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 21اآلية : 
 َربّنَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقَاَل الِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَآَءنَا لَْوالَ أُْنِزَل َعلَْينَا اْلَمالَئَِكةُ أَْو نََرىَ 

 لَقَِد اْستَْكبَُرواْ فَِي أَنفُِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُّواً َكبِيراً {.

ذكره: وقال الـمشركون الذين ال يخافون لقاءنا, وال يَْخَشْون عقابناا, الاال أنازل    يقول تعالـى    

علااـينا ئالئكااة, فتااـخبَرنا أن ئااـقمدا ئااـقّي فـيااـما يقااول, وأن ئااا جاءنااا بااه  ااد , أو ناارى ربنااا 

ِئَن لَاَك َتاـى تَْفُ اَر لَ  َْ ناا ِئاَن اْْرِ  فـيخبرنا بذلك, كما قال جّل ثناؤه ئخبارا عانهم: وقاالُوا لَاْن نُا

يَْنبُوعا ثم قاال بعاد: أْو تَأْتِاـَي باـاّوِ َوالاـَمالئَِكِة قَبِاـيالً يقاول  : لقاد اساتكبر قاائلو الاذه الاـمقالة فاـي 

أنفسهم, وتعظموا, َوَعتَْوا ُعتُّوا َكبِـيرا يقول: وتـ اوزوا فاـي االستكباـار بقـياـلهم ذلاك َادّه وبناـقو 

 الل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:الذي قلنا فـي ذلك قال أ

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال كفاـار 19963  

قااري : لَااّوالَ أُْنااِزَل َعلَااـْينَا الااـَمالَئَِكةُ فااـيخبرونا أن ئااـقمدا رسااول    االى   عليااه وساالم, لَقَااِد 

ئاان ذواا الااواو, فااأدر  ئلاادره علااـى اْ اال « عتااا»َعتَااْوا ُعتُااّوا ْن اْسااتَْكبَُروا فااـي أْنفُِسااِهْم وَ 

بااـالواو. وقـيااـل فااـي سااورة ئريااـم: َوقَااْد بَلَْكااُر ِئااَن الِكبَااِر عتِـيّاولنااـما قـيااـل ذلااك كااذلك لااـموافقة 

الـملادر فـي الذا الوجه جمع اْسماء كقولهم: قعد قعودا, والام قاوق قعاود, فلاـما كاان ذلاك كاذلك, 

العاتـي ي مع عتـيا بناء علـى الواَد, جعل ئلادره أَياناا ئوافقاا لاـ معه, وأَياناا ئاردودا  وكان

 للـى أ له.

 22اآلية : 
ْ اراً  َِ القول فـي تأويـل قولاه تعالاـى: }يَاْوَق يَاَرْوَن اْلَمالَئَِكاةَ الَ بُْشاَرَى يَْوَئِّاُذ لّْلُمْ اِرِئيَن َويَقُولُاوَن 

 ّئْقُ وراً {.

لااـى ذكااره: يااوق ياارى الااَالء الااذين قااالوا: لَااوالَ أُْنااِزَل َعلَااـْينَا الااـَمالَئَِكةُ أْو نَااَرى َربّنَااا يقااول تعا    

ْ را َئـْقُ ورا يعناـي أن الاـمالئكة  َِ بتلديي ئـقمد الـمالئكة, فال بشرى لهم يوئُّذ بخير. يقولُوَن 

كااون لكاام ئاان   وئاان يقولااون للـمااـ رئين َ اارا ئااـق ورا, َرائااا علااـيكم الااـيوق البشاارى أن ت

 الـِق ر قول الـمتلـّمس:

َراٌق أال تِْلَك الداّلاِريُس   ََ ْ ٌر  َِ نّْر للـى نَـْخـلَةَ القُْلَوى فَقُْلُر لََها ََ 

َِ ر الكعبة, ْنه ال يدداـل    َ ر فالن علـى أالله وئنه  ََ َ ر القاضي علـى فالن, و ََ وئنه قولهم: 

 ورائه وئنه قول االَدر.للـيه فـي الطواف, ولنـما يطاف ئن 

 فََهَمـْمُر أْن أَْلقَـى للَـْيها َئـْقَ رافَلَـِمثْلُها يُـْلقَـى للَـْيِه الـَمـْقَ ُر  

 أي ئثلها يُركب ئنه الـَمـْقَرُق.  

ْ اارا ئااـْقُ ورا وئاان قااائلوه  فقااال    َِ وادتلااأ أالاال التأويااـل فااـي الااـمخبر عاانهم بقولااه َويَقُولُااوَن 

 الـمالئكة للـمـ رئين نـقو الذي قلنا فـيه. ذكر ئن قال ذلك: بعضهم قائلو ذلك

ـ َدثنـي ئوسى بن عبد الرَمن الـمسروقـي, قال: َدثنا أبو أسائة, عان اْجلاـ , قاال: 19964  

ْ اارا َئااـْقُ ورا قااال: تقااول  َِ ساامعر الضااقا  باان ئاازاَم, وسااأله رجاال عاان قااول  : َويَقُولُااوَن 

 ن تكون لكم البُشرى.الـمالئكة: َرائا ئـقرئا أ

ـ َدثنـي عبد الوارث بن عبد اللمد, قال: ثنـي أبـي, عن جدي, عن الـقسن, عن قَتادة: 19965  

ْ را َئـْقُ ورا قال: الي كلـمة كانر العار  تقولهاا, كاان الرجال لذا نازل باه اادّة قاال:  َِ َويَقُولُوَن 

 َ را, يقول: َرائا ئـقّرئا.

دثر عن الـقسين, 19966   َُ قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  ـ 

ْ را َئـْقُ ورا لاـما جااءا زالزل السااعة,  َِ يقول فـي قوله: ال بُْشَرى يَْوَئُِّذ لْلـُمـْ ِرئيَن َويَقُولُون 

َئُِّذ َوااِليَةٌ, َوالـملَُك َعلـى أْرَجائَِها ع َْ لـى اافة كال اايء فكان ئن زالزلها أن السماء انشقّر فَِهَي يَ

تشقّي ئن السماء, فاذلك قاول: يَاْوَق يَاَرْوَن الاـَمالئَِكهَ ال بُْشاَرى يَْوَئِّاُذ لْلـُماـْ ِرِئيَن َويَقُولُاوَن: يعناـي 
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الاـمالئكة تقاول للـماـ رئين: َرائاا ئاـقّرئا أيهاا الـماـ رئون أن تكاون لكام البشارى الاـيوق َااين 

 رأيتـمونا.

 

مرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, ـ َدثنـي ئـقمد بن ع19967  

قااال: َاادثنا الااـقسن, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد يَااْوَق يَااَرْوَن الااـَمالئَِكةَ قااال: يااوق القااـيائة 

ْ را َئـْقُ ورا قال: عوذا ئعاذا. َِ  َويَقُولُوَن 

ء جميعااا, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان َدثنااـي الااـقارث, قااال: َاادثنا الااـقسن, قااال: َاادثنا ورقااا   

 ئـ االد, ئثله, وزاد فـيه: الـمالئكة تقوله.

 وقال آدرون: ذلك دبر ئن   عن قـيـل الـمشركين لذا عاينوا الـمالئكة. ذكر ئن قال ذلك:  

َكةَ ـ َدثنا القاسم, قال: ثنـي الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل يَْوَق يََرْوَن الاـَمالئِ 19968  

ْ ارا َئاـْقُ ورا قاال ابان ُجاَريل: كانار العار  لذا كرالاوا  َِ ال بُْشَرى يَْوَئُِّذ لْلـُماـْ ِرِئيَن َويَقُولُاوَن 

ْ اارا: عااوذا,  َِ ااايّا قااالوا: َ اارا, فقااالوا َااين عاااينوا الااـمالئكة. قااال اباان ُجااَريل: قااال ئااـ االد: 

 يستعيذون ئن الـمالئكة.

لقول الذي ادترنا فـي تأويـل ذلك ئن أجل أن الـِقْ ر الو الاـقراق, قال أبو جعفر: ولنـما ادترنا ا  

فمعلوق أن الاـمالئكة الاي التاـي تاـخبر أالال الكفار أن البُشارى علاـيهم َاراق. وأئاا االساتعاذة ف نهاا 

االستـ ارة, ولـيسر بتـقريـم. وئعلوق أن الكفـار ال يقولون للـمالئكة َراق علـيكم, فـيوجه الكاالق 

 لك دبر عن قـيـل الـمـ رئين للـمالئكة.للـى أن ذ

 24 - 23اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقَِدْئنَآ لِلََى َئا َعِملُاواْ ِئاْن َعَماُل فََ عَْلنَااهُ اَلبَاآًء ّئنثُاوراً ْ  أَْ اَقاُ  

َسُن َئِقيالً {. َْ  اْلَ نِّة يَْوَئُِّذ َدْيٌر ّئْستَقَّراً َوأَ

كااره: َوقَااِدْئنَا وعماادنا للااـى ئااا عماال الااَالء الـمااـ رئون ِئااْن َعَمااُل وئنااه قااول يقااول تعالااـى ذ    

 الراجز:

الُل   ََ  َوقَِدَق الـَخَواِرُ  الضالُُّللـى ِعبـاِد َربّهْم َوقالُوالّن ِدئاَءُكْم لَنا 

 يعنـي بقوله: قدق: عمد. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنا ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, 19969  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله: َوقَاِدْئنَا قاال: 

 َعَمدنا.

يل, عن ئاـ االد, ئثلاه ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجرَ 19970  

وقوله: فََ عَْلناهُ اَلباـاًء َئْنثُاورا يقاول: ف علنااه باـاألالً, ْنهام لاـم يعملاوه   ولناـما عملاوه للشايطان. 

والهبـاء: الو الذي يرى كهيّة الكبـار لذا ددـل ضوء الشمس ئن كّوة يقسبه الناارر بباـارا لاـيس 

 لك فـي الظّل.بشيء تقبض علـيه اْيدي وال تـمسه, وال يرى ذ

 وادتلأ أالل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم نـقو الذي قلنا فـيه. ذكر ئن قال ذلك:  

ـاا َدثنااـي ئااـقمد باان الااـمثنى, قااال: َاادثنا ئااـقمد, قااال: َاادثنا اااعبة, عاان سااما , عاان 19971  

 الشمس.عكِرئة أنه قال فـي الذه االَية اَلبـاًء َئْنثُورا قال: الكبـار الذي يكون فـي 

ـ َدثنـي يعقو  بن لبرااليـم, قال: َدثنا ابن علـية, عان أباـي رجااء, عان الاـقسن, فاـي 19972  

قوله: َوقَِدْئنا للـى ئا َعِملُوا ِئْن َعَمُل فََ عَْلناهُ اَلبـاًء َئْنثُورا قاال: الشاعاف فاـي كاّوة أَادالم لن ذالاب 

 يقبض علـيه لـم يستطع.

قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو,19973  

قال: َدثنا الـقسن قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله: اَلبـاًء َئْنثُاورا 

 قال: اعاف الشمس ئن الكّوة.

 ئثله. َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد,   

َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن الـقسن, فـي قوله اَلبـاًء َئْنثورا    

 قال: ئا رأير ايّا يددـل البـير ئن الشمس تددـله ئن الكّوة, فهو الهبـاء.
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ذكر  وقال آدرون: بل الو ئا تسفـيه الرياح ئن الترا , وتذروه ئن َطاق اْا ار, ونـقو ذلك.  

 ئن قال ذلك:

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان عطاااء 19974  

 الـخراسانـي, عن ابن عبـاس, قوله: اَلبـاًء َئْنثُورا قال: ئا تسفـي الري  وتَبُثّهُ.

َئْنثُاورا قاال: الاو  ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا عن قَتاادة اَلباـاءً 19975  

 ئا تذرو الري  ئن َطاق الذا الش ر.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن يزيد, فـي قوله: اَلبـاًء َئْنثُورا قال: 19976  

 الهبـاء: الكبـار.

 وقال آدرون: الو الـماء الـُمهرا . ذكر ئن قال ذلك:  

 بان  الاـ , قاال: ثناـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان َدثنـي علـّي, قاال: َادثنا عباد  19975  

 عبـاس, قوله: اَلبـاًء َئْنثُورا يقال: الـماء الـمهرا .

َسااُن َئِقاـيالً يقاول تعالااـى ذكاره: أالاال    َْ وقولاه جاّل ثناااؤه: أ اَقاُ  الاـَ نِّة يَْوَئِّااُذ َدْياٌر ُئْساتَقَّرا وأَ

لاذي يساتقّرون فاـيه ئان ئناازلهم فاـي الاـ نة ئان الـ نة يوق القـيائة دير ئستقّرا, والو الاـموضع ا

ئستقّر الَالء الـمشركين الذين يفتـخرون بأئوالهم, وئا أوتوا ئان عار  الاذه الدناـيا فاـي الدناـيا, 

 وأَسن ئنهم فـيها ئقـيالً.

َسُن َئِقـيالً فـيها  قـيـل: ئعنى ذلك: وأَسان فاـي   َْ ها ف ن قال قائل: والل فـي الـ نة قائلة, فـيقال وأ

قرارا فـي أوقاا قائلتهم فـي الدنـيا, وذلك أنه ذكر أن أالل الـ نة ال يـمّر فـيهم فـي االَدرة لال قدر 

ئيقااا النهاار ئان أّولاه للاـى وقار القائلاة, َتاـى يساكنوا ئسااكنهم فاـي الاـ نة, فاذلك ئعناى قولاه: 

َسُن َئِقـيالً ذكر الرواية عمن قال ذلك: َْ  وأ

بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد 19977  

َسُن َئِقـيالً يقاول: قاالوا فاـي الكارف فاـي  َْ ابن عبـاس, قوله: أ َقاُ  الـَ نِّة يَْوَئُِّذ َدْيٌر ُئْستَقَّرا وأ

ثال الـ نة, وكان َسابهم أن عرضوا علـى ربهم عرضاة واَادة, وذلاك الاـقسا  الاـيسير, والاو ئ

سابـا يَِسيرا, َويَْنقَِلُب للـى أاْلِلِه َئْسُرورا. َِ  قوله: فَأّئا َئْن أُوتِـَي ِكتابَهُ بِـيَـِمينِِه فََسْوَف يُقاَسُب 

ـ َدثنـي أبو الساائب, قاال: َادثنا أباو ئعاوياة, عان اْعما , عان لبراالياـم, فاـي قولاه: 19978  

َسُن َئِقـيالً قال: كانوا يرون أنه يفرغ ئن َسا  الناس يوق أ َقاُ  الـَ نِّة يَْوَئُِّذ َدْيٌر ُئْستَقَرّ  َْ ا وأ

 القـيائة فـي نلأ النهار, فـيقـيـل الَالء فـي الـ نة والَالء فـي النار.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل أ اَقاُ  الاـَ نِّة 19979  

َسُن َئِقاـيالً قاال: لاـم ينتلاأ النهاار َتاـى يقضاي   باـينهم, فـيقـياـل أالال يَْوَئُِّذ َدْيٌر ُئْستَقَّرا وَ  َْ أَ

الااـ نة فااـي الااـ نة وأالاال النااار فااـي النااار. قااال: وفااـي قااراءة اباان ئسااعود: ثُااّم لّن َئِقـيااـلَُهْم ُللَااـى 

 الـَ ِقيـم.

أ اَقاُ  الاـَ نِّة  ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه:19980  

َسُن َئِقـيالً قاال: قاال ابان عباـاس: كاان الاـقسا  ئان ذلاك فاـي أّولاه, وقاال  َْ يَْوَئُِّذ َدْيٌر ُئْستَقَّرا وأ

َسُن َئِقـيالً. َْ  القوق َين قالوا فـي ئنازلهم ئن الـ نة, وقرأ أ َقاُ  الـَ نِّة يَْوَئُِّذ َدْيٌر ُئْستَقَّرا وأ

قااال: أدبرنااا اباان والااب, قااال: أدبرنااا عماارو باان الااـقارث أن سااعيدا  ـاا َدثنااـي يااونس,19981  

اللّواف َدثه أنه بلكه أن يوق القـيائة يقضي علـى الـمَئنـين َتـى يكون كما باـين العلار للاـى 

برو  الشمس, وأنهم يقـيـلون فـي ريا  الـ نة َتـى يفرغ ئن الناس, فاذلك قاول  : أ اَقاُ  

َسُن َئِقـيالً.الـ نّةَ يَْوَئُِّذ دَ  َْ  ْيٌر ُئْستَقَّرا وأ

قال أبو جعفر: ولنـما قلنا: ئعنى ذلك: دير ئساتقرا فاـي الاـ نة ئانهم فاـي الدناـيا, ْن   تعالاـى   

ذكره َعّم بقوله: أ َقاُ  الـ نِّة يَْوَئُِّذ وأََسُن َئِقاـيالً, جمياع أَاوال الاـ نة فاـي االَدارة أنهاا ديار 

والقائلة ئن جميع أَوال أالل الناار, ولاـم يخاّب باذلك أناه ديار ئان أَاوالهم فـي االستقرار فـيها, 

فـي النار دون الدنـيا, وال فـي الدنـيا دون االَدرة, فـالواجب أن يعّم كما عّم ربنا جّل ثناؤه, فـيقال: 

سان أ قا  الـ نة يوق القـيائة دير ئستقّرا فاـي الاـ نة ئان أالال الناار فاـي الدناـيا واالَدارة, وأَ

ئنهم ئقـيالً. ولذا كان ذلك ئعناه,  ّ  فساد قول ئن تواّلم أن تفضياـل أالال الاـ نة بقاول  : َدْياٌر 
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ُئْستَقَّرا علـى بير الوجه الاـمعروف ئان كاالق النااس باـينهم فاـي قاولهم: الاذا ديار ئان الاذا, والاذا 

 أَسن ئن الذا.

 26- 25اآلية : 
َشقُّي الّسَمآُء بِاْلكََماِق َونُّزَل اْلَمالَئَِكاةُ تَناِزيالً ْ  اْلُمْلاُك يَْوَئِّاُذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َويَْوَق تَ 

َمـَِن َوَكاَن يَْوئاً َعلَى اْلَكافِِريَن َعِسيراً {. َْ  اْلَقّي ِللّر

الشاين بتشاديد « َويَاْوَق تَّشاقّيُ »ادتلأ القّراء فـي قراءة قوله تََشقُّي فقرأته عاّئة قاّراء الاـق از:     

بااـمعنى: تَتَشااقي, فااأدبموا لَاادى التاااءين فااـي الشااين فشاادّدوالا, كمااا قااال: ال يّسااّمعُوَن للااـى الااـَمِ  

 اْْعلَـى.

وقرأ ذلك عائة قاّراء أالال الكوفاة: َويَاْوَق تََشاقُّي بتـخفاـيأ الشاين واالجتازاء ب َادى التااءين ئان   

 اْدرى.

يضتان فـي قرأة اْئلار بـمعنى واَد, فبأيتهما قرأ والقول فـي ذلك عندي: أنهما قراءتان ئستفـ  

القارىء فمليب وتأويـل الكالق: ويوق تُشقي السماء عن الكماق. وقـيـل: لن ذلك بماق أبـيض ئثل 

كماا تقاول: « عان»الكماق الذي رلل علـى بنـي لسرائيـل, وجعلر البـاء, فـي قوله: باـالكَماِق ئكاان 

ـى القاوس, باـمعنى واَاد. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال أالال رئير عن القوس وبـالقوس, وعلا

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, قوله: 19982  

الذي يأتـي   فـيه يوق القـيائة, َويَْوَق تَشقُّي الّسماُء بـالكَماِق قال: الو الذي قال: فِـي ُرلَُل ِئَن اْلكََماِق 

ولـم يكن فـي تلك قّط لال لبنـي لسرائيـل. قال ابن ُجَريل: الكماق الاذي يأتاـي   فاـيه بمااق زعماوا 

 فـي الـ نة.

