـا عالـو  

منهم بإحسانه والـاسيء بإساءته. إّن كَِلـَك فــي ِرتَـاٍب يقـول تعالــى فـي الدنـيا, فاـجافي الـاـحس  

كرر : إن علـاه بذلك فـي رتاب, وهو مّم الكتاب الذي رتب فـيه ربنا جّل ثناه  قبل من يخـل   ــلقه 

ِ يَِسيٌر. راا: َّ  ما هو رائ  إلـى يوم القـيامة. إّن كلَك َعلـى 

نا الـــحسي , قــال: حــدثنا ميســر بــ  إسااعيـــل الـحلبـــّي, عــ  ـــ حــدثنا القاســم, قــال: حــدث19192  

األوفاعّي, ع  عبدة ب  مبـي لُبـابة, قال: علـم ـ ما هو  ـال  ومـا الـخــل  عـاملون, ثـم رتبـه, ثـم 

َ يَْعلَـــُم مــا فِـــي الّســااِء واألْرِع إّن كَِلــَك فِـــي ِرتــاٍب إّن كَِلــكَ  َّ ـــْم مّن  ـــْم تَْعلَ ِ  قــال لنبـــيه: ملَ َّ َعلـــى 

 يَِسيٌر.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي ميسر, ع  مرطاة ب  الـانذر, قال: ساعت 19193  

َضْارة ب  حبـيب يقول: إن ـ ران علـى عرشه علـى الـااء, و ـل  الساوات واألرع بـالــحّ , 

كتاب سب  ـ ومــّجد  ملـ  عـام, قبـل من و ـل  القلـم فكتب به ما هو رائ  م   ـلقه, ثم إن كلك ال

 يبدم شيئا م  الـخـل .

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي معتـار ب  سلـيـاان, ع  مبـيه, ع  سيار, 19194  

ع  اب  عبــاس, منـه سـأل رعـب األحبــار عـ  مّم الكتـاب, فقـال: علــم ـ مـا هـو  ـال  ومـا  ــلقه 

 اه: ُرْ  رتابـا.عاملون, فقال لعلـ

 وران اب  ُجَريج يقول فـي قوله: إّن كَلََك فِـي ِرتاٍب ما:  

  19195 ُ َّ ـ حدثنا به القاسم, قال: ثنـي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج: إّن كَِلـَك فِــي ِرتـاٍب قـال: قولـه: 

 يَْحُكم بَـْينَُكْم يَْوَم الِقـياَمِة فِـيـاا ُرْنتُـْم فِـيِه تَـْختِلَفُوَن.
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َ يَْعلَـُم ما فِـي    َّ وإنـاا ا ترنا القول الذي قلنا فـي كلك, ألن قوله: إّن كلَك إلـى قوله: ملَـْم تَْعلَـْم مّن 

ُ يَْحُكُم بَـْينَُكْم يَْوَم الِقـياَمِة فِـيـاا ُرْنتُـْم فِـيِه تَـْختَِلفُوَن, َّ فكان  الّساآِء واألْرِع مقرب منه إلـى قوله: 

 ك بـاا هو مقرب إلـيه مولـى منه بـاا بعد.إلـحاق كل

ِ يَِسيٌر ا تل  فـي كلك, فقال بعضهم: معنا : إن الـحكم بــي  الـاختلفــي      َّ وقوله: إّن كَِلَك َعلـى 

 فـي الدنـيا يوم القـيامة علـى ـ يسير. كرر م  قال كلك:

اج, ع  اب  ُجـَريج: إّن كَِلـَك َعلــى ـ ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حج19196  

َ يَْعلَــُم مـا فِــي الّسـااِء َواألرِع إّن  َّ يَِسيٌر قال: حكاه يوم القـيامة, ثم قال بـي  كلك: ملَـْم تَْعلَـْم مّن 

 كلَك فـي رتاٍب.

وظ مـا هـو وقال آ رون: بل معنى كلك: من رتاب القلـم الذي ممر  ـ من يكتب فـي اللو  الـاـحف  

رائ  علـى ـ يسير يعنـي هـي . وهـذا القـول النانــي مولــى بتأويــل كلـك, وكلـك من قولـه: إّن كلـَك 

َ يَْعلَـُم ما فِـي الّسااِء واألْرِع بـينهاا فإلـحاقه بـاا هو  َّ َ يَِسيٌر... إلـى قوله: ملَـْم تَْعلَـْم مّن  َّ َعلـى 

 ذلك مخرج فـي التأويـل صحي .مقرب مولـى ما وجد للكالم, وهو ر

 

 71اآلية : 
ِ َما لَْم يُنَّزْل بِِه ُسْلَطاناً َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه عِ  َّ ْلـٌم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويَْعبُدُوَن ِم  اُوِن 

 َوَما ِللّماِلِايَ  ِم  نِّصيٍر {.