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا ئعتـمر بن سلـيـمان, عن عبد الـ لـياـل, عان أباـي َاازق, 19983  

: يهاابط َااين يهاابط, وبااـينه وبااـين دااـلقه ساابعون َ ابااـا, ئنهااا النااور عاان عبااد   باان عماارو قااال

 والظلـمة والـماء, فـيلّوا الـماء  وتا تنـخـلع له القلو .

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن عكرئاة فاـي قولاه: يَأْتِاـيَُهُم ّ ُ 19984  

 يقول: والـمالئكة َوله. فـي ُرلَُل ِئَن الكَماِق َوالـَمالئَِكةُ 

ـ قال: ثنـي َ ا , عن ئبـار  بن فضالة, عن علـّي بن زيد بن ُجدعان, عن يوسأ بن 19985  

ئهران, أنه سمع ابان عباـاس يقاول: لن الاذه الساماء لذا انشاقر نازل ئنهاا ئان الاـمالئكة أكثار ئان 

, فـيقول أالال اْر : جااء الـ ّن واُلنس, والو يوق التال , يوق يـلتقـي أالل السماء وأالل اْر 

ربنا, فـيقولون: لـم ي ىء والو آا, ثم تَتَشقي الساماء الثاناـية, ثام ساماء ساماء علاـى قادر ذلاك ئان 

التضعيأ للـى السماء السابعة, فـينزل ئنها ئن الاـمالئكة أكثار ئان جمياع ئان نازل ئان السامواا 

يأتاـي ربناا تباـار  وتعالاـى فاـي َملاة  وئن الـ ّن واُلنس. قال: فتنازل الاـمالئكة الَكُروباـيّون, ثام

العرش الثمانـية بـين كعب كل ئلك وركبته ئسيرة سبعين سنة, وبـين فخذه وئنكبه ئسايرة سابعين 

سنة, قال: وكل ئلك ئنهم لـم يتأئل وجه  اَبه, وكّل ئلك ئنهم واضاع رأساه باـين ثدياـيه يقاول: 

 القبـاء, والعرش فو  ذلك, ثم وقـأ. سبقان الـملك القدوس, وعلـى رؤوسهم ايء ئبسوأل كأنه

ـ قال: ثنا الـقسن, قال: َدثنا جعفر بن سلـيـمان, عان الاارون بان وثاا , عان ااهر بان 19986  

َواب, قال: َملة العرش ثمانـية, فأربعة ئنهم يقولون: سبقانك اللهّم وبقمد , لك الاـقمد علاـى 

 د , لك الـقمد علـى عفو  بعد قدرتك.َلـمك بعد علـمك. وأربعة يقولون: سبقانك اللهّم وبقم

 

ـاا قااال: ثنااا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان أبااـي بكاار باان عبااد  , قااال: لذا نظاار أالاال 19987  

اْر  للـى العرش يهبط علـيهم, فوقهم اخلر للاـيه أبلاارالم, ورجفار ُكالالام فاـي أجاوافهم. 

 قال: وألارا قلوبهم ئن ئقّرالا فـي  دورالم للـى َناجرالم.

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 19988  

ابن عبـاس, قوله: َويَْوَق تَّشقُّي الّسماُء بـالكَماِق ونُّزَل الـَمالئَِكةُ تَْنِزيالً يعنـي يوق القـيائة َين تشقي 

 السماء بـالكماق, وتنزل الـمالئكة تنزيالً.
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: َونُّزَل الـَمالئَكةُ تنِزيالً يقاول: وناّزل الاـمالئكة للاـى اْر  تنازيالً الاـُمْلُك يَْوَئِّاُذ الاـَقّي وقوله   

َمِن يقول: الـملك الاـقّي يوئّاذ داالب للارَمن دون كاّل ئان ساواه, وبطلار الـماـمالك يوئّاذ  َْ للّر

باـار وكااَن يَْوئاا َعلاـى سوى ئلكه. وقد كان فـي الادينا ئلاو , فبطال الاـملك يوئّاذ ساوى ئلاك الـ 

الكافِِريَن َعِسيرا يقول: وكان يوُق تشقّي السماء بـالكماق يوئا علـى أالل الكفار باـا  عسايرا, يعناـي 

  عبـا اديدا.

 

 29 - 27اآلية : 
َع الّرُساوِل القول فـي تأوياـل قولاه تعالاـى: }َويَاْوَق يَعَاّض الّظااِلُم َعلَاَى يَدَْياِه يَقُاوُل يَلَْيتَنِاي اتَّخاْذُا َئا

اَن الّشاْيَطاُن َسبِيالً ْ  يََوْيلَتَا لَْيتَنِي لَْم أَتِّخْذ فاُلَناً َدِليالً ْ  لّقَاْد أََضالّنِي َعاِن الاذّْكِر بَْعادَ لِْذ َجاآَءنِي َوَكا

 ِلِ ْنَساِن َدذُوالً {.

فاـا علاـى ئاا يقول تعالـى ذكره: ويوق يعاّض الظالاـم نفساه الاـمشر  برباه علاـى يدياه نادئا وأس    

فرأل فـي جنب   وأوبي نفسه بـالكفر به فـي ألاعة دـلـيـله الذي  دّه عن سبـيـل ربه, يقاول: ياا 

لـيتنـي اتـخذا فـي الدنـيا ئع الرسول سبـيالً, يعناـي ألريقاا للاـى الناـ اة ئان عاذا   . وقولاه ياا 

أ أالال التأوياـل فاـي الـمعناـّي بقولاه:فاُلَنا, فقاال بعضاهم: َوْيـلَتا لَـْيتَنِـي لَـْم أتّـِخْذ فاُلنا َدـِلـيالً ادتلا

عنـي بـالظالـم: عقبة بن أبـي ُئعَيط, ْنه ارتادّ بعاد لساالئه, أللباـا لرضاا أُباـّي بان داـلأ, وقاالوا: 

 فالن الو أُبـّي. ذكر ئن قال ذلك:

ن عطاااء ـاا َاادثنا القاساام, قااال: ثنااـي الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا  عاان اباان ُجااَريل, عاا19989  

الـخراسانـي, عن ابن عبـاس قال: كان أبـّي بن دـلأ يقضر النبـّي  لى   عليه وسالم, فزجاره 

عقبة بن أبـي ئعيط, فنزل: َويَاْوَق يَعَاّض الّظاِلاـُم َعلاـى يَدَْياِه يَقُاوُل ياا لَـْيتَنِاـي اتّاـَخْذُا َئاَع الّرُساوِل 

 عقبة, وفالنا دـلـيالً: أُبـّي بن دـلأ. َسبِـيالً... للـى قوله َدذُوالً قال: الظالـم:

ـاا َاادثنا اباان َميااد, قااال: َاادثنا جرياار, عاان الشعبااـّي فااـي قولااه: لَـْيتَنِااـي لَااـْم أتّااـِخْذ فاُلنااا 19990  

َدـِلـيالً قال: كان عقبة بن أبـي ئعيط دـلـيالً ْئية بن دـلأ, فأسلـم عقباة, فقاال أئياة: وجهاي ئان 

 دا, فكفر والو الذي قال: لَـْيتَنِـي لَـْم أتّـِخْذ فاُلنا َدـِلـيالً.وجهك َراق لن تابعَر ئـقم

ـاا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قااال: أدبرنااا ئعماار عاان قَتااادة وعثمااان 19991  

الّرُساول  الـ زري, عن ئقسم فـي قوله: َويَْوَق يَعَّض الّظاِلـُم َعلـى يَدَْيِه يَقُول يا لَـْيتَنِـي اتّاـَخْذُا َئاعَ 

َسبِـيالً قال: اجتـمع عقبة بن أبـي ئعيط وأبـّي بن دـلأ, وكاناا دـلـيـلاـين, فقاال أَادالما للااَبه: 

بلكنـي أنك أتـير ئـقمدا فـاستـمعر ئنه, و  ال أرضى عنك َتـى تتفل فاـي وجهاه وتكذّباه, فلاـم 

لأ فقتلاه النباـّي  الى   علياه يسلطه   علـى ذلك, فقتل عقبة يوق بدر  برا. وأئا أُباـّي بان داـ

وسلم بـيده يوق أَُد فـي القتال, والما اللذان أنزل   فـيهما: َويَْوَق يَعَّض الّظاِلـُم َعلـى يَدَْيِه يَقُوُل ياا 

 لَـْيتَنِـي اتّـَخْذُا َئَع الّرُسوِل َسبـيالً.

ال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, ق19992  

ابن عبـاس, َويَْوَق يَعَّض الّظاِلـُم َعلـى يَدَْيِه... للـى قوله: فاُلنا َدـِلـيالً قال: الو أُبـّي بن داـلأ, كاان 

 يقضر النبـي  لى   عليه وسلم, فزجره عقبة بن أبـي ئعيط.

دثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: 19993َ  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد َويَْوَق يَعَّض الّظاِلـُم 

َعلـى يَدَْيِه قال: عقبة بان أباـي ئعايط دعاا ئاـ لسا فاـيهم النباـّي  الى   علياه وسالم لطعااق, فاأبى 

ال آُكاال َتااـى تَْشااَهدَ أْن ال للااهَ لال ّ ُ, وأّن ُئااـَقّمدا »وقااال: النبااـّي  االى   عليااه وساالم أن يأكاال, 

قال: أااهد أن ال للاه لال   وأن ئاـقمدا «, نعم»فقال: ئا أنر بآكل َتـى أاهد  قال: «, َرُسوُل  

رسول  . فلقـيه أُئياة بان داـلأ فقاال:  ابوا: فقاال: لن أداا  علاـى ئاا تعلاـم, ولكناـي  انعر 

 أبى أن يأكل َتـى أقول ذلك, فقلته, ولـيس ئن نفسي.ألعائا ف

 وقال آدرون: عنـي بفالن: الشيطان. ذكر ئن قال ذلك:  
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ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 19994  

: فاُلناا َدـِلاـيالً قاال: قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد

 الشيطان.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

وقوله لَقَْد أَضلّنِـي َعِن الذّْكِر بَْعدَ لْذ جاَءنِـي يقول جّل ثناؤه ئخبرا عن الذا النادق علـى ئاا سالأ    

فـي ألاعة دـلـيـله: لقد أضلنـي عن اُليـمان بـالقرآن, والو الذكر, ئنه فـي الدنـيا, ئن ئعلية ربه 

بعد لذ جاءنـي ئن عند  , فلدّنـي عنه. يقول  : وكاَن الّشْيطاُن ل ْنسااِن َداذُوالً يقاول: ئسلّاـما 

 لـما يَنزل به ئن البالء بير ئنقذه وال ئنـ يه.

 31 - 30اآلية : 
}َوقَاااَل الّرُسااوُل يَااَرّ  لِّن قَااْوِئي اتَّخااذُواْ اَلااـَذَا اْلقُااْرآَن َئْهُ ااوراً ْ  القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى: 

 َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكّل نَبِّي َعدُّواً ّئَن اْلُمْ ِرِئيَن َوَكفََى بَِربَّك اَلاِدياً َونَِليراً {.

لن قاوئي الاذين بعثتناـي  يقول تعالـى ذكره: وقال الرسول يوق يعّض الظالـم علـى يديه: يا ر ّ     

 للـيهم ْدعوالم للـى توَيد  اتـخذوا الذا القرآن ئه ورا.

وادتلااأ أالاال التأويااـل فااـي ئعنااى اتااـخاذالم القاارآن ئه ااورا, فقااال بعضااهم: كااان اتااـخاذالم ذلااك   

 اُل را, قولهم فـيه السيىء ئن القول, وزعمهم أنه سقر, وأنه اعر. ذكر ئن قال ذلك:

قمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, ـ َدثنـي ئـ19995  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد قولاه: اتّاـَخذُوا اَلاذَا 

 القُرآَن َئْهُ ورا قال: يهُ رون فـيه بـالقول, يقولون: الو سقر.

ا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, قوله: ـ َدثنا القاسم, قال: َدثن19996  

َوقاَل الّرُسوُل... االَية: يه رون فـيه بـالقول. قال ئـ االد: وقولاه: ُئْساتَْكبِِريَن بِاِه سااِئرا تَْهُ اُروَن 

 قال: ئستكبرين بـالبلد سائرا ئـ الس ته رون, قال: بـالقول السيىء فـي القرآن بير الـقّي.

ـ َدثنـي الـقارث, قال: َدثنا الـقسن, قال, َدثنا الشيـم, عن ئكيرة, عن لبرااليـم, فـي 19997  

وقول  : لّن قَْوئي اتّـَخذُوا اَلذَا القُرآَن َئْهُ ورا قال: قالوا فـيه بير الـقّي ألاـم تار للاـى الاـمريض 

 لذا الذى قال بير الـقّي.

مشركين أنهام ال اروا القارآن وأعرضاوا عناه ولاـم وقال آدرون: بل ئعنى ذلاك: الاـخبر عان الاـ  

 يسمعوا له. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قول  : َوقاَل الّرُسوُل يا 19998  

قااالوا ال. َرّ  لّن قَااْوئي اتّااـَخذُوا اَلااذَا القُاارآَن َئْهُ ااورا ال يرياادون أن يساامعوه, ولن دعااوا للااـى   

 وقرأ: َواُلْم يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَنأَْوَن َعْنهُ قال: ينهون عنه, ويبعدون عنه.

قال أبو جعفر: والاذا القاول أولاـى بتأوياـل ذلاك, وذلاك أن   أدبار عانهم قاالوا: ال تسامعوا لهاذا   

 القرآن والكوا فـيه, وذلك ال رالم لياه.

ّي َعدُّوا ِئَن الـُماـْ ِرِئيَن يقاول تعالاـى ذكاره لنباـيه ئاـقمد  الى   وقوله: وَكذلَك َجعَْلنا ِلُكّل نَبِـ   

عليه وسلم: وكما جعلنا لك يا ئـقمد أعداء ئن ئشركي قوئك, كذلك جعلنا لكّل ئن نبأناه ئن قبلاك 

عدّوا ئن ئشركي قوئه, فلـم تـخلب بذلك ئن بـينهم. يقول: فاـا بر ِلاـما نالاك ئانهم كماا  ابر 

 لو العزق ئن رسلنا.ِئن قبلك أو

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قال ابن عبـاس وَكذلَك َجعَْلناا 19999  

ه جاعال لاه عادّوا ئان لُكّل نَبِـّي َعدُّوا ِئَن الـُمـْ ِرِئيَن قال: ياوألن ئاـقمدا  الى   علياه وسالم أنا

 الـمـ رئين كما جعل لـمن قبله.

وقوله: وَكفَـى بَربَّك الاِديا َونَِليرا يقول تعالـى ذكره لنبـيه: وكفـا  يا ئـقمد بربك الاديا يهديك    

للـى الـقّي, ويبلر  الراد, ونليرا: يقول: نا را لك علـى أعدائك, يقول: فال يهولنك أعداؤ  

 نا ر  علـيهم, فـا بر ْئري, وائض لتبلـيغ رسالتـي للـيهم. ئن الـمشركين, ف نـي
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 32اآلية : 
ادَةً َكاذَِلَك ِلنُ  َِ ثَبّاَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقَاَل الِّذيَن َكفَُرواْ لَْوالَ نُّزَل َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجْملَةً َوا

ادََ  َوَرتّْلنَاهُ تَْرتِيالً {. ََ  بِِه فُ

الـى ذكره: َوقاَل الِّذيَن َكفَُروا بـا  لَْوال نَّزَل َعلَـْيِه القُرآُن يقول: الال ناّزل علاـى ئاـقمد يقول تع    

دَةً كما أنزلار التاوراة علاـى ئوساى جملاة واَادة , قاال  :  َِ  لى   عليه وسلم القرآن ُجْملَةً َوا

ادََ  تنزيـله علـيك االَية بعد  ََ االَية, والشيء بعاد الشايء, لنثبار باه فاَاد  نزلنااه. َكذلَك ِلنُثَبَّر بِِه فُ

 ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20000  

ادَةً َكاذلَك ِلنُثَبّا َِ ادََ  َوَرتّْلنااه ابن عبـاس َوقاَل الِّذيَن َكفَُروا لَْوال نُّزَل َعلَـْيِه القُارآُن ُجْملَاةً َوا ََ َر بِاِه فُا

تَْرتِـيالً قال: كان   ينزل علـيه االَية, ف ذا علـمها نبـّي   نزلر آياة أدارى, لـيعلاـمه الكتاا  عان 

 رهر قلب, ويثبر به فَاده.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قولاه: َوقااَل الّاِذيَن 20001  

دَةً كما أنزلار التاوراة علاـى ئوساى, قاال: كاذلَك ِلنُثَبّاَر بِاِه كَ  َِ فَُروا لَْوال نُّزَل َعلَـْيِه القُرآُن ُجْملَةً َوا

ادََ  قال: كان القرآن ينّزل علـيه جواباـا لقاولهم: لـيعلاـم ئاـقمد أن   ي ياب القاوق باـما يقولاون  ََ فُ

 ََ  ادََ  لنلق  به عزيـمة قلبك ويقـين نفسك, ونش عك به.بـالـقّي, ويعنـي بقوله: ِلنُثَبَّر بِِه فُ

وقوله َوَرتّْلناهُ تَْرتِـيالً يقول: وايّا بعد ايء علاـمناَكهُ َتاـى تاـقفظنه. والترتـياـل فاـي القاراءة:    

 الترسل والتثبر.

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

لبرااليـم, قال: َدثنا الشيـم, قال: أدبرنا ئكيارة, عان لبراالياـم, فاـي  ـ َدثنـي يعقو  بن20002  

 قوله: َوَرتّْلناهُ تَرتِـيالً قال: نزل ئتفّرقا.

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان الاـقسن, فاـي قولاه: 20003  

جوابـا لهام لذا ساألوا عان اايء أنزلاه   جواباـا  َوَرتّْلناهُ تَْرتِـيالً قال: كان ينّزل آية وآيتـين وآياا

 لهم, وردّا عن النبـّي فـيـما يتكلـمون به. وكان بـين أّوله وآدره نـقو ئن عشرين سنة:

ـ َدثنا القاسم, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قولاه: َوَرتّْلنااهُ 20004  

القرآن للـى آدره أنزل علـيه ْربعين, وئاا النبـّي  الى   علياه تَْرتـيالً قال: كان بـين ئا أنزل 

 وسلم لثنتـين أو لثالث وستـين.

 وقال آدرون: ئعنى الترتـيـل: التبـيـين والتفسير. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: َوَرتّْلنااهُ تَْرتاـيالً 20005  

 ال: فسرناه تفسيرا, وقرأ: َوَرتِّل القُرآَن تَْرتِـيالً.ق

 34 - 33اآلية : 
َسااَن تَْفِساايراً ْ  الّااِذيَن  َْ القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى: }َوالَ يَأْتُونَااَك بَِمثَااُل لِالّ ِجّْنَاااَ  بِاااْلَقّي َوأَ

 َكاناً َوأََضّل َسبِيالً {.يُْقَشُروَن َعلََى ُوُجواِلِهْم لِلََى َجَهنَّم أُْولَـََِّك َاّر ئّ 

يقااول تعالااـى ذكااره: وال يأتااـيك يااا ئااـقمد الااَالء الااـمشركون بااـمثل يضااربونه لال جّنااا  ئاان     

 الـقّي, بـما نبطل به ئا جاءوا به وأَسن ئنه تفسيرا. كما:

َك بِاـَمثَُل ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل َوال يأْتُونَا20006  

لالّ ِجّْناااَ  بـالااـَقّي قااال: الكتااا  بااـما تااردّ بااه ئااا جاااءوا بااه ئاان اْئثااال التااـي جاااءوا بهااا وأَساان 

 تفسيرا.

َسَن تَْفِسيرا: وأَسن ئـما جاءوا به ئن الـمثل بـيانا وتفليالً. وبناـقو الاذي قلناا    َْ وعنى بقوله وأ

 فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20007  

َسَن تَْفسيرا يقول: أَسن تفليالً. َْ  ابن عبـاس قوله: وأ
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ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان ئااـ االد 20008  

َسَن تَْفِسيرا قال: بـيانا َْ  .وأ

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20009   َُ ـ 

َسَن تَْفِسيرا يقول: تفليالً. َْ  يقول فـي قوله وأ

وقولااه: الّااِذيَن يُْقَشااُروَن َعلااـى ُوُجااواِلِهَم أَُولَِّااَك َاااّر َئكانااا يقااول تعالااـى ذكااره: لنبااـيه: الااَالء    

دة وئن كان علـى ئثل الاذي الام الـمشركون يا ئـقمد َِ , القائلون لك: لَْوال نُّزَل اَلذَا القُرآُن ُجْملَةً وا

علـيه ئن الكفر بـا , الذين يقشرون يوق القـيائة علـى وجوالهم للـى جهنـم, فـيساقون للـى جهناـم 

 ـيا ألريقا.اّر ئستقّرا فـي الدنـيا واالَدرة ئن أالل الـ نة فـي الـ نة, وأضّل ئنهم فـي الدن

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي القاسم, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد 20010  

شيهم الِّذيَن يُْقَشُروَن َعلـى ُوُجواِلِهْم للـى َجَهنّـَم قال: الذي أئشاالم علـى أرجلهم قادر علاـى أن ياـم

 علـى وجوالهم أُولََِّك َاّر َئكانا ئن أالل الـ نة وأَضّل َسبِـيالً قال: ألريقا.

ـ َدثنـي ئـقمد بن يقيى اْزدي, قال: َادثنا الاـقسين بان ئاـقمد, قاال: َادثنا ايباـان, 20011  

ئالك أن رجاالً قاال: عن قَتادة, قوله الِّذيَن يُْقَشُروَن َعلـى ُوُجواِلِهْم للـى َجَهنّـَم قال: َدثنا أنس بن 

الّاِذي أْئشااهُ َعلاـى ِرْجلَاـْيِه قااِدٌر أْن يُاـْمِشيَهُ »يا رسول   كياأ يقشار الكاافر علاـى وجهاه  قاال: 

 «.َعلـى َوْجهه

َدثنا أبو سفـيان الكنوي يزيد بن عمرو, قال: َدثنا دالد بن يقيى الكوفـي, قال: َدثنا سفاـيان    

دالد, قال: أدبرنـي ئن سمع أنس بن ئالك يقول: جااء رجال للاـى الثوري, عن لسماعيـل بن أبـي 

الّااِذي يَْقُشااُراُلْم َعلااـى »النبااـّي  االى   عليااه وساالم فقااال: كيااأ يقشاارالم علااـى وجااوالهم  قااال: 

 «.أّرُجِلِهْم قاِدٌر بأْن يَْقُشَراُلْم َعلـى ُوُجوالِهمْ 

رون, قال: أدبرنا لسماعيـل بن أبـي دالد, َدثنا عبـيد بن ئـقمد الوّرا , قال: َدثنا يزيد بن الا   

عن أبـي داود, عن أنس بان ئالاك, قاال: ساّل رساول    الى   علياه وسالم: كياأ يُقشار أالال 

لّن الّااِذي أْئشااااُلْم َعلااـى أْقااداِئِهْم قاااِدٌر َعلااـى أْن يُااـْمِشيَُهْم َعلااـى »النااار علااـى وجااوالهم  فقااال: 

 «.ُوُجواِلِهمْ 

َمد بن الـمقداق قال: َدثنا َازق, قاال: سامعر الاـقسن يقاول: قارأ رساول   ـ َدثنـي أ20012  

 لى   عليه وسلم الذه االَياة: الّاِذيَن يُْقَشاُروَن َعلاـى ُوُجاواِلِهْم للاـى َجَهنّاـَم فقاالوا: ياا نباـي كياأ 

را أْن يُاـْمِشيَُهْم َعلاـى أرأْيَر الِّذي أْئشااُلْم َعلاـى أْقاداِئِهْم ألَاـْيَس قاادِ »يـمشون علـى وجوالهم  قال: 

 «.ُوجواِلهم

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا الشيـم, قاال: أدبرناا ئنلاور بان زاذان, 20013  

يقشار النااس ياوق القاـيائة »عن علـي بن زيد بن جدعان, عن أبـي دالاد, عان أباـي الريارة, قاال: 

«, أقاادائهم, و اانأ علااـى وجااوالهم علااـى ثالثااة أ ااناف:  اانأ علااـى الاادواّ , و اانأ علااـى

لن الذي أئشاالم علـى أقدائهم, قادر أن يـمشيهم علـى »فقـيـل: كيأ يـمشون علـى وجوالهم  قال: 

 «.وجوالهم

 

 36 - 35اآلية : 
فَقُْلنَاا   القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَْد آتَْينَا ُئوَسى اْلِكتَاَ  َوَجعَْلنَا َئعَهُ أََدااهُ اَلااُروَن َوِزياراً ْ

 اْذاَلبَآ لِلَى اْلقَْوِق الِّذيَن َكذّبُواْ بِآيَاتِنَا فَدَّئْرنَااُلْم تَْدِئيراً {.

يقول تعالـى ذكره لنبـيه ئـقمد  لى   عليه وسالم يتوعاد ئشاركي قوئاه علاـى كفارالم باـا ,     

لهم ئن اْئـم الـمكذّبة وتكذيبهم رسوله ويخّوفهم ئن َلول نقمته بهم, نظير الذي يقّل بـمن كان قب

رسلها: َولَقَْد آتَـْينا يا ئـقمد ُئوَسى الِكتاَ  يعنـي التاوراة, كالاذي آتاـينا  ئان الفرقاان َوَجعَْلناا َئعَاهُ 

أَداهُ الاُروَن َوِزيرا يعنـي: ئعينا ورهيرا فقُْلنا اْذاَلبـا للـى القَْوِق الِّذيَن َكذّبُوا بآياتِنا يقول: فقلنا لهما: 

ا للاـى فرعاون وقوئاه الاذي كاذّبوا ب عالئناا وأدلتناا, فادئرناالم تادئيرا. وفاـي الكاالق ئتارو  اذالبـ

 استكنـي بداللة ئا ذكر ئن ذكره والو: فذالبـا فكذبوالما, فدئرناالم َينُّذ.
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 37اآلية : 
ْلنَااُلْم ِللنّاِس آيَةً َوأَْعتَاْدنَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوقَْوَق نُوحُ لّّما َكذّبُواْ الّرُسَل أَْبَرْقنَااُلْم َوَجعَ 

 ِللّظاِلِميَن َعذَاباً أَِليماً {.

يقااول تعالااـى ذكااره: وقااوق نااوح لااـما كااذّبوا رساالنا, وردّوا علااـيهم ئااا جاااءوالم بااه ئاان الااـقّي,     

ة للنااس أبرقناالم بـالطوفـان َوَجعَْلنااُلْم للنّاِس آيَةً يقول: وجعلنا تكريقنا لياالم ولالالكنا عظة وعبر

يعتبرون بها وأْعتَْدنا للّظاِلاـِميَن َعذَاباـا أِلـياـما يقاول: وأعاددنا لهام ئان الكاافرين باـا  فاـي االَدارة 

 عذابـا ألـيـما, سوى الذي َّل بهم ئن عاجل العذا  فـي الدنـيا.

 39 - 38اآلية : 
ّس َوقُُرونااً بَاْيَن ذَِلاَك َكثِياراً ْ  َوُكاالّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَعااداً َوثَُماودَاْ َوأَْ اَقاَ  الارّ 

 َضَرْبنَا لَهُ اْْئثَاَل َوُكالّ تَبّْرنَا تَتْبِيراً {.

 يقول تعالـى ذكره: ودئرنا أيضا عادا وثمود وأ قا  الرّس.    

وادتلأ أالل التأويـل فـي أ قا  الرّس, فقال بعضهم: أ قا  الرّس ئن ثمود. ذكار ئان قاال   

 ذلك:

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان 20014  

 عبـاس وأ َقاَ  الّرّس قال: قرية ئن ثمود.

 وقال آدرون: بل الي قرية ئن الـيـمائة يقال لها الفْلـل ذكر ئن قال ذلك:  

ل: َدثنا جرير بن َازق, قال: ـ َدثنـي يونس بن عبد اْعلـى, قال: َدثنا ابن والب, قا20015  

 قال قتادة: الرّس: قرية ئن الـيـمائة يقال لها الفْلـل.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قال ابن ُجَريل, قال عكِرئاة: 20016  

 أ قا  الرّس بفلـل الم أ قا  يس.

 ال ذلك:وقال آدرون: الم قوق رّسوا نبـيهم فـي بّر. ذكر ئن ق  

ـاا َاادثنا اباان بشااار, قااال: َاادثنا عبااد الاارَمن, قااال: َاادثنا سفااـيان, عاان أبااـي بكاار, عاان 20017  

 عكِرئة, قال: كان الرّس بّرا رّسوا فـيها نبـيهم.

 وقال آدرون: الي بّر كانر تسمى الرّس. ذكر ئن قال ذلك:  

ل: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قا20018  

 ابن عبـاس, وأ َقاَ  الّرّس قال: الي بّر كانر تسمى الّرّس.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمارة, قال: َدثنا عبـيد   بن ئوسى, قاال: أدبرناا لسرائياـل, عان 20019  

 قال: الّرّس بّر كان علـيها قوق.« وأ َقاَ  الّرسّ »أبـي يقيى عن ئـ االد فـي قوله: 

ل أبو جعفر: واللوا  ئن القول فـي ذلك, قاول ئان قاال: الام قاوق كاانوا علاـى بّار, وذلاك أن قا  

 الّرّس فـي كالق العر  كّل ئـقفور ئثل البّر والقبر ونـقو ذلك وئنه قول الشاعر:

 َسبَْقَر للـى فََرأُل بـااِلُلتَنابِلَةً يَْقفُُروَن الّرساسا  

ـم قوئا كانر لهام قلاة بسابب َفارة, ذكارالم   فاـي كتاباه يريد أنهم يقفرون الـمعادن, وال أعل  

لال أ قا  اْددود, ف ن يكونوا الم الـمعنـيـين بقوله وأ َقاَ  الّرّس ف نا سنذكر دبرالم لن اااء 

  لذا انتهينا للـى سورة البرو , ولن يكونوا بيرالم فاال نعارف لهام دبارا, لال ئاا جااء ئان جملاة 

 ّسوا نبـيهم فـي َفرة. لال ئا:الـخبر عنهم أنهم قوق رَ 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن ئـقمد بن كعب القرري, قال: 20020  

«. لّن أّوَل النّااِس يَدداـُل الاـَ نّةَ يَاْوَق الِقاـياَئِة العَْبادُ اَْْساَودُ »قال رساول    الى   علياه وسالم: 

بعث نبـيا للـى أالل قرية فلـم يَئن ِئْن أاللها أَاد لال ذلاك اْساود, ثام  وذلك أن   تبـار  وتعالـى

لن أالل القرية عدوا علـى النبـّي علـيه السالق, فقفورا له بّرا فألقوه فـيها, ثم أألبقوا علاـيه بق اُر 

ضخم, قال: وكان ذلك العبد يذالب فـيقتطب علـى رهاره, ثام يأتاـي بقطباه فـيباـيعه, فاـيشتري باه 

وارابـا, ثم يأتـي به للـى ذلك البّر, فـيرفع تلاك اللاخرة, فاـيعينه   علاـيها, فـيدلاـي للاـيه  ألعائا

ألعائه وارابه, ثام يعيادالا كماا كانار, قاال: فكاان كاذلك ئاا اااء   أن يكاون. ثام لناه ذالاب يوئاا 
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د ِسانَة, يقتطب, كما كان يلنع, ف مع َطبه, وَزق َزئته وفرغ ئنها فلـما أراد أن يقتـملها وج

فـاضط ع فناق, فضر    علـى أذنه سبع سنـين نائما. ثم لنه الّب فتـمطى, فتـقّول لشاقة االَدار, 

فـاضط ع, فضر    علـى أذنه سبع سنـين أدرى. ثم لنه الّب فـاَتاـمل َزئتاه, وال يقساب لال 

بـا كماا كاان يلانع, أنه ناق ساعة ئن نهار, ف اء للـى القرية فبـاف َزئته, ثم ااترى ألعائا وارا

ثم ذالب للـى الـقفرة فـي ئوضعها التـي كانر فاـيه فـالتاـمسه فلاـم ي اده, وقاد كاان بادا لقوئاه فاـيه 

بداء, فـاستـخرجوه وآئنوا به و دّقوه, قال: فكان النبـّي علـيه السالق يسألهم عن ذلك اْساود: ئاا 

 اْسود ئن نوئته بعد ذلك, فقال رسول فـيقولون: ئا ندري, َتـى قبض   النبـّي, فأالّب  0فعل

بير أن الَالء فـي الاذا الاـخبر « لّن ذلَك اْْسَودَ َّْوُل َئْن يَْدُدـُل الـَ نّةَ »   لى   عليه وسلم: 

يذكر ئـقمد بن كعب عن النبـّي  لى   عليه وسلم أنهم آئنوا بنباـيهم واستاـخرجوه ئان َفرتاه, 

معنـيااـين بقولااه: وأ ااَقاَ  الااّرّس ْن   أدباار عاان أ ااقا  الااّرّس أنااه فااال ينبكااي أن يكونااوا الـ

دئارالم تاادئيرا, لال أن يكوناوا دئااروا بأَاداث أَاادثوالا بعاد نبااـيهم الاذي استااـخرجوه ئان الااـقفرة 

وآئنوا به, فـيكون ذلك وجها. َوقُُرونا بـيَن ذلَك َكثِـيرا يقول: ودئرنا بـين أضعاف الذه اْئـم التـي 

 االا لكم أئـما كثـيرة. كما:سّمين

ـ َدثنا الـقسن بن ابـيب, قال: َدثنا دـلأ بان دـلاـيفة, عان جعفار بان علاـّي بان أباـي 20021  

رافااع ئولااـى رسااول    االى   عليااه وساالم قااال: دااـلفر بـالااـمدينة عمااي ئااـمن يفتااـي علااـى أن 

 رضي   عنه. القرن سبعون سنة, وكان عمه عبـيد   بن أبـي رافع كاتب علـيّ 

ـ َدثنا عمرو بن عبد الـقميد, قال: َدثنا َفب بن بيااث, عان الاـق ا , عان الاـقكم, 20022  

 عن لبرااليـم قال: القرن أربعون سنة.

وقوله وُكالً َضَرْبنا لَهُ اَْْئثاَل يقول تعالـى ذكره: وكل الذه اْئـم التاـي أاللكناالاا التاـي ساميناالا    

بنا له اْئثال, يقول: ئثلنا له اْئثال ونبهناالا علـى َ  نا علاـيها, وأعاذرنا لكم أو لـم نسمها ضر

 للـيها بـالعبر والـمواعظ, فلـم نهلك أئة لال بعد اُلبالغ للـيهم فـي الـمعذرة.

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

ا , عن ئعمر, عن قَتادة, فـي قوله: وُكاالً َضاَرْبنا ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرز20023  

 لَهُ اَْْئثاَل قال: كّل قد أعذر   للـيه, ثم انتقم ئنه.

وقوله: وُكالّ تَبّْرنَا تَتْبِـيرا يقول تعالـى ذكره: وكل الَالء الاذين ذكرناا لكام أئارالم استأ الناالم,    

 فدئرناالم بـالعذا  لبـادة, وأاللكناالم جميعا.

 نـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:وب  

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان الاـقسن, فاـي قولاه: 20024  

 وُكالّ تَبّْرنا تَتْبِـيرا قال: تبر   كالً بعذا  تتبـيرا.

ث, عان جعفار, عان ساعيد بان ُجباـير ـ َدثنا أبو كريب قال: َادثنا ابان ياـمان, عان أااع20025  

 وُكالّ تَبّْرنا تَتْبِـيرا قال: تتبـير بـالنبطية.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قاال ابان ُجاَريل, قولاه: وُكاالّ 20026  

 تَبّْرنا تَتْبِـيرا قال: بـالعذا .

 40اآلية : 
ْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الّتَِي أُْئِطَرْا َئَطَر الّسْوِء أَفَلَْم يَُكونُواْ يََرْونََها القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَ 

 بَْل َكانُواْ الَ يَْرُجوَن نُُشوراً {.

يقول تعالـى ذكره: ولقد أتـى الَالء الذين اتـخذوا القارآن ئه اورا علاـى القرياة التاـي أئطرالاا     

قوق لوأل. وئطر السوء: الو الـق ارة التاـي أئطرالاا   علاـيهم    ئطر السوء والي سدوق, قرية

 فأاللكهم بها. كما:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل َولَقَاْد أتَاْوا َعلاـى 20027  

قااال اباان القَْريَااِة التااـي أْئِطااَرْا َئَطاار الّسااوِء قااال: َ ااارة, والااي قريااة قااوق لااوأل, واساامها ساادوق. 

عبـاس: دمس قريّاا, فأاللك   أربعة, وبقـير الـخائسة, واسمها  عوة. لاـم تهلاك  اعوة. كاان 

أاللها ال يعملون ذلك العمل, وكانر سدوق أعظمها, والي التـي نازل بهاا لاوأل, وئنهاا بعاث. وكاان 
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أن تعّرضاوا  لبرااليـم  لى   عليه وسلم ينادي نلايقة لهام: ياا سادوق, ياوق لكام ئان  , أنهااكم

 لعقوبة  , زعموا أن لوألا ابن أدي لبرااليـم  لواا   علـيهما.

وقوله: أفَلَـْم يَُكونُوا يََرْونَها يقول جّل ثناؤه: أو لاـم يكان الاَالء الاـمشركون الاذين قاد أتاوا علاـى    

أاللهاا القرية التاـي أئطارا ئطار الساوء يارون تلاك القرياة, وئاا نازل بهاا ئان عاذا    بتكاذيب 

رسلهم, فـيعتبروا ويتذكروا, فـيراجعوا التوبة ئن كفرالم وتكذيبهم ئـقمدا  لى   عليه وسلم بَْل 

َكانُوا ال يََرُجوَن نُُشورا يقول تعالـى ذكره: ئا كذّبوا ئـقمدا فـيـما جاءالم به ئن عند  , ْنهام لاـم 

ئن أجل أنهام قاوق ال يخاافون نشاورا بعاد يكونوا رأوا ئا َّل بـالقرية التـي و فر, ولكنهم كذّبوه 

الـمـماا, يعنـي أنهم ال يوقنون بـالعقا  والثوا , وال يَئنون بقـياق السااعة, فاـيردعهم ذلاك عماا 

 يأتون ئن ئعا ي  . وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل أفَلَااـْم يُكونُااوا ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: 20028  

 يََرْونَها, بَْل كانُوا ال يَْرُجوَن نُُشورا: بعثا.

 41اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولِذَا َرأَْوَ  لِن يَتِّخذُونََك لِالّ اُلُزواً أاََلـَذَا الِّذي بَعََث ّ ُ َرُسوالً {.

ئااـقمد  االى   عليااه وساالم: ولذا رآ  الااَالء الااـمشركون الااذين  يقااول تعالااـى ذكااره لنبااـيه    

قللر علـيك قللهم لْن يَتّـِخذُونََك لالّ اُلاُزوا يقاول: ئاا يتاـخذونك لال ساخرية يساخرون ئناك, 

 يقولون: أالذا الِّذي بَعَث ّ ُ للـينا َرُسوالً ئن بـين دـلقه.