  اونه ما لــم ينـزل بـه جـّل ثنـاه  لهـم حجـة يقول تعالـى كرر : ويعبد هؤالء الـاشررون بـاهلل م   

م  السااء فـي رتاب م  رتبه التـي منزلها إلـى رسله, بأنهـا آلهـة تصلــ  عبــااتها فــيعبدوها, بـأن 

ـ مكن لهم فـي عبـااتها, وما لـيس لهـم بـه علــم منهـا آلهـة. ومـا للّماِلــِايَ  ِمـْ  نَصـيِر يقـول: ومـا 

دون هذ  األوثان م  ناصر ينصرهم يـوم القــيامة, فــينقذهم مـ  عـذاب ـ للكافري  بـاهلل الذي  يعب

 ويدفع عنهم عقابه إكا مراا عقابهم.

 72اآلية : 
ْنَكَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوإِكَا تُتْلََى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيّنَاٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِ  الِّذيَ  َرفَُرواْ اْلاُ 

ُ الّـِذي َ يََكااُوَن  َّ  َرفَـُرواْ يَْسُطوَن بِالِّذيَ  يَتْلُوَن َعلَْيِهْم آيَاتُنَا قُْل مَفَأُنَبّئُُكم بَِشـّر ّمـ  كَِلُكـُم النّـاُر َوَعـدََها 

 َوبِئَْس اْلَاِصيُر {.

يقول تعالـى كرر : وإكا تُتلـى علـى مشرري قري  العابدي  م  اون ـ ما لـم ينـزل بـه سـلطانا    

نا يعنـي: آيات القرآن, بَـيّناٍت يقول: واضحات حججها ومالتهـا فـيــاا منزلـت فــيه. تَْعـِرُف فِــي آياتُ 

ُوُجوِ  الِّذيَ  َرفَُروا الـُاْنَكَر يقـول: تتبــي  فــي وجـوههم مـا ينكـر  مهـل اعيــاان بــاهلل مـ  تثيرهـا, 

 لسااعهم بـالقرآن.

تْلُوَن َعلَـْيِهْم آياتِنا يقول: يكااون يبطشون بـالذي  يتلـون علــيهم وقوله: يَكااُوَن يَْسُطوَن بـالِّذيَ  يَ    

آيات رتاب ـ م  مصحاب النبـّي صلى ـ عليـه وسـلم, لشـدّة تكـّرههم من يسـاعوا القـرآن ويُتْلــى 

 علـيهم.

 وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل قوله يَْسُطوَن قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: ـ 19197  

 يَكااُوَن يَْسُطوَن يقول: يبطشون.

ـ حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع  19198  

 بـا  كررهم.اب  عبـاس, قوله: يَكااُوَن يَْسُطوَن يقول: يقعون 

ـ حدثنا مـحاد ب  عاارة, قال: حدثنا عبد ـ ب  موسى, قال: م برنا إسرائيـل, ع  مبـي 19199  

 يحيى, ع  مـجاهد: يَكااُوَن يَْسُطوَن بـالِّذيَ  يَتْلُوَن َعلَـْيِهْم آياتِنا قال: يكااون يقعون بهم.

ال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, ق19200  

قال: حدثنا الـحس , قـال: حـدثنا ورقـاء جايعـا, عـ  ابـ  مبــي نــجي , عـ  مــجاهد, قولـه: يَكـااُوَن 

 يَْسُطوَن قال: يبطشون رفـار قري .
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 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   

  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك ـ ُحدثت ع19201  

 يقول فـي قوله: يَكااُوَن يَْسُطوَن بـالِّذيَ  يَتْلُوَن َعلَـْيِهْم آياتنا يقول: يكااون يأ ذونهم بأيديهم م ذا.

ون بـأرر  إلــيكم مـ  هـؤالء الـذي  وقوله: قُْل مفأُنَبّئُُكْم بَِشّر ِمْ  كَِلُكم يقول: مفـأنبئكم ميهـا الــاشرر   

تتكّرهون قراءتهم القرآن علـيكم, هي النّاُر وعدها ـ الذي  رفروا. وقد كُرر ع  بعضهم منـه رـان 

يقول: إن الـاشرري  قالوا: وـ إن مـحادا ومصحابه لشّر  ـل  ـ فقال ـ لهـم: قـل مفـأنبئكم ميهـا 

ى ـ عليـه وسـلم؟ منتــم ميهـا الــاشررون الـذي  وعـدهم ـ القائلون هذا القول بشّر م  مـحاد صـل

علـى االبتداء, وألنها معرفة ال تصلـ  من ينعت بها الشـّر وهـو نكـرة, راـا « النار»النار. ورفعت 

يقال: مررت برجلـي : م وك ومبوك, ولو رانت مخفوضة ران جائزا ورذلك لو ران نصبــا للعائـد 

وي بها االتصال بـاا قبلها. يقـول تعالــى كرـر : فهـؤالء هـم مشـرار م  كررها فـي وعدها ومنت تن

 الـخـل  ال مـحاد ومصحابه.أ

وقولــه: َوبِــئَْس الـــَاِصيُر يقــول: وبــئس الـــاكان الــذي يصــير إلـــيه هــؤالء الـــاشررون بـــاهلل يــوم    

 القـيامة.