 42اآلية : 
َكادَ لَيُِضالّنَا َعاْن آِلَهتِنَاا لَاْوالَ أَن َ اْبَرنَا َعلَْيَهاا َوَساْوَف يَْعلَُماوَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }لِن 

يَن يََرْوَن اْلعَذَاَ  َئْن أََضّل َسبِيالً {. َِ 

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن الَالء الـمشركين الذين كانوا يهزءون برسول    لى   عليه     

د كاد الذا يضلنا عن آلهتنا التـي نعبدالا, فـيلدّنا عان عباـادتها لاوال وسلم: لنهم يقولون لذا رأوه: ق

يَن يََرْوَن العذَاَ  يقول جّل ثناؤه: سيبـين  َِ  برنا علـيها, وثبوتنا علـى عبـادتها. َوَسْوَف يَْعلَـُموَن 

: ئان الراكاب لهم َين يعاينون عذا    قد َّل بهم علـى عبـادتهم االَلهة َئاْن أَضاّل َسبِاـيالً يقاول

بير ألريي الهادى, والساالك سبـياـل الاردى أنار أوالام. وبناـقو ئاا قلناا فاـي تأوياـل قولاه لَاْوال أن 

 َ بْرنا َعلَـْيها قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َادثنا َ اا , عان ابان ُجاَريل لْن كاادَ لَاـيُِضلّنا 20029  

 تِنا لَْوال أْن َ بْرنا َعلَـْيها قال: ثبتنا علـيها.َعْن آِلهَ 

 44 - 43اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أََرأَْيَر َئِن اتَّخذَ لِلَـََههُ اَلَواهُ أَفَأَناَر تَُكاوُن َعلَْياِه َوِكايالً ْ  أَْق تَْقَسابُ 

 الّ َكاْْنعَاِق بَْل اُلْم أََضّل َسبِيالً {.أَّن أَْكثََراُلْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَن لِْن اُلْم لِ 

يعنـي تعالـى ذكره: أَرأْيَر يا ئـقمد َئاِن اتّاـَخذَ للَهاهُ ااهوتَه التاـي يهواالاا وذلاك أن الرجال ئان     

الـمشركين كان يعبد الـق ر, ف ذا رأى أَسن ئنه رئى به, وأدذ االَدر يعبده, فكان ئعبوده وللهاه 

ك قال جّل ثناؤه أرأْيَر َئَن اتّـَخذَ للََهاهُ اَلاَواهُ, أفأْناَر تَُكاوُن َعلَاـْيِه َوِكايالً يقاول ئا يتـخيره لنفسه فلذل

تعالـى ذكره: أفأنر تكون يا ئـقمد علـى الاذا َفاـيظا فاـي أفعالاه ئاع عظياـم جهلاه  أق تَاـْقسُب ياا 

ْعِقلُاوَن ئاا يعااينون ئان ئـقمد أن أكثار الاَالء الاـمشركين يَْسامعُوَن ئاا يُتلاـى علاـيهم, فاـيعون أْو يَ 

َ ل  , فـيفهمون  لْن اُلْم لالّ كاَْْنعاِق يقاول: ئاا الام لال كالبهاائم التاـي ال تعقال ئاا يقاال لهاا, وال 

تفقه, بل الم ئن البهائم أضّل سبـيالً ْن البهائم تهتدي لـمراعيها, وتنقاد ْربـابها, والاَالء الكفارة 

 ئن أنعم علـيهم, بل يكفرونها, ويعلون ئن دـلقهم وبرأالم.ال يطيعون ربهم, وال يشكرون نعمة 

 46 - 45اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }أَلَْم تَاَر لِلَاَى َربّاَك َكْياَأ َئادّ الّظاّل َولَاْو َااآَء لََ عَلَاهُ َسااِكناً ثُاّم َجعَْلنَاا 

 اً يَِسيراً {.الّشْمَس َعلَْيِه دَِليالً ْ  ثُّم قَبَْضنَاهُ لِلَْينَا قَْبض
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يقول تعالـى ذكره: ألَـْم تََر يا ئـقمد َكْيَأ َئدّ ربك الّظّل, والو ئا بـين أللوف الف ار للاـى أللاوف     

 الشمس. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ابن عبـاس, قوله: ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا عبد  , قال: ثنـي ئعاوية, عن علـّي, عن 20030  

 ألَـْم تََر للـى َربّك َكْيَأ َئدّ الّظّل يقول: ئا بـين أللوف الف ر للـى أللوف الشمس.

َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أباـي, قاال: ثناـي عماي, قاال: ثناـي أباـي, عان أباـيه, عان ابان    

 بـين  الة اللب  للـى أللوف الشمس. عبـاس, قوله ألَـْم تََر للـى َربَّك َكْيَأ َئدّ الّظّل قال: ئدّه ئا

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا يعقو , عن جعفر, عن سعيد بن ُجبـير, فاـي قولاه ألاـْم تَاَر 20031  

للاـى َربّااَك َكْيااَأ َئادّ الّظااّل َولَااْو اااَء لااـَ عَلَهُ ساااِكنا قااال: الظاّل: ئااا بااـين أللاوف الف اار للااـى أللااوف 

 الشمس.

ن عباد   بان بزياع, قاال: َادثنا أباو ئاـقلن, عان َلاين, عان أباـي ـ َدثنا ئاـقمد با20032  

 ئالك, قال ألَـْم تََر للـى َربَّك َكْيَأ َئدّ الّظّل قال: ئا بـين أللوف الف ر للـى أللوف الشمس.

ـاا َدثنااـي ئااـقمد باان عماارو, قااال: َاادثنا أبااو عا اام, قااال: َاادثنا عيسااى, وَدثنااـي 20033  

, قال: َدثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه الـقارث, قال: َدثنا الـقسن

 َكْيَأ َئدّ الّظّل قال: رّل الكداة قبل أن تطلع الشمس.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد, قاال: الظاّل:    

 رّل الكداة.

, عن عكِرئة, قوله: ألَـْم تََر للاـى َربّاَك َكْياَأ َئادّ الّظاّل ـ قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل20034  

 قال: ئدّه ئن أللوف الف ر للـى أللوف الشمس.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20035   َُ ـ 

 ة الكداة للـى أللوف الشمس.يقول فـي قوله: ألَـْم تََر للـى َربَّك َكْيَأ َئدّ الّظّل يعنـي ئن  ال

قوله: َولَْو ااَء لـَ عَلَهُ ساِكنا يقول: ولاو اااء لاـ عله دائماا ال يازول, ئاـمدودا ال تذالباه الشامس,    

 وال تنقله. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاويا20036  

 قوله: َولَْو ااَء لـَ عَلَهُ ساِكنا يقول: دائما.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20037  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: َولَاْو اااَء 

 عَلَهُ ساِكنا قال: ال تليبه الشمس وال يزول.لـ َ 

َادثنا القاسام: قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد َولَاْو َااااَء    

 لـَ عَلَهُ ساِكنا قال: ال يزول.

لَهُ ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: ولَاْو َاااَء لاـَ عَ 20038  

 ساِكنا قال: دائما ال يزول.

وقوله ثُّم َجعَْلنا الّشْمَس َعلَـْيِه دَِلـيالً يقول جّل ثناؤه: ثم دللناكم أيها الناس بنسا  الشامس ليااه عناد   

« علاـيه»أللوعها علـيه, أنه دـْلي ئن دـلي ربكم, يوجده لذا ااء, ويفنـيه لذا أراد والهاء فـي قوله 

ثم جعلنا الشمس علـى الظاّل دلاـيالً. قـياـل: ئعناى داللتهاا علاـيه أناه لاو لاـم  ئن ذكر الظّل. وئعناه:

تكن الشمس التـي تنسخه لـم يعلـم أنه ايء, لذا كانر اْاياء لنـما تعرف بأضدادالا, نظير الاـقلو 

 الذي لنـما يعرف بـالـقائض والبـارد بـالـقاّر, وئا أابه ذلك. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلاك قاال أالال

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20039  

 قوله ثُّم َجعَْلنا الّشْمَس َعلَـْيِه دَِلـيالً يقول: أللوف الشمس.

رث, قال: ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, َدثنا عيسى وَدثنـي الـقا20040  

َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد ثُاّم َجعَْلنَاا الّشاْمَس َعلَاـْيِه 

 دَِلـيالً قال: تـقويه.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   
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والااب, قااال: قااال اباان زيااد, فااـي قااول  : ثُااّم َجعَْلنااا ـاا َدثنااـي يااونس, قااال: أدبرنااا اباان 20041  

 الّشْمَس َعلـْيِه دَِلـيالً قال: أدرجر ذلك الظّل فذالبر به.

وقوله: ثُّم قَبَْضناهُ للَـْينا قَْبضا يَِسيرا يقول تعالـى ذكره: ثم قبضنا ذلك الدلـيـل ئن الشامس علاـى    

ي نأتـي به بـالعشّي. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلاك قاال أالال الظّل للـينا قبضا دفـيا سريعا بـالفـيء الذ

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20042  

هُ قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: ثُاّم قَبْضانا

للَـْينَا قَْبضا يَِسيرا قال: َوى الشمس الظّل. وقـيـل: لن الهاء التـي فـي قوله ثُّم قَبَْضناهُ للَاـْينا عائادة 

علااـى الظااّل, ولن ئعنااى الكااالق: ثاام قبضاانا الظااّل للااـينا بعااد باارو  الشاامس وذلااك أن الشاامس لذا 

 بربر با  الظّل الـمـمدود, قالوا: وذلك وقر قبضه.

 ل التأويـل فـي ئعنى قوله يَِسيرا فقال بعضهم: ئعناه: سريعا. ذكر ئن قال ذلك:وادتلأ أال  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20043  

 قوله: ثُّم قَبَْضناهُ للَـْينا قَْبضا يَِسيرا يقول: سريعا.

 ذكر ئن قال ذلك: وقال آدرون: بل ئعناه: قبضا دفـيا.  

ـ َادثنا ابان بشاار, قاال: َادثنا عباد الارَمن, قاال: َادثنا سفاـيان, عان عباد العزياز بان 20044  

 رفـيع, عن ئـ االد ثُّم قَبَْضناهُ للَـْينا قَْبضا يَِسيرا قال: دفـيا.

يَِسايرا ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قاال ابان ُجاَريل قَْبضاا 20045  

قال: دفـيا, قال: لن ئا بـين الشمس والظّل ئثل الـخيط, والـيسير الفعياـل ئان الاـيسر, والاو الساهل 

الهاايّن فااـي كااالق العاار . فمعنااى الكااالق لذ كااان ذلااك كااذلك, يتوجااه لااـما روي عاان اباان عبااـاس 

ْضناهُ للَاـْينا قْبضاا وئـ االد, ْن سهولة قبض ذلك قد تكون بسرعة ودفـاء. وقـيـل لنـما قـيـل ثُّم قَبَ 

يَِسيرا ْن الظّل بعد برو  الشمس ال يذالب كله دفعة, وال يقبل الظاالق كلاه جملاة, ولناـما يقابض 

 ذلك الظّل قبضا دفـيا, ايّا بعد ايء ويعقب كل جزء ئنه يقبضه, جزء ئن الظالق.

 

 47اآلية : 
اللّْيَل ِلبَاساً َوالنّْوَق ُسابَاتاً َوَجعَاَل النَّهااَر نُُشاوراً  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواُلَو الِّذي َجعََل لَُكمُ 

.} 

يقول تعالـى ذكره: الذي ئدّ الظّل ثم جعل الشمس علـيه دلاـيالً, الاو الاذي جعال لكام أيهاا النااس     

 تناون فاـيها اللـيـل لبـاسا. ولنـما قال جّل ثنااؤه: َجعَاَل لَُكاُم اللّـْياـَل ِلباـاسا ْناه جعلاه لـخاـلقه جناة ي

ويسكنون فلار لهم سترا يستترون به, كما يستترون بـالثـيا  التـي يُكسونها. وقوله والنّْوَق ُسبـاتا 

يقول: وجعل لكم النوق راَة تستري  به أبدانكم, وتهدأ به جاوارَكم. وقولاه َوَجعَاَل النّهااَر نُُشاورا 

 شر الـميُر, كما قال اْعشى:يقول تعالـى ذكره: وجعل النهار يقظة وَياة, ئن قولهم: نَ

 َتـى يقُوَل النّاُس ِئـّما رأَْوايا َعَ بـا لْلـَميِّر النّاِاِر  

ياةً َوال نُُشورا. وكان ئـ االد يقول فـي تأويـل ذلك ئا:   ََ  وئنه قول  : ال يَـْمِلُكوَن َئْوتا َوال 

ثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال َدثنا أبو عا م, قال: َد20046  

قال: َادثنا الاـقسن, قاال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: َوَجعَاَل 

 النّهاَر نُُشورا قال: ينشر فـيه.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

ذي ادترنا فـي تأويـل ذلك, ْنه عقـيب قوله والنّْوَق ُسباـاتا فاـي اللـياـل. فا ذ ولنـما ادترنا القول ال  

كان ذلك كذلك, فو أ النهار بأن فـيه الـيقظة والنشور ئن النوق أابه لذ كان الناوق أداا الاـموا. 

والذي قاله ئـ االد بير بعياد ئان اللاوا  ْن   أدبار أناه جعال النهاار ئعاااا, وفاـيه االنتشاار 

لـمعاش, ولكن النشور ئلدر ئن قول القائال: نشار, فهاو باـالنشر ئان الاـموا والناوق أاابه, كماا ل

ِ » ّقر الرواية عن النبـّي  لى   عليه وسلم أنه كان يقول لذا أ ب  وقاق ئن نوئه:  الـَقْمدُ ِوّ

يانا بَْعدَئا أئاتَنا, َوللَـْيِه النُّشورُ  َْ  «.الِّذي أ
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 49 - 48اآلية : 
َمتِااِه َوأَنَزْلنَااا ِئااَن القاا َْ ول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى: }َواُلااَو الّااِذَي أَْرَسااَل الّريَاااَح بُْشااَرى بَااْيَن يَاادَْي َر

 الّسَمآِء َئآًء أَلُهوراً ْ  لّنُْقيِـَي بِِه بَْلدَةً ّئْيتاً َونُْسِقيَِه ِئّما َدلَْقنَآ أَْنعَائاً َوأَنَاِسّي َكثِيراً {.

كره: و  الذي أرسل الرياح الـملققة بُْشرا: َياة أو ئن الـقيا والكياث الاذي الاو يقول تعالـى ذ    

ئنزله علـى عبـاده وأْنَزْلنا ِئَن الّسماِء ئاًء أَلُهورا يقول: وأنزلنا ئن السقا  الذي أنشأناه بـالرياح 

ِقطة عذية ال تُنبر. وقاال بَْلادَةً ئن فوقكم أيها الناس ئاء ألهورا ِلنُـْقيِـَي بِِه بَْلدَةً َئْيتا يعنـي أرضا قَ 

َئْيتا ولـم يقل ئيتة, ْنه أريد بذلك لنـقيـي باه ئوضاعا وئكاناا ئيتاا َونُْسِقاـيَهُ ئان داـلقنا أْنعَائاا ئان 

البهائم َوأنَاِسّي َكثِـيرا يعنـي اْناساّي: جماع لنساان وجماع أناساي, ف عال الاـياء عوضاا ئان الناون 

نسان: لناساين, كماا ي ماع النَْشايان: نشاياـين. فا ن قـياـل: أناساّي جماع التـي فـي لنسان, وقد ي مع ل

واَده لنسي, فهو ئذالب أيضا ئـقكي, وقد ي مع أناسي ئخففة الاـياء, وكاأن ئان جماع ذلاك كاذلك 

أسااقط الااـياء التااـي بااـين عااين الفعاال والئااه, كمااا ي مااع القرقااور: قراقااـير وقراقاار. وئااـما يلااق  

 قول العبر : أناسية كثـيرة. جمعهم لياه بـالتـخفـيأ,

 

 50اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولَقَْد َ ّرْفنَاهُ بَْينَُهْم ِليَذّّكُرواْ فَأَبََى أَْكثَُر النّاِس لِالّ ُكفُوراً {.

يقول تعالـى ذكره: ولقد قسمنا الذا الـماء الذي أنزلناه ئن السماء ألهورا لنـقيـي به الـمير ئان     

ْر  بـين عبـادي, لـيتذكروا نعمي علـيهم, ويشكروا أيادّي عندالم ولَسانـي للـيهم, فاأبى أْكثَاُر ا

النّاِس لالّ ُكفُورا يقول: لال َ ودا لنعمي علاـيهم, وأياادّي علاـيهم. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال 

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

دثنا ئعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: سمعر الـقسن ـ َدثنا ابن عبد اْعلـى, قال: 20047َ  

بن ئسلـم يقدّث ألاوسا, عن سعيد بن ُجبـير, عن ابن عبـاس قال: ئاا عااق باأكثر ئطارا ئان عااق, 

 ولكّن   يلّرفه بـين دـلقه قال: ثم قرأ: َولَقَْد َ ّرْفناهُ بَـْينَُهْم.

ـيـمان التـيـمي, قال: َدثنا الـقسين بن ئسلـم, عن َدثنـي يعقو , قال: َدثنا ابن علـية, عن سل   

سعيد بن ُجبـير, قال: قال ابن عبـاس: ئا عاق بأكثر ئطرا ئن عاق, ولكنه يلارفه فاـي اْرضاين, 

 ثم تال َولَقَْد َ ّرْفناهُ بَـْينَهْم ِلـيَذّّكروا.

َريل, عن ئـ االد, قولاه ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن جُ 20048  

َولَقَْد َ ّرْفناهُ بَـْينَُهْم قال: الاـمطر ينزلاه فاـي اْر , وال ينزلاه فاـي اْر  اْدارى, قاال: فقاال 

 عكِرئة:  رفناه بـينهم لـيذّكروا.

 ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: َولَقَْد َ ّرْفناهُ بَـْينَُهمْ 20049  

 ِلـيَذّّكُروا قال: الـمطر ئّرة الهنا, وئّرة الهنا.

ـ َدثنا سعيد بن الربـيع الرازي, قال: َدثنا سفـيان بن عيـينة, عن يزياد بان أباـي زيااد, 20050  

أنااه ساامع أبااـاجقيفة يقااول: ساامعر عبااد   باان ئسااعود يقااول: لااـيس عاااق بااأئطر ئاان عاااّق, ولكنااه 

 ّرْفناهُ بَـْينَُهْم. وأئا قوله: فأبى أْكثَُر النّاِس لالّ كفُورا ف ن القاسم.يلرفه, ثم قال عبد  : ولقَْد  َ 

ـ َدثنا قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان عكِرئاة فاأَبى أْكثَاُر 20051  

 النّاِس لالّ ُكفَورا قال: قولهم فـي اْنواء.

 52 - 51اآلية : 
ى: }َولَْو ِاّْنَا لَبَعَثْنَا فِي ُكّل قَْريَُة نِّذيراً ْ  فاَلَ تُِطعِ اْلَكاافِِريَن َوَجااِلاْداُلْم القول فـي تأويـل قوله تعالـ

 بِِه ِجَهاداً َكبيراً {.

يقول تعالـى ذكره: ولو اّنا يا ئـقمد ْرسلنا فـي كّل ئلر وئدينة نذيرا يناذرالم بأَْسانا علاـى     

ء ئا َملنا  ئنه, ويسقط عناك باذلك ئَناة عظياـمة, ولكناا كفرالم بنا, فـيخّأ عنك كثـير ئن أعبـا

َملنا  ثقل نذارة جميع القرى, لتستوجب بلبر  علـيه لن  برا ئا أعمادّ   لاك ئان الكرائاة 

عنده, والـمنازل الرفـيعة قِبَله, فال تطع الكاافرين فـياـما يادعونك للاـيه ئان أن تعباد آلهاتهم, فناذيقك 
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ا, ولكن جاالدالم بهاذا القارآن جهاادا كباـيرا, َتاـى ينقاادوا ل قارار ضعأ الـقياة وضعأ الـمـما

بـما فـيه ئن فرائض  , ويدينوا به ويذعنوا للعمل ب ميعه ألوعاا وكرالاا. وبناـقو الاذي قلناا فاـي 

 قوله: َوجااِلْداُلْم بِِه قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال20052  

 عبـاس: قوله فاَل تُِطعِ الكافِِريَن َوجااِلْداِلْم بِِه قال: بـالقرآن. وقال آدرون فـي ذلك بـما.

َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابان زياد, فاـي قولاه َوجااِلاْداُلْم بِاِه ِجهاادا َكبِاـيرا    

 ْبلُْظ َعلَـْيِهْم وقرأ: َوْلـيَِ دُوا فِـيُكْم ِبْلَظةً وقال: الذا الـ هاد الكبـير.قال: اُلسالق. وقرأ: َوا

 

 53اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواُلَو الِّذي َئَرَ  اْلبَْقَرْيِن اَلـَذَا َعْذٌ  فَُراٌا َواَلـَذَا ِئْلٌ  أَُجاٌ  َوَجعَاَل 

ْ راً ّئْق ُ  َِ  وراً {.بَْينَُهَما بَْرَزداً َو

يقول تعالـى ذكره: و  الذي دـلط البقرين, فأئر  أَدالما فـي االَدر, وأفـاضه فاـيه. وأ ال     

الـمر  الـخـلط, ثم يقال للتـخـلـية: ئر , ْن الرجل لذا دـلـى الشيء َتـى ادتلط بكيره, فكأنه قاد 

َكْيَأ بَِك يا َعْبدَ ّ ِ » بن عمرو: ئرجه وئنه الـخبر عن النبـّي  لى   عليه وسلم, وقوله لعبد  

ثالَةً ِئَن النّاِس, قَْد َئِرَجْر ُعُهوداُُلْم وأئاناتُُهْم, َوَ اُروا اَلَكذا وَاابَّك باـين أ اابعه َُ « لذَا ُكْنَر فـي 

يعنـي بقوله: قد ئرجر: ادتلطر, وئنه قول  : فِـي أْئُر َئِريلُ: أي ئخاتلط. ولناـما قـياـل للاـمر  

ئن ذلك, ْنه يكون فـيه أدالأل ئن الدواّ , ويقال: َئَرْجار دابتاك: أي دـلاـيتها تاذالب َياث  ئر 

 ااءا. وئنه قول الراجز:

 َرَعى َئَرَ  َربِـيعُ َئـْمَرجا  

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

ـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثن20053  

 ابن عبـاس, قوله: َواُلَو الِّذي َئَرَ  البَْقَرْيِن يعنـي أنه دـلع أَدالما علـى االَدر.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20054  

ن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, فاـي قولاه: َئاَرَ  قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن اب

 البَْقَرْيِن أفـا  أَدالما علـى االَدر.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20055   َُ ـ 

 ـي قوله: َواُلَو الِّذي َئَرَ  البَْقَرْيِن يقول: دـلع أَدالما علـى االَدر.يقول ف

َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: َاادثنا أبااو تـميااـلة, عاان أبااـي َماازة, عاان جااابر, عاان    

 ئـ االد: َئَرَ  أفـا  أَدالما علـى االَدر.

ال: الاذا ئااء فاراا: أي ااديد العذوباة. وقولاه وقوله اَلذَا َعْذٌ  فَُراٌا الفراا: ااديد العذوباة, يقا   

َواَلذَا ِئْلـٌ  أُجاٌ  يقول: والذا ئلـ  ئّر. يعنـي باـالعذ  الفاراا: ئيااه اْنهاار واْئطاار, وبـالـملاـ  

 اْجا : ئياه البقار.

ولنـما عناى باذلك أناه ئان نعمتاه علاـى داـلقه, وعظياـم سالطانه, يخاـلط ئااء البقار العاذ  باـماء   

ـملـ  اْجا , ثم يـمنع الـملـ  ئن تكيـير العذ  عن عذوبته, ولفساده لياه بقضائه وقدرتاه, البقر ال

لّال يضّر لفساده لياه يركبـان الـملـ  ئنهما, فال ي دوا ئاء يشربونه عند َاجتهم للـى الـماء, فقاال 

ْ ارا جّل ثنااؤه: َوَجعَاَل بَاـْينَُهما بَْرَزداا يعناـي َااجزا ياـمنع كال واَاد ئنهماا ئا َِ ن لفسااد االَدار َو

ئـْقُ ورا يقول: وجعل كلـل واَد ئنهما َرائا ئـقّرئا علـى  اَبه أن يكيره أالل التأويـل. ذكر 

 ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20056  

اَلذَا ِئْلـٌ  أُجاٌ  يعنـي أناه داـلي أَادالما علاـى االَدار, فلاـيس ابن عبـاس, قوله: اَلذَا َعْذٌ  فَُراٌا, وَ 

يفسااد العااذ  الـمالااـ , ولااـيس يفسااد الـمالااـ  العااذ , وقولااه َوَجعَااَل بَااـْينَُهما بَْرَزدااا قااال: الباارز : 
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ْ را ئـْقُ ورا يعنـي: َ ر أَدالما علـى االَدر بأئره وقضائه, والو ئثل قوله  َِ اْر  بـينهما َو

اِجزا. َوَجعَلَ  ََ  بَـيَن الْبَقَرْيِن 

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20057  

قال: َدثنا الاـقسن, قاال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد َوَجعَاَل بَاـْينَُهما 

ْ را ئـْقُ ورا ق َِ  ال: ال يختلط البقر العذ .بَْرَزدا قال: ئـقبسا. قوله:َو

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان ئااـ االد 20058  

َوَجعََل بَـْينَُهما بَْرَزدا قال: َاجزا ال يراه أَاد, ال يخاتلط العاذ  فاـي البقار. قاال ابان ُجاَريل: فلاـم 

قع فـي البقر, فأدبرناـي الـخباـير بهاا أنهاا تقاع فاـي أجد بقرا عذبـا لال اْنهار العذا , ف ن دجلة ت

البقر, فال تـمور فـيه: بـينهما ئثل الـخيط اْبـيض ف ذا رجعر لـم ترجع فاـي ألريقهاا ئان البقار, 

 والنـيـل يلّب فـي البقر:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي أباو تـمياـلة, عان أباـي َمازة, عان جاابر, 20059  

ْ اارا عاان  َِ ئااـ االد َوَجعَااَل بَااـْينَُهما بَْرَزدااا قااال: الباارز  أنهمااا يـلتقااـيان فااال يختلطااان, وقولااه 

 َئـْقُ ورا: أي ال تـختلط ئلوَة الذا بعذوبة الذا, ال يبكي أَدالما علـى االَدر.

ـ َدثنـي يعقو  بن لبرااليـم, قال: َدثنا ابن علـية, عن رجاء, عن الاـقسن, فاـي قولاه: 20060  

ْ را َئـْقُ ورا قال: الذا الـيبس.َوجَ  َِ  عََل بَـْينَُهما بَْرَزدا َو

ـ َدثنا الـقسن, قال: َدثنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فـي قوله: َوَجعَاَل 20061  

ْ را َئـْقُ ورا قال: جعل الذا ئلـقا أجاجا, قال: واْجا : الـمّر. َِ  بَـْينَُهما بَْرَزدا َو

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  ـ 20062   َُ
يقول: َئَرَ  البَْقَرْيِن اَلذَا َعْذٌ  فَُراٌا, َواَلذَا ِئْلـٌ  أُجاٌ  يقول: دـلع أَدالما علـى االَدار, فاال يكيار 

ْ را َئـْقُ ورا جعل أَدالما ألعم االَدر َوَجعََل بَـْينَُهما بَْرَزدا الو اْجل ئا بـين الدنـ َِ يا واالَدرة َو

   بـين البقرين َ را, يقول: َاجزا َ ز أَدالما عن االَدر بأئره وقضائه.

ـ َدثنـي يونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: َوَجعَاَل بَاـْينَُهما 20063  

ْ را ئـْقُ ورا وجعل بـينهما سترا ال يـلتقـيان َِ . قال: والعر  لذا كلـم أَدالم االَدار باـما بَْرَزدا و

َِ را. قال: سترا دون الذي تقول.  يكره قال: 

ْ ارا    َِ قال أبو جعفر: ولنـما ادترنا القول الذي ادترناه فاـي ئعناى قولاه وَجعَاَل بَاـْينَُهما بَْرزداا و

أو ئان الاـيبس,  ئـْقُ ورا دون القول الذي قاله ئن قال ئعناه: لنه جعل بـينهما َاجزا ئان اْر 

ْن   تعالـى ذكره أدبر فـي أّول االَية أنه ئر  البقرين, والـمر : الو الـخـلط فـي كالق العار  

علـى ئا بـيّنر قبل, فلو كان البرز  الذي بـين العذ  الفراا ئن البقرين, والـملـ  اْجا  أرضاا 

ئرجهما, ولنـما عرفنا قدرتاه بق ازه  أو يبسا لـم يكن النا  ئر  للبقرين, وقد أدبر جّل ثناؤه أنه

الذا الـملـ  اْجا  عن لفساد الذا العذ  الفراا, ئع ادتالأل كّل واَد ئنهما بلاَبه. فأئا لذا كان 

كّل واَد ئنهما فـي َيز عن َياز  ااَبه, فلاـيس الناا  ئار , وال الناا  ئان اْع وباة ئاا ينباه 

ن كاّل ئاا ابتدعاه ربناا ع يباـا, وفاـيه أعظام علـيه أالل الـ هل به ئن الناس, ويذكرون باه, ولن كاا

 العبر والـمواعظ والـق ل البوالغ.

 54اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َواُلَو الِّذي َدلَاَي ِئاَن اْلَماآِء بََشاراً فََ عَلَاهُ نََساباً َوِ اْهراً َوَكااَن َربّاَك 

 قَِديراً {.

لنطأ بشرا لنسانا ف عله نسبـا, وذلك سابعة, و اهرا, يقول تعالـى ذكره: و  الذي دـلي ئن ا    

 والو دمسة. كما:

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20064   َُ ـ 

ّرَئااْر َعلَااـْيُكْم أُّئهاااتُُكْم... للااـى قولااه  َُ يقااول فااـي قولااه فَ عَلَااهُ نََسبااـا َوِ ااْهرا: النسااب: ساابع, قولااه: 

الئِاُل أْبنااائُِكُم وَ  ََ بَنااُا اُْْداِر. واللاهر دماس, قولاه: وأُّئهااتُُكُم الالّتِاـي أْرَضاْعنَُكْم... للاـى قولاه َو

 الِّذيَن ِئْن أْ البُِكْم.
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وقولااه: وكاااَن َربّااَك قَااِديرا يقااول: وربااك يااا ئااـقمد ذو قاادرة علااـى دااـلي ئااا يشاااء ئاان الـخااـلي,   

 وتلريفهم فـيـما ااء وأراد.

 55:  اآلية
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َويَْعبُدُوَن ِئن دُوِن ّ ِ َئا الَ يَنفَعُُهْم َوالَ يَُضّراُلْم َوَكااَن اْلَكاافُِر َعلَاَى 

 َربِّه َرِهيراً {.

يقول تعالـى ذكره: ويعبد الَالء الـمشركون بـا  ئن دونه آلهاة ال تانفعهم, فتاـ لب للاـيهم نفعاا     

ا, وال تضّرالم لن تركوا عبـادتها, ويتركون عبـادة ئن أنعم علـيهم الذه النعم التـي ال لذا الم عبدوال

كفـاء ْدناالا, والي ئا عدّد علـينا جّل جالله فـي الذه االَياا ئن قوله: ألَـْم تَاَر للاـى َربّاَك َكْياَأ َئادّ 

ا اايء أراده, وال يتعاذّر علاـيه الّظّل للـى قوله: قَِديرا. وئن قدرته القدرة التـي ال يـمتنع علـيه ئعه

فعل اايء أراد فعلاه, وئان لذا أراد عقاا  بعاض ئان علااه ئان عباـاده أَاّل باه ئاا أَاّل باـالذين 

و أ  فتهم ئن قوق فرعون وعاد وثمود وأ قا  الّرّس, وقرونا باـين ذلاك كثاـيرا, فلاـم يكان 

ى َربِّه َرِهيرا يقول تعالاـى ذكاره: لـمن بضب علـيه ئنه نا ر, وال له عنه دافع. وكاَن الكافُِر َعلـ

وكان الكافر ئعينا للشيطان علـى ربه, ئظاالرا له علـى ئعليته. وبنـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال 

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن َميد, قاال: َادثنا َكااق, عان عنبساة, عان لاـيث, عان ئاـ االد وكااَن الكاافُِر 20065  

 يرا قال: يظاالر الشيطان علـى ئعلية   بعينه.َعلـى َربِّه َرهِ 

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20066  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه َعلاـى َربّاِه 

 َرِهيرا قال: ئعينا.

م, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله. قاال ابان َدثنا القاس   

 ُجَريل: أبو جهل ئعينا راالر الشيطان علـى ربه.

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان الاـقسن, فاـي قولاه: 20067  

 شيطان علـى ربه علـى الـمعا ي.وكاَن الكافُِر َعلـى َربّه َرهيرا قال: عونا لل

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قولاه وكااَن الكاافُِر َعلاـى 20068  

َربِّه َرِهيرا قال: علـى ربه عويناا. والظهيار: العاوين. وقارأ قاول  : فَاالَ تَُكاونَّن َرِهيارا للكاافِريَن 

ضااا قااول  : وأْناازَل الّااِذين رااااَلُرواُلْم ِئااْن أاْلااِل الِكتاااِ  ِئااْن قااال: ال تكااونن لهاام عوينااا. وقاارأ أي

  ياِ يِهْم قال: راالروالم: أعانوالم.

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20069  

ـقكم الذي ساماه رساول    الى   ابن عبـاس, قوله وكاَن الكافُِر َعلـى َربِّه َرِهيرا يعنـي: أبـا ال

 عليه وسلم: أبـا جهل بن الشاق.

وقد كان بعضهم يوجه ئعنى قوله وكاَن الكافُِر َعلـى َربِّه َرِهيرا أي وكان الكافر علـى ربه اليناا   

ئن قول العر : رهرا به, فلـم ألتفر للـيه, لذا جعله دـلأ رهره فلـم يـلتفر للـيه, وكأّن الظهيار 

نده فعيـل  رف ئان ئفعاول للاـيه ئان ئظهاور باه, كأناه قـياـل: وكاان الكاافر ئظهاورا باه. كان ع

والقول الذي قلناه الو وجه الكالق, والـمعنى اللقي , ْن   تعالـى ذكره أدبر عن عبـادة الَالء 

علاـى الكفـار ئن دونه, فأولـى الكالق أن يتبع ذلك ذّئاه ليااالم, وذّق فعلهام دون الاـخبر عان الاوانهم 

 ربهم, وِلـما ي ر الستكبـارالم علـيه ذكر, فـيتبع بـالـخبر عن الوانهم علـيه.

 57 - 56اآلية : 
الّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوَئآ أَْرَسْلنَاَ  لِالّ ُئبَّشراً َونَِذيراً ْ  قُْل َئآ أَْسأَلُُكْم َعلَْياِه ِئاْن أَْجاُر لِ 

 بِّه َسبِيالً {.َئن َاآَء أَن يَتِّخذَ لِلََى رَ 

يقول تعالـى ذكره لنبـيه ئـقمد  لى   عليه وسلم: َوئا أْرَسْلناَ  يا ئاـقمد للاـى ئان أرسالنا      

للـيه لالّ ُئبَّشرا بـالثوا  الـ زيـل, ئن آئن بك و دّقك, وآئن بـالذي جّتهم به ئن عندي, وعملوا 

لاـم يلادّقوا باه, ولاـم يعملاوا. قُاْل ئاا أساألُُكْم به ونَِذيرا ئن كذّبك وكذّ  ئا جّاتهم باه ئان عنادي, ف
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َعلَـْيِه ِئْن أْجُر يقول له: قل لهَالء الذين أرسلتك للـيهم, ئاا أساألكم ياا قاوق علاـى ئاا جّاتكم باه ئان 

عند ربـي أجرا, فتقولون: لنـما يطلب ئـقمد أئوالنا باـما يادعونا للاـيه, فاال نتبعاه فاـيه, وال نعطياه 

لالّ َئْن ااَء أْن يَتّـِخذَ للـى َربّاِه َسبِاـيالً يقاول: لكان ئان اااء ئانكم اتاـخذ للاـى رباه ئن أئوالنا ايّا. 

سبـيالً, ألريقا ب نفـاقه ئن ئاله فـي سبـيـله, وفـيـما يقربه للـيه ئن اللدقة والنفقة فـي جهاد عدّوه, 

 وبير ذلك ئن سبل الـخير.

 

 58اآلية : 
تََوّكْل َعلَى اْلَقّي الّاِذي الَ يَُماوُا َوَسابّْ  بَِقْماِدِه َوَكفَاَى بِاِه بِاذُنُوِ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }وَ 

 ِعبَاِدِه َدبِيراً {.

يقول تعالـى ذكره: وتوكل يا ئـقمد علـى الذي له الـقياة الدائماة التاـي ال ئاوا ئعهاا. فثاي باه     

ك فاـيه. قولاه: َوَسابّْ  بَِقْماِدِه يقاول: فـي أئر ربك, وفّو  للـيه, واستسلـم له, وا بر علـى ئاا نابا

واعبده اكرا ئنك له علـى ئا أنعم به علـيك. قوله: وَكفَـى بِِه بِذُنُوِ  عبـاِدِه َدبِـيرا يقاول: وَسابك 

بـالـقي الذي ال يـموا دابرا بذنو  دـلقه, ف نه ال يخفـى علـيه ايء ئنها, والو ئاـقُب جميعهاا 

 القـيائة. علـيهم َتـى ي ازيهم بها يوق

 59اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }الِّذي َدلََي الّسَماَواِا َواْْرَ  َوَئا بَْينَُهَما فِي ِستِّة أَيّااُق ثُاّم اْساتََوَى 

َمـَُن فَاْسأَْل بِِه َدبِيراً {. َْ  َعلَى اْلعَْرِش الّر

ـُموُا الّاِذي َداـلََي الّساَمَواِا واْْرَ  َوَئاا يقول تعالـى ذكره: َوتََوّكاَل َعلاـى الاـَقّي الّاذالي ال يَا    

بَـْينَُهما فِـي َستِّة أيّاُق فقال: َوئا بَـْينَُهما, وقد ذكر السمواا واْر , والسامواا جمااف, ْناه وجاه 

 ذلك للـى اللنفـين والشيّين, كما قال القطائي:

 

بـاَل قَـْيُسَوتَْكِلَب قَْد تَب  َِ  ـايَنَتا اْنِقطاعا ألَـْم يَْقُزْنَك أّن 

 يريد: وَبـال تكلب فثنى, والـقبـال جمع, ْنه أراد الشيّين والنوعين.  

وقوله: فِـي ِستِّة أيّااُق قـياـل: كاان ابتاداء ذلاك ياوق اَْاد, والفاراغ ياوق الاـ معة ثُاّم اْساتََوى َعلاـى   

لك يوق السبر فـيـما قـياـل. اْلعَْرِش الّرَمُن يقول: ثم استوى علـى العرش الرَمن وعال علـيه, وذ

وقوله: فـاسأَْل بِِه َدبِـيرا يقول: فـاسأل يا ئـقمد دباـيرا باـالرَمن, دباـيرا بخاـلقه, ف ناه داالي كاّل 

 ايء, وال يخفـى علـيه ئا دـلي. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

قال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قولاه فاـاسأَْل بِاِه  ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين,20070  

َدبِـيرا قاال: يقاول لـماـقمد  الى   علياه وسالم: لذا أدبرتاك اايّا, فـاعلاـم أناه كماا أدبرتاك, أناا 

 الـخبـير والـخبـير فـي قوله: فـاسأَْل بِِه َدبِـيرا ئنلو  علـى الـقال ئن الهاء التـي فـي قوله به.

 60اآلية : 
َمـَُن أَنَْسُ دُ ِلَما تَأُْئرُ القو َْ َمـَِن قَالُواْ َوَئا الّر َْ نَا ل فـي تأويـل قوله تعالـى: }َولِذَا قِيَل لَُهُم اْسُ دُواْ ِللّر

 َوَزاداَُلْم نُفُوراً {.