 74- 73اآلية : 
ُضِرَب َمنَـٌل فَاْسـتَِاعُواْ لَـهُ إِّن الّـِذيَ  تَـْدُعوَن ِمـ  اُوِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَأَيَّها النّاُس 

ــهُ َضــعُ َ  ــتَنِقذُو ُ ِمْن ــْيئاً الّ يَْس ــذّبَاُب َش ــلُْبُهُم ال ــهُ َوإِن يَْس ــواْ لَ ــِو اْجتََاعُ ــاً َولَ ــواْ كُبَاب ــ  يَْخلُقُ ِ لَ ــُب َّ  الّطاِل

َ َحّ  قَْدِر ِ  َّ َ لَقَِوّي َعِزيٌز {. َواْلَاْطلُوُب    َما قَدَُرواْ  َّ  إِّن 

فــي هـذا الــاوضع: « ضـرب»يقول تعالــى كرـر : يـا ميهـا النـاس جعـل هلل منـل وكرـر. ومعنـى    

م  قولهم: ضرب السلطان علـى الناس البعـث, بــاعنى: جعـل علــيهم. وضـرب الــجزية « جعل»

ل جـّل ثنـاه : جعـل لــي شـبه ميهـا علـى النصارى, بــاعنى َجْعـل كلـك علــيهم والــَانَل: الشـبّهَ, يقـو

الناس, يعنـي بـالشبّه والـَانَل: االَلهة, يقول: جعل لـي الــاشررون واألصـنام شـبها, فعبـدوها معـي 

ومشرروها فـي عبـااتـي. فـاْستَـِاعُوا له يقول: فـاستـاعوا حال ما منلو  وجعلو  فــي عبــااتهم إيـا  

ِ لَْ  يَْخـلُقُوا كُبـابـا يقول: إن جايـع مـا تعبـدون مـ  اون شبها وصفته. إّن الِّذيَ  تَْدُعوَن مِ  َّ ْ  اُوِن 

ـ م  االَلهة واألصنام لو جاعت لـم يخـلقوا كبـابـا فـي صثر  وقلّته, ألنها ال تقدر علـى كلك وال 

ـان, تطيقه, ولو اجتــاع لـخــلقه جايعهـا. والذبــاب واحـد, وجاعـه فــي القلـة مكبـة وفــي الكنــير ِكبّـ

 نمير ُغراب يجاع فـي القلة مَْغربة وفـي الكنرة ِغْربـان.

وقوله: َوإْن يَْسلُْبُهُم الذّبـاُب َشْيئا يقول: وإن يسلب االَلهة واألوثان الذبـاُب شـيئا مــاا علــيها مـ     

 طيب وما مشبهه م  شيء ال يستنقذو  منه: يقول: ال تقدر االَلهة من تستنقذ كلك منه.

فـــي معنــى قولــه: َضــعَُ  الّطاِلــُب َوالـــَاْطلُوُب فقــال بعضــهم: عنـــي بـــالطالب: االَلهــة,  وا تلــ   

 وبـالـاطلوب: الذبـاب. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: حجاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال ابـ  عبــاس, فــي 19202  

 وُب: الذبـاب.قوله: َضعَُ  الّطاِلُب قال: آلهتهم. َوالـَاْطلُ 

وران بعضهم يقول: معنى كلـك: َضـعَُ  الّطاِلـُب مـ  بنــي آام إلــى الصنــم حاجتـه, والــَاْطلُوُب   

 إلـيه الصنـم من يعطي سائله م  بنـي آام ما سأله, يقول: ضع  ع  كلك وعجز.

وهـو  والصواب م  القول فـي كلك عندنا ما كررته ع  اب  عبـاس م  من معنا : وعجز الطالـب  

 االَلهة من تستنقذ م  الذبـاب ما سلبها إيا , وهو الطيب وما مشبهه والـاطلوب: الذبـاب.