يقااول تعالااـى ذكااره: ولذا قـيااـل لهااَالء الااذين يعباادون ئاان دون   ئااا ال ياانفعهم وال يضااّرالم:     

َمِن: أي اجعلوا س ودكم   داللا دون االَلهة واْوثان, قالوا: أنَْسُ دُ ِلـَما تَأُئُرنَا.اْسُ دُوا لِ  َْ  لّر

وادتلفر القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عائة قّراء الـمدينة والبلرة: لـَما تَأُْئُرنا باـمعنى: أنسا د   

بـالاـياء, « لاـَما يَأُْئُرناا»الكوفاة: نـقن يا ئـقمد لـما تأئرناا أنار أن نسا د لاه  وقرأتاه عائاة قاّراء 

بـمعنى: أنس د لـما يأئر الرَمن . وذكر بعضهم أن ُئسيـلـمة كان يُادعى الارَمن, فلاـما قاال لهام 

النبـّي  لى   عليه وسلم: اسا دوا للارَمن, قاالوا: أنسا د لاـما يأئرناا رَمان الـياـمائة  يعناون 

 ُئَسيـلـمة بـالس ود له.

واللوا  ئن القول فـي ذلك, أنهما قراءتان ئستفـيضتان ئشهورتان, قد قرأ بكل قال أبو جعفر:   

واَد ئنهما علـماء ئن القّراء, فبأيتهما قرأ القارىء فمليب.  وقولاه: َوَزاداَُلاْم نُفُاورا يقاول: وزاد 
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دة الَالء الـمشركين قول القائل لهم: اس دوا للارَمن ئان لداالل السا ود  , ولفاراد   بـالعباـا

 بعدا ئـما دعوا للـيه ئن ذلك فرارا.

 61اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالاـى: }تَبَااَرَ  الّاِذي َجعَاَل فِاي الّساَمآِء بُُروجااً َوَجعَاَل فِيَهاا ِساَراجاً َوقََماراً 

 ّئنِيراً {.

ر, فاـي يقول تعالـى ذكره: تقدّس الرّ  الذي جعل فـي السماء بروجا ويعنـي باـالبرو : القلاو    

 قول بعضهم. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ئـقمد بن العالء وئـقمد بان الاـمثنى وسلاـم بان جناادة, قاالوا: َادثنا عباد   بان 20071  

لدريس, قال: سمعر أبـي, عن عطية بن سعد, فـي قوله تَبـاَرَ  الِّذي َجعََل فِـي الّسماِء بُُروجا قال: 

 قلورا فـي السماء, فـيها الـقرس.

ـ َدثنا ئـقمد بن الاـمثنى, قاال: ثناـي أباو ئعاوياة, قاال: ثناـي لسماعياـل, عان يقياى بان 20072  

 رافع, فـي قوله تَبـاَرَ  الِّذي َجعََل فِـي الّسماِء بُُروجا قال: قلورا فـي السماء.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا َكاق, عان عمارو, عان ئنلاور, عان لبراالياـم َجعَاَل فِاـي 20073  

 ّسماء بُُروجا قال: قلورا فـي السماء.ال

ـاا َدثنااـي لسماعيااـل باان ساايأ, قااال: ثنااـي علااـّي باان ئسااهُر, عاان لسماعيااـل, عاان أبااـي 20074  

  الـ , فـي قوله تَبـاَرَ  الِّذي َجعََل فِـي الّسماء بُُروجا قال: قلورا فـي السماء فـيها الـقرس.

 ال ذلك:وقال آدرون: الي النـ وق الكبـار. ذكر ئن ق  

ـ َدثنـي ابن الـمثنى, قال: َدثنا يعلـى بن عبـيد, قال: َدثنا لسماعيـل, عن أبـي  الـ  20075  

 تَبـاَرَ  الّذي َجعََل فِـي الّسماِء بُُروجا قال: النـ وق الكبـار.

ـ قال: ثنا الضقا , عن ئخـلد, عن عيسى بن ئيـمون, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد 20076  

 لكواكب.قال: ا

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فـي قوله بُُروجا 20077  

 قال: البرو : النـ وق.

قال أبو جعفر: وأولـى القولـين فـي ذلك بـاللوا  قاول ئان قاال: الاي قلاور فاـي الساماء, ْن   

 ُئَشيّدَةُ وقول اْدطل: ذلك فـي كالق العر  َولَْو ُكْنتُـْم فِـي بُُرو ُ 

َْ اِر    كأنَّها بُْرُ  ُروئّي يَُشيّداُُلبـاُن بِِقّب وآُجَر وأ

 يعنـي بـالبر : القلر.  

قوله: َوَجعََل فـيها ِسَراجا ادتلاأ القاّراء فاـي قاراءة ذلاك, فقرأتاه عائاة قاّراء الاـمدينة والبلارة:   

ـل ذلك للـى أنه جعل فاـيها الشامس, والاي السارا  َوَجعََل فِـيها سَراجا علـى التوَيد, ووجهوا تأوي

 التـي عنـي عندالم بقوله: َوَجعََل فِـيها سراجا. كما:

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فـي قوله َوَجعََل 20078  

 فِـيها ِسَراجا َوقََمرا ُئنِـيرا قال: السرا : الشمس.

علـى الـ ماف, كأنهم وجهوا تأويـله: وجعال « َوَجعََل فِـيها ُسُرجا»قّراء الكوفـيـين:  وقرأته عائة  

 فـيها نـ وئا وقََمرا ُئنِـيرا وجعلوا النـ وق ُسُرجا لذ كان يُهتدى بها.

واللوا  ئن القول فـي ذلك عندي أن يقال: لنهما قراءتان ئشهورتان فـي قََرأَةِ اْئلاار, لكال   

 وجه ئفهوق, فبأيتهما قرأ القارىء فمليب. واَدة ئنهما

 وقوله: َوقََمرا ُئنِـيرا يعنـي بـالـمنـير: الـمضيء.  

 62اآلية : 
القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى: }َواُلاَو الّاِذي َجعَاَل اللّْياَل َوالنَّهااَر ِدْلفَاةً لَّماْن أََرادَ أَن يَاذّّكَر أَْو أََرادَ 

 ُاُكوراً {.
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تأويـل فـي تأويـل قولاه: َجعَاَل اللّـْياـَل والنّهااَر ِداـْلفَةً فقاال بعضاهم: ئعنااه: أن   ادتلأ أالل ال    

جعل كال واَاد ئنهماا دـلفاـا ئان االَدار, فاـي أن ئاا فاـاا أَادالما ئان عمال يعمال فاـيه  , أدر  

 قضاؤه فـي االَدر. ذكر ئن قال ذلك:

عن َفب بان َمياد, عان اامر بان عطياة,  ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا يعقو  القمي,20079  

عن اقـيي قال: جاء رجل للـى عمر بن الـخطا  رضاي   عناه, فقاال: فـاتتناـي اللاالة اللـياـلة, 

فقال: أدر  ئا فـاتك ئن لـيـلتك فـي نهار , ف ن   جعل اللـيـل والنهار دـلفة لـمن أراد أن يذّّكر, 

 أو أراد ُاكورا.

, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, ـ َدثنـي علـيّ 20080  

قولااه َواُلااَو الّااِذي َجعَااَل اللّـْيااـَل والنّهاااَر ِدااـْلفَةً يقااول: ئاان فااـاته ااايء ئاان اللـيااـل أن يعملااه أدركااه 

 بـالنهار, أو ئن النهار أدركه بـاللـيـل.

ال: أدبرناا ئعمار, عان الاـقسن, فاـي قولاه ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرناا عباد الارزا , قا20081  

َجعََل اللّـْيـَل والنّهاَر ِدـْلفَةً قال: جعل أَدالما دـلفـا لالَدر, لن فـاا رجالً ئان النهاار اايء أدركاه 

 ئن اللـيـل, ولن فـاته ئن اللـيـل أدركه ئن النهار.

ذا أساود والاذا أباـيض. وقال آدرون: بل ئعناه أنه جعل كل واَد ئنهما ئخالفـا  اَبه, ف عل ال  

 ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20082  

قااال: َاادثنا الااـقسن, قااال: َاادثنا ورقاااء جميعااا, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد, قولااه اللّـْيااـَل 

 والنّهاَر ِدـْلفَةً قال: أسود وأبـيض.

 القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله. َدثنا   

َدثنا أبو الشاق الرفـاعي, قال: َدثنا يقيى بن يـمان, قال: َدثنا سفـيان, عن عمر بن قـيس بن    

 سود وأبـيض.أبـي ئسلـم الـما ر, عن ئـ االد َواُلَو الِّذي َجعََل اللّـْيـَل والنّهاَر ِدـْلفَةً قال: أ

وقال آدرون: بل ئعنى ذلاك: أن كال واَاد ئنهماا يخاـلأ  ااَبه, لذا ذالاب الاذا جااء الاذا, ولذا   

 جاء الذا ذالب الذا. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ئـقمد بن بشار, قال: َدثنا أبو أَمد الزبـيري, قال: َدثنا قاـيس, عان عمار بان 20083  

 ـْيـَل والنّهاَر ِدـْلفَةً الذا يخـلأ الذا, والذا يخـلأ الذا.قـيس الـما ر, عن ئـ االد, قوله َجعََل اللّ 

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه َواُلاَو الّاِذي َجعَاَل 20084  

اللّـْيـَل َوالنّهاَر ِدـْلفَةً قال: لو لـم ي علهما دـلفة لـم يدر كيأ يعمال, لاو كاان الادالر لاـيالً كلاه كياأ 

ي أَد كيأ يلوق, أو كان الادالر نهاارا كلاه كياأ يادري أَاد كياأ يللاـي. قاال: والـخاـلفة: يدر

ئختلفـان, يذالب الذا ويأتـي الذا, جعلهما   دـلفة للعبـاد, وقرأ ِلـَمْن أَرادَ أْن يَذّّكَر أْو أَرادَ ُااُكورا 

: دـلأ الاذا ئان كاذا والـخـلفة: ئلدر, فلذلك وَدا, والي دبر عن اللـيـل والنهار والعر  تقول

 دـلفة, وذلك لذا جاء ايء ئكان ايء ذالب قبله, كما قال الشاعر:

 َولَها بـالـَماأِلُروَن لذَاأَكَل النّـْمُل الِّذي َجَمعَا  

 ِدـْلفَةٌ َتـى لذَا اْرتَبَعَتَْسَكنَْر ِئْن ِجلُّي بِـيَعَا  

 وكما قال زاليَر:  

 ِدـْلفَةًوأأْلالُؤالا يَْنَهْضَن ِئْن ُكّل َئـْ ثَِم بَِها العَْيُن واالََراُق يَـْمِشيَن  

يعنـي بقوله: يـمشين دـلفة: تاذالب ئنهاا ألائفاة, وتـخاـلأ ئكانهاا ألائفاة أدارى. وقاد يقتاـمل أن   

ُزاَلياارا أراد بقولااه: دااـلفة: ئختلفااـاا اْلااوان, وأنهااا ضاارو  فااـي ألوانهااا واليّاتهااا. ويقتااـمل أن 

 ا كذا, وتـ يء كذا.يكون أراد أنها تذالب فـي ئشيه

وقولاه لاـَمْن أَرادَ أْن يَااذّّكَر يقاول تعالااـى ذكاره: جعاال اللـياـل والنهااار, وداـلوف كاال واَاد ئنهمااا   

االَدر َ ة وآية لـمن أراد أن يذّكر أئر  , فـينـيب للـى الـقي أْو أَرادَ ُاُكورا أو أراد اكر نعمة 

 والنهار.   التـي أنعمها علـيه فـي ادتالف اللـيـل

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  
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ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20085  

قاال: َاادثنا الااـقسن, قااال: َادثنا ورقاااء جميعااا, عاان اباان أباـي نااـ ي , عاان ئااـ االد, قولااه أو أَرادَ 

 اكر نعمة ربه علـيه فـيهما. ُاُكورا قال:

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد, قولاه ِلاـَمْن    

 أَرادَ أْن يَذّّكَر ذا  آية له أْو أَرادَ ُاُكورا قال: اكر نعمة ربه علـيه فـيهما.

ة قّراء الـمدينة والبلرة وبعاض الكوفـياـين: وادتلأ القّراء فـي قراءة قوله: يَذّّكَر فقرأ ذلك عائ  

ئخففااة وقااد يكااون التشااديد « يَااْذُكرَ »يَااذّّكَر ئشااددة, بااـمعنى يتااذكر. وقاارأه عائااة قااّراء الكوفـيااـين: 

 والتـخفـيأ فـي ئثل الذا بـمعنى واَد. يقال: ذكرا َاجة فالن وتذكرتها.

 

عنى, فبأيتهمااا قاارأ القااارىء فملاايب والقااول فااـي ذلااك أنهمااا قراءتااان ئعروفتااان ئتقاربتااا الااـم  

 اللوا  فـيهما.

 63اآلية : 
َماـَِن الّاِذيَن يَْمُشاوَن َعلَاَى اْْرِ  اَلْونااً َولِذَا َدااأَلبَُهُم  َْ القول فـي تأوياـل قولاه تعالاـى: }َوِعبَاادُ الّر

 الَ ااِللُوَن قَالُواْ َسالَئاً {.

َمِن الّااذِ      َْ يَن يَااـْمُشوَن َعلااـى اْْرِ  اَلْونااا بـالـقلااـم والسااكينة يقااول تعالااـى ذكااره: َوِعبااـادُ الااّر

 والوقار بير ئستكبرين, وال ئتـ بّرين, وال ساعين فـيها بـالفساد وئعا ي  .

وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل, بير أنهم ادتلفوا, فقال بعضهم: عنى بقوله: يَـْمُشوَن   

 شون علـيها بـالسكينة والوقار. ذكر ئن قال ذلك:َعلـى اْْرِ  اَلْونا أنهم يـم

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـ ي , عان 20086  

 ئـ االد الِّذيَن يَـْمُشوَن َعلـى اْْر  اَلْونا قال: بـالوقار والسكينة.

أبااـي الوضاااح, عاان عبااد الكريااـم, عاان ـاا قااال: ثنااا عبااد الاارَمن, قااال: َاادثنا ئااـقمد باان 20087  

 ئـ االد يَـْمُشوَن َعلـى اْْر  اَلْونا قال: بـالـقلـم والوقار.

َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث قال: َدثنا    

ُشوَن َعلاـى اْْرِ  الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نَـِ ي , عان ئاـ االد, قولاه يَاـمْ 

 اَلْونا قال: بـالوقار والسكينة.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , عن الثوري, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد يَاـْمُشوَن    

 ر والسكينة.َعلـى اْْرِ  اَلْونا بـالوقا

ـ َدثنـي يقيى بن أللاـقة الاـيربوعي, قاال: َادثنا ااريك, عان سالاـم, عان ساعيد َوعباد 20088  

 الرَمِن الِّذيَن يَـْمُشوَن َعلـى اْْرِ  اَلْونا قاال: بـالسكينة والوقار.

ـ َدثنا أبو كريب, قال: َدثنا ابن يـمان, عن اريك, عن جابر, عن عمار, عن عكرئة, 20089  

 قوله يَـْمُشوَن َعلـى اْْرِ  اَلْونا قال: بـالوقار والسكينة.فـي 

 قال: ثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ئنلور, عن ئـ االد, ئثله.   

ـاا َاادثنا اباان َميااد, قااال: َاادثنا َكاااق, عاان أيااو , عاان عماارو الااـمالئي يَااـْمُشوَن َعلااـى 20090  

 اْْرِ  اَلْونا قال: بـالوقار والسكينة.

 ون: بل ئعنى ذلك: أنهم يـمشون علـيها بـالطاعة والتواضع. ذكر ئن قال ذلك:وقال آدر  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا عبد  , قال: ثنـي ئعاوية, عن علـّي, عن ابن عباـاس, قولاه 20091  

 الِّذيَن يَـْمُشوَن َعلـى اْْرِ  اَلْونا بـالطاعة والعفـاف والتواضع.

سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن 20092  

َمِن الّاِذيَن يَاـْمُشوَن َعال اْْرِ  اَلْوناا قاال: ياـمشون علاـى اْر   َْ ابن عبـاس, قولاه َوِعباـادُ الاّر

 بـالطاعة.

 ـ َدثناـي أَماد بان عباد الارَمن, قاال: ثناـي عماي, عباد   بان والاب, قاال: كتاب للاـيّ 20093  

لبرااليـم بن سويد, قال: سمعر زيد بن أسلـم يقول: التـمسر تفسير الذه االَية الّاِذيَن يَاـْمُشوَن علاـى 
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اْْرِ  اَلْونا فلـم أجدالا عند أَد, فأتـير فـي النوق, فقـيـل لـي: الم الاذين ال يريادون يفسادون فاـي 

 اْر .

بن زيد بن أسلـم, عن أباـيه, قاال: ال ـ َدثنا أبو كريب, قال: َدثنا ابن يـمان, عن أسائة 20094  

 يفسدون فـي اْر .

َمِن 20095   َْ ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه َوِعباـادُ الاّر

الِّذيَن يَـْمُشوَن َعلـى اْْرِ  اَلْونا قال: ال يتكبرون علـى الناس, وال يتـ برون, وال يفسدون. وقرأ 

ْلااَك الاادّاُر االَِدااَرةُ نَااـْ عَلُها للّااِذيَن ال يُِرياادُوَن ُعلُااّوا فااـي اْْرِ  َوال فَسااادا, َوالعاقِبَااةُ قااول  : تِ 

 لْلـُمتِّقـيَن.

وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: أنهام ياـمشون علاـيها بـالـقلاـم ال ي هلاون علاـى ئان جهال علاـيهم.   

 ذكر ئن قال ذلك:

نا ابن يـمان, عن أبـي اْااهب, عان الاـقسن فاـي: يَاـْمُشوَن ـ َدثنا أبو كريب, قال: َدث20096  

 َعلـى اْْرِ  اَلْونا قال: َلـماء, ولن ُجِهل علـيهم لـم ي هلوا.

ـا َاادثنا اباان َميااد قااال: َادثنا يقيااى باان واضاا , قااال: َادثنا الااـقسين, عاان يزيااد, عاان 20097  

 عكِرئة يَـْمُشوَن َعلـى اْْرِ  اَلْونا قال: َلـماء.

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرناا عباد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان الاـقسن, فاـي قولاه 20098  

 يَـْمُشوَن َعلـى اْْرِ  اَلْونا قال: علـماء َلـماء ال ي هلون.

وقوله: َولذَا داأَلبَُهُم الـ ااِللُوَن قالُوا َساالئا يقاول: ولذا دااألبهم الاـ االلون باـا  باـما يكرالوناه    

أجابوالم بـالـمعروف ئن القول, والسداد ئن الـخطا . وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال ئن القول, 

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عباد الارَمن, قاال: َادثنا أباو اْااهب, عان الاـقسن َولذَا 20099  

 ا.داأَلبَُهُم... االَية, قال: َلـماء, ولن ُجهل علـيهم لـم ي هلو

ـ َدثنا ابن َميد, قاال: َادثنا ابان الـمباـار , عان ئعمار, عان يقياى بان الاـمختار, عان 20100  

الـقسن, فـي قوله َولذَا داأَلبَُهُم الـ ااِللُوَن قالُوا َسالئا قال: لن الـمَئنـين قوق ذُلٌُل, ذلّر ئانهم و  

ْ اقاء القلاو , ولكان اْسماف واْبلاار والاـ وارح, َتاـى يقسابهم الاـ االل ئرضاى, ولنهام 

ددـلهم ئن الـخوف ئا لـم يدداـل بيارالم, وئانعهم ئان الدناـيا علاـمهم باـاالَدرة, فقاالوا: الاـقمد   

الذي أذالب عنا الـقزن, و  ئا َزنهم َزن الدنـيا, وال تعاارم فاـي أنفساهم ئاا أللباوا باه الاـ نة, 

تَقّطع نفسه علاـى الدناـيا َساراا, وئان لاـم  أبكاالم الـخوف ئن النار, ولنه ئن لـم يتعّز بعزاء  ,

 ير   علـيه نعمة لال فـي ئطعم وئشر , فقد قل علـمه, وَضر عذابه.

ـ َدثنا ابن بشار قال: َدثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا سفـيان, عن ابن أباـي ناـ ي , عان 20101  

 ئـ االد َولذَا داأَلبَُهُم الـ ااِللُوَن قالُوا َسالئا قال: سدادا.

َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا ئـقمد بن أبـي الوضاح, عن عبد الكرياـم,    

 عن ئـ االد َولذَا داأَلبَُهُم الـ ااِللُوَن قالُوا َسالئا قال: َسدَادا ئن القول.

 .َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , عن الثورّي عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, ئثله   

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئاـ االد َولذَا 20102  

 داأَلبَُهُم الـ ااِللُوَن قَالُوا َسالئا َلـماء.

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َادثنا يقياى بان ياـمان, عان أباـي اْااهب, عان الاـقسن, قاال: 20103  

ـيهم َلاـموا ولاـم يسافهوا. الاذا نهاارالم فكياأ لـياـلهم  ديار لـياـل َلـماء ال ي هلون, ولن ُجِهل علا

  فوا أقدائهم, وأْجَروا دئوعهم علـى ددودالم يطلبون للـى   جّل ثناؤه فـي فكا  رقابهم.

قال: ثنا الـقسن, قال: َدثنا الشيـم, قاال: أدبرناا عباـادة, عان الاـقسن, قاال: َلاـماء ال ي هلاون    

 وا.ولن جهل علـيهم َلـم

 66 - 64اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوالِّذيَن يِبِيتُوَن ِلَربِّهْم ُسّ داً َوقِيَائاً ْ  َوالِّذيَن يَقُولُوَن َربّنَاا اْ اِرْف 

 َعنّا َعذَاَ  َجَهنَّم لِّن َعذَابََها َكاَن َبَرائاً ْ  لِنَّها َسآَءْا ُئْستَقَّراً َوُئقَائاً {.
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لـى ذكره: والذين يبـيتون لربهم يللون  , يراوَون بـين س ود فـي  التهم وقـياق.  يقول تعا    

وقوله: َوقِـيائا جمع قائم, كما اللياق جمع  ائم.  َوالِّذيَن يَقُولُوَن َربّنا اْ اِرْف َعنّاا َعاذاَ  َجَهنّاـَم 

ئنه ووجاالً.   وقولاه: يقول تعالـى ذكره: والذين يدعون   أن يلرف عنهم عقابه وعذابه َذرا 

لّن َعذَابها كاَن َبَرائا يقول: لن عذا  جهنـم كان برائا ئلـّقا دائما الزئا بير ئفاـار  ئان عاذّ  

به ئن الكفـار, وئهلكا له. وئنه قولهم: رجل ُئْكرق, ئن الكُاْرق والادّين. وئناه قـياـل للكرياـم َبرياـم 

ـل للرجال الاـمولع للنسااء: لناه لاـمكَرق باـالنساء, لطلبه َقه, وللـقاَه علـى  اَبه فـيه. وئناه قـيا

 وفالن ئكَرق بفالن: لذا لـم يلبر عنه وئنه قول اْعشى:

 لْن يُعاقِْب يَكْن َبَرائا َولْن يُْعِط َجِزيالً ف نّهُ ال يُبـالـي  

 زق:يقول: لن يعاقب يكن عقابه عقابـا الزئا, ال يفـار   اَبه ئهلكا له. وقول بشر بن أبـي دا  

 يَْوَق النّساِر َويَْوَق الـِ فـاِر كاَن ِعقابـا وكاَن َبَرائا  

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي علـّي بن الـقسن الالنـي, قاال: أدبرناا الـمعافاـى بان عماران الـمو لاـي, عان 20104  

لّن َعذَابها كاَن َبَرائا قال: لن   سأل الكفـار عن  ئوسى بن عبـيدة, عن ئـقمد بن كعب فـي قوله

 نعمه, فلـم يردّوالا للـيه, فأبرئهم, فأددـلهم النار.

ـ قال: ثنا الـمعافـى, عن أبـي اْاهب, عن الـقسن, فـي قوله لن َعذَابَها بها كااَن َبَرائاا 20105  

 ـم.قال: قد علـموا أن كّل بريـم ئفـار  بريـمه لال بريـم جهن

ـ َدثنـي ياونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه لّن َعاذَابَها كااَن 20106  

 َبَرائا قال: الكراق: الشّر.

ـا َاادثنا القاسام, قااال: َادثنا الااـقسين, قااال: ثناـي َ ااا , عان اباان ُجاَريل, فااـي قولااه لّن 20107  

 َعذَابها كاَن َبَرائا قال: ال يفـارقه.

لنّهااا ساااَءْا ُئْسااتَقَّرا َوُئقائااا يقااول: لن جهنااـم ساااءا ئسااتقرا وئقائااا, يعنااـي بـالااـمستقّر: وقولااه    

القرار, وبـالـمقاق: اُلقائة كأن ئعنى الكاالق: سااءا جهناـم ئنازالً وئقائاا. ولذا ضامر الـمياـم ئان 

ميااـم أيضااا الااو الااـمقاق فهااو ئاان اُلقائااة, ولذا فتااـقر فهااو ئاان: قمااُر, ويقااال: الااـمقاق لذا فتااـقر الـ

 الـمـ لس. وئن الـُمقاق بضّم الـميـم بـمعنى اُلقائة, قول سالئة بن جندل:

 َويَْوُق َسْيُر للـى اْْعداِء تأِْويَبـا  يَْوئاِن: يَْوُق ُئقائاُا وأْنِديَةُ  

 وئن الـَمقاق الذي بـمعنى الـمـ لس, قول عبـاس بن ئرداس:  

 ـيدَ للـى الـَمقاَئة ال يََراالا فَقِ  فَأتّـي ئا وأيَّك كاَن َاّرا  

 يعنـي: الـمـ لس.  

 67اآلية : 
 ً  {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوالِّذيَن لِذَآ أَنفَقُواْ لَْم يُْسِرفُواْ َولَْم يَْقتُُرواْ َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََوائا

 لنفـاقها.يقول تعالـى ذكره: والذين لذا أنفقوا أئوالهم لـم يسرفوا فـي     

ثاام ادتلااأ أالاال التأويااـل فااـي النفقااة التااـي عناالااا   فااـي الااذا الااـموضع, وئااا اُلسااراف فااـيها   

واُلقتار. فقال بعضهم: اُلسراُف ئا كاان ئان نفقاة فاـي ئعلاية  , ولن قلّار. قاال: ولياالاا عناـي 

 ك: , وسماالا لسرافـا قالوا: واُلقتار الـمنع ئن َّي  . ذكر ئن قال ذل

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20108  

قوله َوالِّذيَن لذَا أْنفَقُوا لَـْم يُْسرفُوا َولَـْم يَْقتُُروا, وكاَن بـيَن ذلك قََوائا قال: الم الـمَئنون ال يسرفون 

 َقو    تعالـى.فـينفقون فـي ئعلية  , وال يُقترون فـيـمنعون 

ـ َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا ابن يـمان, عن عثماان بان اْساود, عان ئاـ االد, قاال: لاو 20109  

أنفقر ئثل أبـي قُبـيس ذالبـا فـي ألاعة   ئا كان سرفـا, ولاو أنفقار  ااعا فاـي ئعلاية   كاان 

 سرفـا.

َ اا , عان ابان ُجاَريل, قولاه َوالّاِذيَن لذَا ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي 20110  

أْنفَقُوا لَـْم يُْسِرفُوا َولَـْم يَْقتُروا قال: فـي النفقة فـيـما نهاالم ولن كان درالما واَدا, ولاـم يقتاروا ولاـم 

 يُقَّلُروا عن النفقة فـي الـقّي.
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َوالّاِذيَن لذَا أْنفَقُاوا لَاـْم ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد فـي قوله 20111  

يُْسرفوا َولَـْم يَْقتُُروا وكاَن بـيَن ذلَك قََوائا قاال: لاـم يسارفوا فاـينفقوا فاـي ئعا اي  . كاّل ئاا أنفاي 

فـي ئعلية  , ولن قّل فهو لسراف, ولـم يقتروا فـيـمسكوا عان ألاعاة  . قاال: وئاا أُْئِساَك عان 

 ر.ألاعة   ولن كثر فهو لقتا

ـ قال: أدبرنا ابن والب, قاال: أدبرناـي لبراالياـم بان نشايط, عان عمار ئولاـى ُبفارة أناه 20112  

 سّل عن اُلسراف ئا الو  قال: كّل اي أنفقته فـي بير ألاعة   فهو سرف.

وقال آدرون: السرف: الـمـ اوزة فـي النفقة الـقدّ واُلقتار: التقلير عان الاذي ال بادّ ئناه. ذكار   

 ك:ئن قال ذل

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا عباد الساالق بان َار , عان ئكيارة, عان 20113  

لبرااليـم, قوله َوالِّذيَن لذَا أْنفَقُوا لَـْم يُْسِرفُوا َولَـْم يَْقتُاُروا قاال: ال ي ايعهم وال يعاريهم وال ينفاي نفقاة 

 يقول الناس قد أسرف.

د الـ بـار, قال: َادثنا ئاـقمد بان يزياد بان دناـيس أباو عباد   ـ َدثنـي سلـيـمان بن عب20114  

الـمخزوئي الـمكي, قال: سمعر واليب بن الورد أبـي الورد ئولـى بنـي ئخزوق, قال: لقاـي عالاـم 

عالـما الو فوقه فـي العلـم, فقال: يرَمك   أدبرنـي عن الذا البناء الاذي ال لساراف فاـيه ئاا الاو  

الشامس, وأكنّاك ئان الاـمطر, قاال: يرَماك  , فأدبرناـي عان الاذا الطعااق  قال: الو ئا ستر  ئن

الذي نليبه ال لسراف فـيه ئا الو  قال: ئا سدّ الـ وف ودوَن الشابع, قاال: يرَماك  , فأدبرناـي 

 عن الذا اللبـاس الذي ال لسراف فـيه ئا الو  قال: ئا ستر عورتك, وأدفأ  ئن البرد.

ال: أدبرنا ابن والب, قال: أدبرنـي عبد الرَمن بن اري , عن يزياد ـ َدثنـي يونس, ق20115  

بن أبـي َبـيب فـي الذه االَية َوالِّذيَن لذَا أْنفَقُوا... االَياة, قاال: كاانوا ال ياـلبسون ثوباـا للاـ مال, وال 

ـقّر يأكلون ألعائا للذّة, ولكن كانوا يريدون ئن اللبـاس ئا يسترون به عورتهم, ويكتَنّون به ئن الا

 والقّر, ويريدون ئن الطعاق ئا سدّ عنهم بـالـ وف, وقّواالم علـى عبـادة ربهم.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا َكاق, عن عنبسة, عن العالء بن عبد الكريـم, عن يزيد بن 20116  

يسارفوا ئّرة الـ عفـي, قال: العلـم دير ئن العمل, والاـقسنة باـين السيّتاـين, يعناـي: لذا أنفقاوا لاـم 

 ولـم يقتروا, ودير اْعمال أوساألها.

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا ئسلـم بن لبرااليـم, قال: َدثنا كعب بن فرو , قاال: َادثنا 20117  

قتادة, عن ئطّرف بن عباد  , قاال: ديار الاذه اْئاور أوسااألها, والاـقسنة باـين السيّتاـين. فقلار 

 قال: الِّذيَن لذَا أْنفَقُوا لَـْم يُْسِرفُوا َولَـْم يَْقتُُروا... االَية.لقتادة: ئا الـقسنة بـين السيّتـين  ف

 وقال آدرون: اُلسراُف الو أن تأكل ئال بير  بكير َّي. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا سالـم بن سعيد, عن أباـي َئْعادان, قاال: كنار عناد 20118  

فقاال: لاـيس الاـمسرف ئان يأكال ئالاه, لناـما الاـمسرف ئان يأكال ئاال  عون بن عباد   بان عتباة,

 بيره.

قال أبو جعفر: واللوا  ئن القول فـي ذلك, قول ئان قاال: اُلساراف فاـي النفقاة الاذي عنااه     

فـي الذا الـموضع: ئا جاوز الـقدّ الذي أبـاَه   لعبـاده للـى ئا فوقه, واُلقتار: ئا قلر عما أئر 

 ه, والقواق: بـين ذلك.  ب

ولنـما قلنا لن ذلك كاذلك, ْن الاـمسرف والاـمقتر كاذلك ولاو كاان اُلساراف واُلقتاار فاـي النفقاة   

ئردلا فـيهما ئا كانا ئذئوئين, وال كان الـمسرف وال الـمقتر ئذئوئا, ْن ئاا أذن   فاـي فعلاه 

َادّ ئعاروف تباـينه لناا  قـياـل: نعام, ذلاك فكير ئستـقّي فـاعله الذّق.  ف ن قال قائل: فهال لاذلك ئان 

ئفهوق فـي كّل ايء ئن الـمطاعم والـمشار  والـمالبس واللدقة وأعمال البّر وبير ذلاك, نكاره 

تطويـل الكتا  بذكر كّل نوف ئن ذلك ئفلالً, بير أن جملة ذلك الو ئا بـيّنا, وذلك نـقو أكل آكل 

اه, ويشكله عن ألاعة ربه, وأداء فرائضاه, فاذلك ئن الطعاق فو  الشبع ئا يضعأ بدنه, وينهك قو

ئن السرف, وأن يتر  اْكل وله للـيه سبـياـل َتاـى يضاعأ ذلاك جسامه, ويَْنَهاك قاواه, ويضاعفه 

عن أداء فرائض عن أداء فرائض ربه, فذلك ئن اُلقتار, وبـين ذلك القَاواق علاـى الاذا الناـقو, كاّل 

مال, يااـلبسه عنااد اجتااـماعه ئااع الناااس, وَضااوره ئااا جااانس ئااا ذكرنااا. فأئااا اتااـخاذ الثااو  للااـ 
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الـمـقافل والـ مع واْعياد, دون ثو  ئهنته, أو أكله ئن الطعاق ئاا قاّواه علاـى عباـادة رباه, ئاـما 

ارتفاع عمااا قاد يساادّ الاـ وف, ئااـما الاو دونااه ئان اْبذيااة, بيار أنااه ال يعاين الباادن علاـى القااـياق   

نى اُلسراف, بل ذلك ئن القَاواق, ْن النباـّي  الى   علياه بـالواجب ئعونته, فذلك دار  عن ئع

اِدُكْم لَاِو اتّاـَخذَ ثَْوبَاـْيِن. ثَْوباـا »وسلم قد أئر ببعض ذلك, وَاّض علاـى بعضاه, كقولاه:  ََ ئاا َعلاـى أ

ّب أْن يََرى أثَاَرهُ َعلَاـْيهِ  لذَا أْنعََم ّ ُ َعلـى َعْبُد نِْعَمةً »وكقوله: « ِلـِمْهنَتِِه, َوثَْوبـا ِلـُ ْمعَتِِه َوِعيِدهِ  ََ «, أ

 وئا أابه ذلك ئن اْدبـار التـي قد بـيّناالا فـي ئواضعها. 

وأئا قوله: وكاَن بـيَن ذلَك قََوائا ف نه النفقة بـالعدل والـمعروف, علـى ئا قاد باـيّنا. وبناـقو الاذي    

 قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ا ابن بشار, قال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا سفاـيان, عان أباـي سلـياـمان, عان ـ َدثن20119  

 والب بن ئنبه, فـي قوله وكاَن بـيَن ذلَك قََوائا قال: الشطر ئن أئوالهم.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عان ابان ُجاَريل, قولاه وكااَن باـيَن 20120  

 ـالـقّي.ذلَك قََوائا: النفقة ب

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه وكااَن باـيَن ذلاَك 20121  

 قََوائا قال: القواق: أن ينفقوا فـي ألاعة  , ويـمسكوا عن ئـقارق  .

: ـ قال: أدبرنـي لبرااليـم بن نشيط, عن عمر ئولـى ُبْفرة, قال: قلر له: ئاا القَاواق  قاال20122  

القواق: أن ال تنفي فـي بير َّي, وال تـمسك عن َّي الو علاـيك. والقاواق فاـي كاالق العار , بفتاـ  

القاف, والو الشيء بـين الشيّين. تقول للـمرأة الـمعتدلة الـخـلي: لنها لاـقسنة القاواق فاـي اعتادالها, 

 كما قال الـُقَطيّة:

ْسنَهُ   َُ  ِئْن قََواُق ّئا َوُئْنتَقَبـا  ألافَْر أُئاَئةُ بـالّركْبـاِن آِونَةًيا 

فأئا لذا كسرا القاف فقلر: لنه قِواق أالله, ف نه يعنـي به: أن به يقوق أئرالم واأنهم. وفـيه لكااا   

آُدااَر, يقااال ئنااه: الااو قااـياق أاللااه وقـيّااـمهم فااـي ئعنااى قااوائهم. فمعنااى الكااالق: وكااان لنفااـاقهم بااـين 

 اوزة عن َدّ  , وال تقليرا عما فرضاه  , ولكان عادالً اُلسراف واُلقتار قوائا ئعتدالً, ال ئـ

 بـين ذلك علـى ئا أبـاَه جّل ثناؤه, وأذن فـيه وردب.

بضاّم « ولاـْم يُْقتِاُروا»وادتلفر القاّراء فاـي قاراءة قولاه: ولاـم يَْقتُاُروا فقرأتاه عائاة قاّراء الاـمدينة   

اء الكوفـيـين َولـْم يَْقتُُروا بفتـ  الاـياء وضاّم التااء الـياء وكسر التاء ئن: أقتر يقتر. وقرأته عائة قرّ 

 بفتـ  الـياء وكسر التاء ئن قتر يقتر.« َولـْم يَْقتِروا»ئن: قَتَر يَْقتُر. وقرأته عائة قّراء البلرة 

واللوا  ئن القول فـي ذلك, أن كّل الذه القراءاا علـى ادتالف ألفـارها لكاا ئشهوراا فاـي   

 ئستفـيضاا وفـي قّراء اْئلار بـمعنى واَد, فبأيتها قرأ القارىء فمليب. العر , وقراءاا

وقد بـيّنا ئعنى اُلسراف واُلقتار بشواالدالما فـيـما ئضاى فاـي كتابناا فاـي كاالق العار , فاأبنى   

ذلك عن لعادته فـي الذا الـموضع. وفـي نلب القَواق وجهان: أَادالما ئاا ذكارا, والاو أن ي عال 

نفـا  بـمعنى: وكان لنفـاقهم ئا أنفقوا بـين ذلك قوائا: أي عادالً, واالَدار أن ي عال فـي كان اسم اُل

بـين الو االسم, فتكون ولن كانر فـي اللفظة نلبـا فاـي ئعناى رفاع, كماا يقاال: كاان دون الاذا لاك 

ا ْن كافـيا, يعنـي به: أقّل ئان الاذا كاان لاك كافاـيا, فكاذلك يكاون فاـي قولاه: وكااَن باـيَن ذلاَك قََوائا

 ئعناه: وكان الوسط ئن ذلك قوائا.