وإنـاا قلت هذا القـول مولــى بتأويــل كلـك, ألن كلـك فــي سـياق الــخبر عـ  االَلهـة والذبــاب فـأن   

بـر جـّل يكون كلك  برا عاا هو به متصل مشبه م  من يكون  برا عاا هو عنه منقطـع. وإنــاا م 

ثناه  ع  االَلهة بـاا م بر به عنها فـي هذ  االَية م  ضعفها ومهانتها, تقريعا منه بذلك َعبَدتها م  

مشرري قري , يقول تعالـى كرر : ري  يجعل منل فـي العبـااة ويشرك فـيها معي مـا ال قـدرة لـه 

ـاتنع منـه وال ينتصـر, ومنـا علـى  ـل  كبـاب, وإن م ذ له الذبـاب فسلبه شيئا علـيه لــم يقـدر من يـ

الـخال  ما فـي الساوات واألرع ومالـٌك جايـع كلـك, والـاـحيــي مـ  مرات والـاــايت مـا مرات 

 وم  مرات. إن فـاعل كلك ال شّك منه فـي غاية الـجهل.
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َ َحّ  قَْدِرِ  يقول: ما عمم هؤالء الـذي  جعلـوا االَلهـة هلل شـريكا فــي    َّ العبــااة  وقوله: ما قَدَُروا 

حّ  عماته حي  مشرروا به غير , فلـم يخـلصوا له العبـااة وال عرفو  حّ  معرفته م  قـولهم: مـا 

 عرفت لفالن قدر  إكا  اطبوا بذلك م  قَّصر بحقه وهم يريدون تعميـاه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

رنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد فـي قوله: َوإْن يَْسلُْبُهُم الذّبــاُب ـ حدثنـي يونس, قال: م ب19203  

َشْيئا... إلــى آ ـر االَيـة, قـال: هـذا منـل ضـربه ـ الَلهـتهم. وقـرم: َضـعَُ  الّطاِلـُب َوالــَاْطلُوُب مـا 

َ َحّ  قَْدِرِ  حي  يعبدون مع ـ ما ال ينتص  م  الذبـاب وال يـاتنع منه َّ  .قَدَُروا 

ــِوّي يقــول: إن ـ لقــوّي علـــى  ـــل  مــا يشــاء مــ  صــثير مــا يشــاء مــ   ـــلقه     َ لَقَ َّ وقولــه: إّن 

وربـير . َعِزيٌز يقول: منـيع فـي ُملكه ال يقدر شيء اونه من يسلبه م  ملكـه شـيئا, ولــيس رـآلهتكم 

ال علــى االمتنـا  مـ  ميها الـاشررون الذي  تدعون م  اونه الذي  ال يقدرون علـى  ـل  كبـاب و

 الذبـاب إكا استلبها شيئا ضعفـا ومهانة.

 

 75اآلية : 
َ َسـِايٌع بَِصـيٌر  َّ ُ يَْصَطِفي ِمَ  اْلَاالَئَِكِة ُرُسالً َوِمـَ  النّـاِس إِّن  َّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }

.} 

يكائيــل اللـذي  رانـا يرسـلهاا إلــى يقول تعالـى كرر : ـ يختار م  الـاالئكة رسالً رجبريـل وم   

منبـيائه وم  شاء م  عبـاا  وم  الناس, رأنبـيائه الذي  مرسلهم إلــى عبــاا  مـ  بنــي آام. ومعنـى 

الكالم: ـ يصطفـي م  الـاالئكة رسالً, وم  الناس ميضا رسالً. وقد قـيـل: إنـاا منزلت هذ  االَية 

ر مـ  بــيننا, فقـال ـ لهـم: كلـك إلــّي وبــيدي اون  ـلقــي, لـاا قال الــاشررون: منـزل علــيه الـذر

 م تار م  شئت منهم للرسالة.

َ َسِايٌع بَِصيٌر يقول: إن ـ سايع لـاا يقول الــاشررون فــي مــحاد صـلى ـ عليـه    َّ وقوله: إّن 

 وسلم, وما جاء به م  عند ربه, بصير بـا  يختار  لرسالته م   ـلقه.

 67اآلية : 
ِ تُْرَجُع االُُموُر {. َّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَْعلَُم َما بَْيَ  مَْيِديِهْم َوَما َ ْلفَُهْم َوإِلَى 

يقول تعالـى كرر : ـ يعلـم ما ران بـي  ميدي مالئكته ورسله, م  قبل من يخــلقهم ومـا  ــلفهم,    

ِ تُْرَجـُع األُُمـوُر يقـول: إلــى ـ فــي االَ ـرة تصـير يقول: ويعلـم ما هو رائ  بعـد فنـائهم. َوإلــ َّ ى 

 إلـيه ممور الدنـيا, وإلـيه تعوا راا ران منه البدء.

 77اآلية : 
ْيـَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَأَيَّها الِّذيَ  آَمنُواْ اْرَرعُواْ َواْسُجدُواْ َواْعبُـدُواْ َربُّكـْم َواْفعَلُـواْ اْلخَ 

 لُّكْم تُْفِلُحوَن {.لَعَ 

يقول تعالـى كرر : يا ميها الذي  صدّقوا ـ ورسوله اْرَرعُوا هلل فــي صـالتكم َواْسـُجدُوا لـه فــيها    

َواْعبُدُوا َربُّكْم يقول: وكلوا لربكم, وا ضعوا له بـالطاعة, َواْفعَلُوا الـَخْيَر الـذي ممـررم ربكـم بفعلـه 

 : لتفلـحوا بذلك, فتدرروا به َطِلبـاتكم عند ربكم.لَعَلُّكْم تُْفِلـُحوَن يقول

 78اآلية : 
ِ َحـّ  ِجَهـاِاِ  ُهـَو اْجتَبَـاُرْم َوَمـا َجعَـَل َعلَـْيكْم فِـي  َّ القول فـي تأويـل قولـه تعالــى:   }َوَجاِهـدُوا فِـي 

ِمـ  قَْبـُل َوفِـي َهــَذَا ِليَُكـوَن الّرُسـوُل َشـِهيداً الدّيِ  ِمْ  َحَرجٍ ّملّةَ مَبِيُكْم إِْبـَراِهيَم ُهـَو َسـّااُرُم اْلُاْسـِلِايَ  

ُرْم فَـنِْعَم َعلَْيُكْم َوتَُكونُواْ ُشَهدَآَء َعلَى النّاِس فَأَقِيُاواْ الّصالَةَ َوآتُـواْ الّزَرــاةَ َواْعتَِصـُاواْ بِـاّلّلِ ُهـَو َمـْوالَ 

 اْلَاْولََى َونِْعَم النِّصيُر {.

ِ َحــّ  ِجهــاِاِ  فقــال بعضــهم: معنــا : وا تلــ  مهــل التأويـــل فـــي     َّ ـــي  تأويـــل قولــه: َوجاِهــدُوا فِ

 وجاهدوا الـاشرري  فـي سبـيـل ـ حّ  جهاا . كرر م  قال كلك:
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ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: م برنــي سلـيــاان بـ  بـالل, عـ  ثـور بـ  19204  

ِ َحـّ  ِجهـاِاِ  راـا جاهدتــم مّول مـّرة فقـال فيد, ع  عبد ـ ب  عبـاس, فـي قوله: َوجاِهـ َّ دُوا فِــي 

 عار: م  ممر بـالـجهاا؟ قال: قبـيـلتان م  قري  مخزوم وعبد شاس. فقال عار: صدقت.

وقال آ رون: بل معنى كلك: ال تـخافوا فـي ـ لومة الئم. قالوا: وكلك هو حّ  الـجهاا. كرر مـ    

 قال كلك:

قاسـم, قـال: حـدثنا الــحسي , قـال: ثنــي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: قـال ابـ  ـ حدثنا ال19205  

ِ َحّ  ِجهاِاِ  ال تـخافو فـي ـ لومة الئم. َّ  عبـاس, فـي قوله: َوجاِهدُوا فـي 

وقال آ رون: معنى كلك: اعالوا بـالـحّ  حـّ  عالـه. وهـذا قـول كرـر  عـ  الضـحاك بعـض مـ    

 فـي روايته نمر.

واب م  القول فـي كلك: قول م  قال: ُعنى به الــجهاا فــي سبـيــل ـ ألن الــاعروف مـ  والص  

الـجهاا كلك, وهو األغلب علـى قول القائل: جاهدت فــي ـ. وحـّ  الــجهاا: هـو اسـتفراغ الطاقـة 

 فـيه.

جهاا فــي سبـيــله وقوله: ُهَو اْجتَبـاُرْم يقول: هو ا تاررم لدينه, واصطفـارم لــحرب معدائـه والــ   

 وقال اب  فيد فـي كلك, ما:

ـ حدثنـي به يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد فـي قوله: ُهَو اْجتَبـاُرْم قال: 19206  

 هو هدارم.

وقوله: وما َجعََل َعلَـْيُكْم فــي الـدّيِ  ِمـْ  َحـَرجٍ يقـول تعالــى كرـر : ومـا جعـل علــيكم ربكـم فــي    

ذي تعبدرم به م  ضي , ال مخرج لكم مـاا ابتلـيتـم به فـيه بـل وّسـع علــيكم, فجعـل التوبـة الدي  ال

م  بعض مخرجا, والكفّـارة م  بعض, والقصاك م  بعض, فال كنب يذنب الـاؤم  إال وله منـه 

 فـي اي  اعسالم مخرج.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي يونس ب  عبد األعلـى, قال: م برنا اب  وهب, قال: م برنـي اب  فيد, ع  اب  19207  

شهاب, قال: سأل عبد الـالك بـ  مـروان علــّي بـ  عبـد ـ بـ  عبــاس عـ  هـذ  االَيـة: وَمـا َجعَـَل 

الكفــارات َمْخرجـا  َعلَـْيُكْم فِـي الِّدي  ِمْ  َحَرجٍ فقال علـّي ب  عبد ـ: الــَحَرج: الضـي , فجعـل ـ

 م  كلك, ساعت اب  عبـاس يقول كلك.

ـ قال: م ربنا اب  وهب, قال: ثنـي سفـيان ب  عيـينة, ع  عبـيد ـ بـ  مبــي يزيـد, قـال: 19208  

ساعت اب  عبـاس يُْسأل ع : َما َجعََل َعلَــْيُكْم فــي الّـدهي  ِمـْ  َحـَرج, قـال: مـا هـا هنـا مـ  ُهذَيــل 

نعم, قال: ما تعدّون الـحرجة فـيكم؟ قـال: الشـيء الضـي . قـال ابـ  عبــاس: فهـو  محد؟ فقال رجل:

 رذلك.

حدثنا الـحس  ب  يحيى, قال: م برنا عبد الرفاق, ع  اب  عيـينة, ع  عبــيد ـ بـ  مبــي يزيـد,    

قـال قال: ساعت اب  عبـاس, وكرر نـحو , إال منه قال: فقال اب  عبـاس: مها هنا محـد مـ  هذيــل؟ ف

 رجل: منا, فقال ميضا: ما تعدّون الـحرج؟ وسائر الـحديث منله.

ـ حدثنـي عاران ب  بكار الُكالعّي, قال: حدثنا يحيى بـ  صالــ , قـال: حـدثنا يحيـى بـ  19209  

حازة, ع  الــحكم بـ  عبـد ـ, قـال: سـاعت القاسـم بـ  مــحاد يحـدّث, عـ  عائشـة, قالـت: سـألت 

هـو »وسلم ع  هذ  االَيـة: وَمـا َجعَـَل َعلَــْيُكْم فِــي الـدّيِ  ِمـْ  َحـَرجٍ قـال: رسول ـ صلى ـ عليه 

 «.الّضي ُ 

ـ حدثنا حايد ب  مسعدة, قال: حدثنا يزيد ب  فريع, قال: حدثنا مبو  ــلدة, قـال: قـال لــي 19210  

َجعََل َعلَـْيُكْم فِــي  مبو العالـية: متدري ما الـحرج؟ قلت: ال ماري. قال: الضي . وقرم هذ  االَية: وَما

 الدّيِ  ِمْ  َحَرجٍ.

ـ حدثنا مـحاد ب  بشار, قال: حدثنا حااا ب  مسعدة, ع  عوف, ع  الـحس , فـي قولـه: 19211  

 وَما َجعََل َعلَـْيُكْم فـي الدّيِ  ِمْ  َحَرجٍ قال: م  ضي .
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 ـلدة, قال: قال لـي مبـو  ـ حدثنا عارو ب  بندق, قال: حدثنا مروان ب  معاوية, ع  مبـي19212  

العالـية: هل تدري ما الـَحَرج؟ قلت ال, قـال: الضـي , إن ـ لــم يضـي  علــيكم, لــم يجعـل علــيكم 

 فـي الدي  م  حرج.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا اب  علـية, ع  اب  عون, ع  القاسم منه تال هذ  االَية: وَمـا 19213  

 ِ  َحَرجٍ قال: تدرون ما الـحرج؟ قال: الضي .َجعََل َعلَـْيُكْم فِـي الدّي

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, عـ  يـونس بـ  مبــي إسـحاق, عـ  19214  

مبـيه, ع  سعيد ب  ُجبـير, ع  اب  عبـاس, قال: إكا تعاجم شيء م  القرآن, فـانمروا فــي الشـعر, 

 رابـيّا, فقال: ما الـَحَرج؟ قال: الضي . قال: صدقتفإن الشعر عربـّي. ثم اعا اب  عبـاس مع

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حدثنا اب  ثور, ع  معار, ع  قَتااة: فِـي الدّيِ  ِمْ  َحـَرجٍ 19215  

 قال: م  ضي .

 حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, منله.   

لك: ما َجعََل َعلَـْيُكْم فِـي الدّيِ  ِمْ  َحَرجٍ م  ضي  فـي موقات فروضكم إكا وقال آ رون: معنى ك  

 التبست علـيكم, ولكنه قد وسع علـيكم حتـى تَـيَقّنوا مـحلها. كرر م  قال كلك:

ـ حدثنا اب  حايد, قال: حدثنا جرير, ع  مثيرة, ع  عناان ب  بشار, عـ  ابـ  عبــاس, 19216  

َل َعلَـْيُكْم فِـي الـدّيِ  ِمـْ  َحـَرجٍ قـال: هـذا فــي هـالل شـهر رمضـان إكا شـّك فــيه فـي قوله: َوما َجعَ 

 الناس, وفـي الـحّج إكا شكوا فـي الهالل, وفـي الفطر واألضحى إكا التبس علـيهم, ومشبـاهه.

 وقال آ رون: بل معنى كلك: ما جعل فـي اعسالم م  ضي , بل وسعه. كرر م  قال كلك:  

حدثنـي مـحاد ب  سعد, قال: ثنـي مبـي, قال: ثنـي عاي, قال: ثنـي مبـي, ع  مبـيه, ع   ـ19217  

اب  عبـاس, قوله: وما َجعََل َعلَـْيُكْم فِـي الـدّيِ  ِمـْ  َحـَرجٍ يقـول: مـا جعـل علــيكم فــي اعسـالم مـ  

ُ مْن يَْهِديَـهُ  َّ يَْشـَرْ  َصـْدَر ُ ِلإِلْسـالِم َوَمـْ   ضي , هو واسع, وهو منل قوله فـي األنعـام: فََاـْ  يُـِرِا 

يُــِرِا مْن يُِضــلّهُ يَْجعَــْل َصــْدَرْ  َضــيّقا َحَرجــا يقــول: مــ  مراا من يضــله يضــي  علـــيه صــدر , حتـــى 

 يجعل علـيه اعسالم ضيقا, واعسالُم واسع.

حاك ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـ19218  

يقول فـي قوله: وما َجعََل َعلَـْيُكْم فِـي الدّيِ  ِمْ  َحَرجٍ يقـول: مـ  ضـي , يقـول: جعـل الـدي  واسـعا 

 ولـم يجعله ضيّقا.

وقوله: ِملّةَ مبِـيُكْم إْبَراِهيـَم نصب ملة بـاعنى: وما جعل علـيكم فـي الدي  م  حـرج, بـل وسـعه,    

اف اتصلت بـالفعل الذي قبلها فنصـبت. وقـد يحتــال نصـبها من رالّة مبـيكم فلـاا لـم يجعل فـيها الك

تكون علـى وجه األمر بها, ألن الكالم قبله ممر, فكأنه قـيـل: اررعوا واسجدوا والزموا ملَـة مبــيكم 

 إبراهيـم.أ  وقوله: ُهَو سّااُرُم الـُاْسِلـِايَ  ِمْ  قَْبُل وفِـي َهذَا يقول تعالـى كرر : ساارم يا معشر م 

 آم  بـاـحاد صلى ـ عليه وسلم الـاسلـاي  م  قبل.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

ـ حدثنـي علـّي, قال: حدثنا عبد ـ, قال: ثنـي معاوية, ع  علـّي, ع  اب  عبـاس, قوله: 19219  

 ُهَو َسّااُرُم الـُاْسِلـِايَ  يقول: ـ ساارم.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجـاج, عـ  ابـ  ُجـَريج, قـال: م برنــي عطـاء بـ     

 اب  مبـي ربـا , منه ساع اب  عبـاس يقول: ـ ساارم الـاسلـاي  م  قبل.

ـ حدثنا اب  عبد األعلـى, قال: حـدثنا ابـ  ثـور, عـ  معاـر, عـ  قَتـااة, وحـدثنا الــحس , 19220  

بــد الــرفاق جايعــا, عــ  معاــر, عــ  قَتــااة: ُهــَو َســّااُرُم الـُاْسِلـــِايَ  قــال: ـ ســاارم قــال: م برنــا ع

 الـاسلـاي  م  قبل.

ـ حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, 19221  

اهد, قولـه: ُهـَو سـّااُرُم قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , عـ  مــج

 الـُاْسلـِايَ  قال: ـ ساارم.

 حدثنا القاسم قال: حدثنا الـحسي , قال: ثنـي حجاج, ع  اب  ُجَريج, ع  مـجاهد, منله.   
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ـ ُحدثت ع  الـحسي , قال: ساعت مبـا معاك يقول: م برنا عبــيد, قـال: سـاعت الضـحاك 19222  

 الـُاْسِلـِايَ  ِمْ  قَْبُل يقول: ـ ساارم الـاسلـاي .يقول, فـي قوله: ُهَو َسّااُرُم 

وقال آ رون: بل معنا: إبراهيـم ساارم الـاسلـاي  وقالوا هـو رنايـة مـ  كرـر إبراهيــم صـلى ـ   

 عليه وسلم: كرر م  قال كلك:

ِلـِايَ  قـال: مال ـ حدثنـي يونس, قال: م برنا اب  وهب, قال: قال اب  فيد ُهَو َسّااُرُم الـُاسْ 19223  

ترى قول إبراهيـم َواْجعَْلنا ُمْسِلـِايَ  لَـَك َوِمـْ  كُّريّتِنـا مُّمـةً ُمْسِلــَاةً لَـَك قـال: هـذا قـول إبراهيــم ُهـَو 

َسّااُرُم الـُاْسِلـِايَ  ولـم يذرر ـ بــاعسالم واعيــاان غيـر هـذ  األمـة, كُرـرت بـاعيــاان واعسـالم 

 ة كررت إال بـاعيـاان.جايعا, ولـم نساع بأم

وال وجـه لــاا قـال ابـ  فيـد مـ  كلـك ألنــه معلـوم من إبراهيــم لــم يسـّم ممـة مــحاد مسلــاي  فـــي   

القرآن, ألن القرآن منزل م  بعد  بدهر طويـل, وقـد قـال ـ تعالــى كرـر : ُهـَو َسـّااُرُم الـُاْسِلــِايَ  

ي  م  قبل نزول القـرآن وفــي القـرآن ـ الـذي لــم يـزل ِمْ  قَْبُل وفـي َهذَا ولك  الذي ساانا مسلـا

وال يزال. ومما قوله: ِمْ  قَْبُل فإن معنا : مـ  قبـل نـزول هـذا القـرآن فــي الكتـب التــي نزلـت قبلـه. 

 وفـي َهذَا يقول: َوفِـي َهذَا الِكتاِب.

 وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال مهل التأويـل. كرر م  قال كلك:  

حدثنـي مـحاد ب  عارو, قال: حدثنا مبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثنـي الـحارث, ـ 19224  

قال: حدثنا الـحس , قال: حدثنا ورقاء جايعا, ع  اب  مبـي نـجي , عـ  مــجاهد, قولـه: ُهـَو َسـّااُرُم 

 الـُاْسِلـايَ  ِم  قَْبُل وفـي هذا القرآن.

قال: ثنـي حجاج, قال: قال اب  ُجَريج, قـال مــجاهد: ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسي , 19225  

 ِمْ  قَْبُل قال: فـي الكتب رلها والذرر وفـي َهذَا يعنـي القرآن.

وقوله: ِلـيَُكوَن الّرُسوُل َشِهيدا َعلَـْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلــى النّـاِس يقـول تعالــى كرـر : اجتبــارم    

اهلل وآياتــه, مـ  ممــة مــحاد صــلى ـ عليــه وسـلم مسلـــاي , لـــيكون ـ وسـاارم ميهــا الــاؤمنون بـــ

مـحاد رسول ـ شهيدا علـيكم يوم القـيامة بأنه قد بلثكم ما مرسل به إلــيكم, وتكونـوا منتــم شـهداء 

 حينئذ علـى الرسل مجاعي  منهم قد بلّثوا ممـاهم ما مُرسلوا به إلـيهم.

 هل التأويـل. كرر م  قال كلك:وبنـحو الذي قلنا فـي كلك قال م  

ــّااُرُم 19226   ــَو َس ــااة: ُه ــ  ثــور, عــ  معاــر, عــ  قَت ــال: حــدثنا اب ـــى, ق ــد األعل ــ حــدثنا ابــ  عب ـ

الـُاْسِلـِايَ  ِمْ  قَْبُل قال: ـ ساارم الـاسلــاي  مـ  قبـل. َوفِــي َهـذَا ِلــيَُكوَن الّرُسـوُل َشـِهيدا َعلَــْيُكْم 

 ا ُشَهدَاَء َعلـى النّاِس مّن رسلهم قد بلثتهم.بأنه بلّثكم. َوتَُكونُو

ـ وبه ع  قَتااة, قال: معطيت هذ  األمـة مـا لــم يعطـه إال نبــّي, رـان يقـال للنبــّي: اكهـب 19227  

فلـيس علـيك حرج وقال ـ: وَما َجعََل َعلَــْيُكْم فــي الـدّيِ  ِمـْ  َحـَرجٍ, ورـان يقـال للنبــّي صـلى ـ 

شهيد علـى قومك وقال ـ ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء علـى النّاِس وران يقال للنبـّي صلى ـ عليه وسلم: منت 

 عليه وسلم: َسْل تُْعَطْه وقال ـ: اْاُعونِـي مْستَـِجْب لَُكْم.

حدثنا الـحس , قال: م برنا عبد الرفاق, قال: م برنا معار, ع  قَتااة, قـال: معطيـت هـذ  األمـة    

طها إال نبـّي, ران يقال للنبـّي صلى ـ عليه وسلم: اكهب فلـيس علـيك َحـَرج فقـال ـ: ثالثا لـم يع

وما َجعََل َعلَـْيُكْم فِـي الدّيِ  ِمْ  َحَرجٍ قال: وران يقال للنبـّي صلى ـ عليه وسلم: منت شـهيد علــى 

بـّي صلى ـ عليه وسلم: َسْل تُْعَطْه وقال قومك وقال ـ: ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلـى النّاِس وران يقال للن

 ـ اُْاُعونِـي مْستَـِجْب لَُكْم.
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