 71 - 68اآلية : 
اّرَق  ََ ّ ُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوالِّذيَن الَ يَْدُعوَن َئَع ّ ِ لِلَـََها آَدَر َوالَ يَْقتُلُوَن النّْفَس الّتِي 

ْ  يَُضاَعْأ لَهُ اْلعَذَاُ  يَْوَق اْلِقياَئاِة َويَْخلُاْد فِياِه ُئَهانااً لِالّ بِاْلَقّي َوالَ يَْزنُوَن َوَئن يَْفعَْل ذَِلَك يَْلَي أَثَائاً 

َسنَاُا َوَكاَن ّ ُ بَ  ََ يماً ْ  لِالّ َئن تَاَ  َوآَئَن َوَعِمَل َعَمالً َ اِلقاً فَأُْولَـََِّك يُبَدُّل ّ ُ َسيَّّاتِِهْم  َِ فُوراً ّر

 يَتُوُ  لِلَى ّ ِ َئتاباً {. ْ  َوَئن تَاَ  َوَعِمَل َ اِلقاً فَ ِنّهُ 

يقول تعالـى ذكره: والذين ال يعبادون ئاع   للهاا آدار, فاـيشركون فاـي عباـادتهم ليااه, ولكانهم     

ّرَق ّ ُ قتلها لالّ بِـالـَقّي لئا بكفر  ََ يخـللون له العبـادة ويفردونه بـالطاعة َوالَ يَْقتُلُوَن النّْفَس الّتِـي 

الئها, أو زناا بعاد لَلاانها, أو قتال نفاس, فتقتال بهاا َوالَ يَْزنُاوَن فاـيأتون ئاا َاّرق   بـا  بعد لس

علـيهم لتـيانه ئن الفرو  َوَئْن يَْفعَْل ذلَك يقول: وئن يأا الذه اْفعال, فدعا ئع   للها آدر, وقتل 
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قاا    عقوباة ونكااالً, كماا النفس التـي َّرق   بكير الـقّي, وزنى يَاـْلَي أثائاا يقاول: ياـلي ئان ع

و فه ربنا جّل ثناؤه, والو أنه يَُضاَعْأ لَهُ العَذَاُ  يَْوَق الِقـياَئِة ويَْخـلُْد فِـيِه ُئهانا. وئن اْثاق قاول 

 بَْلعَاَء بن قـيس الكنانـي:

 َجَزى ّ ُ اْبَن ُعْرَوةَ َْيُث أْئَسىعُقُوقا والعُقُوُ  لَهُ أَثاُق  

 ثاق: العقا .يعنـي بـاْ  

وقد ذُكر أن الذه االَية نزلر علـى رسول    لى   عليه وسالم ئان أجال قاوق ئان الاـمشركين   

أرادوا الددول فـي اُلسالق, ئاـمن كاان ئناه فاـي ااركه الاذه الاذنو , فخاافوا أن ال يانفعهم ئاع ئاا 

ذلاك, فاأنزل   تباـار  سلأ ئنهم ئن ذلك لسالق, فـاستفتَْوا رساول    الى   علياه وسالم فاـي 

 وتعالـى الذه االَية, يعلـمهم أن   قابل توبة ئن تا  ئنهم. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل, قاال: ثناـي يعلاـى 20123  

وا فااأكثروا, فااأتوا باان ئسلااـم عاان سااعيد باان ُجبااـير, عاان اباان عبااـاس, أن ناسااا ئاان أالاال الشاار  قَتَلُاا

ئـقمدا  لى   عليه وسلم, فقالوا: لن الذي تدعونا للـيه الـقسن, لو تـخبرنا أن لـما عملنا كفـارة, 

ّرَق ّ ُ لالّ بـالـَقّي, َوال يَزْ  ََ نُوَن, فنزلر: َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئَع ّ ِ للها آَدَر َوال يَْقتُلُوَن النّْفَس التـي 

َمِة ّ ِ... للـى قوله: ِئْن قَْباِل أْن ونزلر: قُ  َْ ْل يا ِعبـاِدَي الِّذيَن أْسَرفُوا َعلـى أْنفُِسهْم ال تَْقنَُطوا ِئْن َر

 يَأْتِـيَُكُم العَذَاُ  بَْكتَةً وأْنتُـْم ال تَْشعُُروَن قال ابن ُجَريل: وقال ئـ االد ئثل قول ابن عبـاس سواء.

ـقمد الفرياباـي, قاال: َادثنا سفاـيان, عان أباـي ئعاوياة, عان أباـي ـ َادثنا عباد   بان ئا20124  

أْن »عمارو الشيبـاناـي, عان عباد  , قاال: ساألر النباـّي  الى   علياه وسالم: ئاا الكباـائر  قااال: 

ِ نِدّا َواُلَو َدـلَقَك وأْن تَْقتَُل َولَدََ  ِئْن أْجِل أْن يأُكَل َئعََك, وأَْن تَْزنِـيَ  وقارأ «, بَِقِلـيـلَِة جاِر َ  تَْدُعَو ِوّ

علـينا رسول    لى   عليه وسلم ئن كتا   : َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئَع ّ ِ للها آَدَر, َوال يَْقتُلُاوَن 

ّرَق ّ ُ لالّ بـالـَقّي, َوال يَْزنُوَن. ََ  النّْفَس الّتِـي 

ا سفـيان عن اْعم  وئنلور, عن أبـي وائل َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا أبو عائر, قال: َدثن   

بِـيـِل, عن عبد  , قال: قلر: يا رسول  , أّي الذنب أعظم  قال:  َْ أْن تَـْ عََل »عن عمرو بن ُاَر

ِ ندّا َواُلَو َدـلَقَكَ   قلار: ثام أّي  قاال:«, أْن تَْقتُل َولَدََ  َدْشيَةَ أْن يأُكاَل َئعَاكَ »قلر: ثم أّي  قال: «, ِوّ

ِلـيـلَةَ جاِر َ » ََ فأنزل تلديي قول النبـّي  لى   عليه وسالم: َوالّاِذيَن ال يَاْدُعوَن «, ثُّم أْن تَُزانِـَي 

ّرَق ّ ُ لالّ بـالـَقّي, َوال يَْزنُونَ  ََ  االَية.«... َئَع ّ ِ للها آَدَر, َوال يَْقتُلُوَن النّْفَس التـي 

ر, قااال: َاادثنا علااـّي باان قااادق, قااال: َاادثنا أسبااـاأل باان نلاار َاادثنا سلـيااـمان باان عبااد الـ بااـا   

الهمدانـي, عن ئنلور عن أبـي وائل, عن أبـي ئيسرة, عن عبد   بن ئسعود, عن النبـّي  الى 

   عليه وسلم, نـقوه.

َدثنـي عيسى بن عثمان بن عيسى الرئلـّي, قال: ثناـي عماي يقياى بان عيساى, عان اْعما ,    

ن عبد   قال: جاء رجل للـى النباـّي  الى   علياه وسالم فقاال: ياا رساول   أّي عن سفـيان, ع

 الذنب أكبر  ثم ذكر نـقوه.

َدثنـي أَمد بن لسقا  اْالوازي, قال: َدثنا عائر بن ئدر , قال: َدثنا السارّي, يعناـي ابان    

رساول    الى   علياه لسماعيـل قال: َدثنا الشعبـّي, عان ئسارو , قاال: قاال عباد  : دار  

وسلم ذاا يوق, فـاتبعته, ف لس علـى نََشز ئن اْر , وقعدا أسفل ئنه, ووجهي َيال ركبتاـيه, 

ِ نِادّا َواُلاَو »فـابتنـمر دـلوته, وقلر: بأبـي وأئي يا رسول  , أّي الذنو  أكبر  قال:  أْن تَْدُعَو ِوّ

أْن تُزانِـَي »قلر: ثم َئْه  قال: «. َل َولَدَِ  َكَرااِليَةَ أْن يَْطعََم َئعَكَ أْن تَْقتُ »قلر: ثم َئْه  قال: «. َدـلَقَكَ 

ِلـيـلَةَ جاِر َ   للـى آدر االَية.«... َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئَع ّ ِ للها آَدرَ »ثم تال الذه االَية: «, ََ

لاور, قاال: ثناـي ساعيد ـ َدثنا أبو كريب, قال: َدثنا أَلْلي بن بناق, عن زائادة, عان ئن20125  

دثر عن سعيد بن ُجبـير, أن عبد الرَمن بن أْبزى أئره أن يسأل ابن عباـاس عان  َُ بن ُجبـير, أو 

ئنااا ُئتَعَّماادا... للااـى آداار االَيااة, واالَيااة التااـي فااـي  َْ الاتااـين االَيتااـين التااـي فااـي النساااء َوَئااْن يَْقتُااْل ُئ

ا... للـى ويَْخـلُْد فِـيِه ُئهانا قاال ابان عباـاس: لذا دداـل الرجال فاـي الفرقان َوَئْن يَْفعَْل ذلَك يَـْلَي أثائ

اُلسالق, وعلـم ارائعه وأئره, ثم قتل ئَئنا ئتعمدا, فال توبة له. والتـي فاـي الفرقاان, لاـما أنزلار 
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عناا قال الـمشركون ئن أالل ئكة: فقد عدلنا بـا , وقتلنا النفس التاـي َاّرق   بكيار الاـقّي, فماا ينف

 اُلسالق  قال: فنزلر لالّ َئْن تاَ  قال: فمن تا  ئنهم قُبل ئنه.

َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا جريار, عان ئنلاور, قاال: ثناـي ساعيد بان ُجباـير, أو قاال: َدثناـي    

الـقكم عن سعيد بن ُجبـير, قال: أئرنـي عبد الرَمن بن أبزى, فقال: سل ابن عبـاس, عن الاتـين 

أئرالماا عان االَياة التاـي فاـي الفرقاان َوالّاِذيَن ال يَاْدُعوَن َئاَع ّ ِ للََهاا آَداَر, َوال يَْقتُلُاوَن االَيتـين, ئا 

ِئنا ُئتَعَّمدا فََ َزاُؤهُ َجَهنّـُم. فسألر  َْ ّرَق ّ ُ... االَية, والتـي فـي النساء َوَئْن يَْقتُْل ُئ ََ ابن النّْفَس الّتِـي 

أنزل   التـي فـي الفرقان, قال ئشركو أالل ئكة: قد قتلنا الانفس التاـي عبـاس عن ذلك, فقال: لـما 

َّرق  , ودعونا ئاع   للهاا آدار, فقاال: لالّ َئاْن تااَ  وآَئاَن َوعِماَل َعَماالً  اِلاـقا... االَياة. فهاذه 

ـُم... االَيااة, فاا ن الرجاال لذا ْولّااك. وأئااا التااـي فااـي النساااء َوَئااْن يَْقتُااْل ُئَِئنااا ُئتَعَّماادا فََ ااَزاُؤهُ َجَهنّاا

عرف اُلسالق, ثم قتل ئَئنا ئتعمدا, ف زاؤه جهنـم, فال توبة لاه. فذكرتاه لـماـ االد, فقاال: لال ئان 

 ندق.

َدثنا ئـقمد بن وعاوف الطاائي, قاال: َادثنا أَماد بان دالاد الذالناـّي, قاال: َادثنا ايباـان, عان    

, قال لـي سعيد بن عبد الرَمن بن أبزى: سل ابن ئنلور بن الـمعتـمر, قال: ثنـي سعيد بن ُجبـير

عبـاس عن الاتـين االَيتـين عن قول  : َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئَع ّ ِ للَها آدَر... للـى َئاْن تااَ , وعان 

ِئنا ُئتَعَّمدا... للـى آدر االَية. قاال: فساألر عنهاا ابان عباـاس, فقاال: أنزلار الاذ َْ ه قوله َوَئْن يَْقتُْل ُئ

االَية فـي الفرقان بـمكة للـى قوله ويَْخـلُْد فِـيِه ُئهانا فقال الـمشركون: فما يكناـي عناا اُلساالق, وقاد 

عدلنا بـا , وقتلنا النفس التـي َّرق  , وأتـينا الفواَ , قال: فأنزل   لالّ َئْن تااَ  وآَئاَن َوعِماَل 

 ئا ئن ددـل فـي اُلسالق وعقَله, ثم قتل, فال توبة له.َعَمالً َ اِلـقا... للـى آدر االَية, قال: وأ

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا ابن أبـي عادّي, عان ااعبة, عان أباـي بشار, عان ساعيد بان 20126  

ُجبـير, عن ابن عبـاس, قال فـي الاذه االَياة َوالّاِذيَن ال يَاْدُعوَن َئاَع ّ ِ للَهاا آَداَر, َوال يَْقتُلُاوَن الانّْفَس 

ّرق ّ ُ لالّ بـالـَقّي... االَية, قال: نزلر فـي أالل الشر .التـ ََ  ي 

َدثنا ابن الـمثنى, قال: َدثنا ئـقمد بن جعفر, قاال: َادثنا ااعبة, عان ئنلاور, عان ساعيد بان    

ُجبـير, قال: أئرنـي عبد الرَمن بن أبزى أن أسأل ابن عبـاس عن الذه االَية َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئَع 

  للَها آَدَر, فذكر نـقوه.ّ ِ 

ـ َدثنـي عبد الكريـم بن عمير, قال: َدثنا لبراالياـم بان الاـمنذر, قاال: َادثنا عيساى بان 20127  

اعيب بن ثَْوبـان, ئولًاـى لبناـي الدياـل ئان أالال الاـمدينة, عان فُلَاـي  الشاماس, عان عباـيد بان أباـي 

  عليه وسلم العَتَـمة, ثم انلرفر فا ذا  عبـيد, عن أبـي الريرة, قال:  لـير ئع رسول    لى

ائرأة عند بـابـي, ثام سلاـمر, ففتاـقر ودداـلر, فباـينا أناا فاـي ئسا دي أ لاـي, لذ نقارا الباـا , 

فأذنر لها, فدداـلر فقالار: لناـي جّتاك أساألك عان عمال عملار, الال لاـي ئان توباة  فقالار: لناـي 

ن وال كرائة. فقائر والاي تادعو بـالاـقسرة تقاول: زنـير وولدُا, فقتلته, فقلر: ال, وال نعمر العي

يا َسرتاه, أُدـِلَي الذا الـقسن للنار  قال: ثم  لـير ئاع رساول    الى   علياه وسالم اللاب  

ئن تلك اللـيـلة, ثم جلسنا ننتظر اُلذن علـيه, فأذن لنا, فددـلنا, ثم در  ئن كاان ئعاي, وتـخاـلفر, 

فقلاار لااه: يااا رسااول    لااـير ئعااك البااـارَة, ثاام « َرةَ, ألَااَك َاَجااةٌ ئااا لَااَك يااا أبااـا اُلَرْياا»فقااال: 

قال: « ئا قُْلَر لََها »انلرفر. وقللر علـيه ئا قالر الـمرأة, فقال النبـّي  لى   عليه وسلم: 

باَّْس ئاا قُْلاَر »قلر لها: ال و  وال نعمر العين وال كرائة, فقال رسول    لى   عليه وسلم: 

اّرَق ّ ُ لالّ «: أَئا ُكْنَر تَْقرأُ اَلِذِه االَيَةَ  ََ َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئاَع ّ ِ للََهاا آَداَر َوال يَْقتُلُاوَن الانّْفَس التاـي 

فقاال أباو الريارة: فخرجار, فلاـم أتار  « بـالـَقّي... االَية لالّ َئْن تااَ  وآَئاَن وَعِماَل َعَماالً َ اِلاـقا

ال دارا لال وقاـفر علاـيه, فقلار: لن تكان فاـيكم الاـمرأة التاـي جااءا أباـا الريارة بـالـمدينة َلنا و

اللـيـلة, فلتأتنـي ولتبشر فلـما  لـير ئع النبـّي  لى   عليه وسلم العشاء, فا ذا الاي عناد بـاباـي, 

قلر  بّس ئا»فقلر: أبشري, ف نـي ددـلر علـى النبـّي, فذكرا له ئا قلِر لـي, وئا قلر لك, فقال: 

فقرأتها علـيها, فخّرا ساجدة, فقالر: الـقمد   الذي جعال َئْخرجاا « لها, أئا كنر تقرأ الذه االَية 

 وتوبة ئـما عملر, لن الذه الـ ارية وابنها َّران لوجه  , ولنـي قد تبر ئـما عملر.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ان, عان ـ َادثنا ابان َمياد, قاال: َادثنا يقياى بان واضا , قاال: َادثنا جعفار بان سلـياـم20128  

عمرو بن ئالك, عن أبـي الـ وزاء, قال: ادتلفر للـى ابن عبـاس ثالث عشرة سنة, فما اايء ئان 

القاارآن لال سااألته عنااه, ورسولااـي يختلااأ للااـى عائشااة, فمااا ساامعته وال ساامعر أَاادا ئاان العلااـماء 

 يقول: لن   يقول لذنب: ال أبفره.

 لنساء. ذكر ئن قال ذلك:وقال آدرون: الذه االَية ئنسودة بـالتـي فـي ا  

ـ َدثنـي يونس بن عبد اْعلـى, قال: أدبرنا ابن والب, قال: أدبرنـي الاـمكيرة بان عباد 20129  

الرَمن الـقّرانـي, عن أبـي الزناد, عن دارجة بن زيد أنه ددـل علـى أبـيه وعنده رجُل ئن أالال 

والتاـي فاـي النسااء َوَئاْن يَقتُاْل ُئَِئناا  العرا , والو يسأله عن الذه االَية التـي فـي تباـار  الفرقاان,

ُئتَعَّمدا فقال زيد بن ثابر: قد عرفر الناسخة ئن الـمنسودة, نسختها التـي فـي النساء بعادالا بساتة 

 أاهر.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قال: قال الضقا  20130  

ِئنا ُئتَعَّمدا ثمان َ ال. وقاال ابان ُجاَريل: بن ئزاَم: الذه السورة بـي َْ نها وبـين النساء َوَئْن يَْقتُْل ُئ

وأدبرنـي القاسم بن أبـي بزة أنه سأل سعيد بن ُجبـير: الل لـمن قتل ئَئنا ئتعمدا توبة  فقاال: ال, 

لاـّي, فقاال: فقرأ علـيه الذه االَية كلها, فقال سعيد بن ُجبـير: قرأتها علـى ابان عباـاس كماا قرأتهاا ع

الذه ئكية, نسختها آية ئدنـية, التـي فاـي ساورة النسااء. وقاد أتاـينا علاـى الباـيان عان اللاوا  ئان 

القول فـي الذه االَية التـي فـي سورة النساء بـما أبنى عن لعادته فـي الذا الـموضع. وبنـقو الاذي 

عقاا  يعاقاب   باه ئان أتاـى الاذه  قلنا فـي اْثاق ئن القول, قال أالل التأويـل, لال أنهم قاالوا: ذلاك

 الكبـائر بواد فـي جهنـم يُدعى أثائا. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي أَمد بن الـمقداق, قال: َدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قاال: سامعر أباـي يقادّث, 20131  

 عن قَتادة, عن أبـي أيو  اْزدي, عن عبد   بن عمرو, قال: اْثاق: واُد فـي جهنـم.

ـ َدثنا ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, 20132  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد فـي قولاه  : يَاـْلَي 

 أثائا قال: واديا فـي جهنـم.

ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, َدثنا ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: 20133  

ابن َميد قال: َدثنا يقيى بن واض , قال: َدثنا الـقسين, عن يزيد, عن عكِرئة, فـي قوله َوَئاْن 

 يَْفعَْل ذلَك يَـْلَي أثائا قال: واديا فـي جهنـم فـيه الزناة.

د, قاال: َادثنا ارقِاـّي بان ـ َدثنـي العبـاس بان أباـي ألالاب, قاال: َادثنا ئاـقمد بان زياا20134  

قطائّي, عن لقمان بن عائر الـخزاعّي, قال: جّر أباـا أُئائاة  ادّي بان ع االن البـااللاـي, فقلار: 

َدثنـي َديثا سمعته ئن رسول    لى   عليه وسلم, قال: فدعا لـي بطعاق, ثم قال: قال رسول 

ْشِر َعْشَراَواُا قُِذَف بِها ِئْن َاِفـيِر َجَهنّاـَم ئاا بَلَكَاْر لَْو أّن َ ْخَرةً ِزنَةَ عَ »   لى   عليه وسلم: 

قلار: وئاا باّي وأثااق  قاال: بِّْاَراِن فِاـي أْسافَِل «. قَْعَرالا َدْمِسيَن َدِريفـا, ثُاّم تَْنتَهاي للاـى َباَي وأثااقُ 

ه أَضاااُعوا الّلاالَةَ َواتّبَعُااوا َجَهنّاـَم يَِسيااـُل فِاـيِهما َ ااِديدُ أاْلاِل النّاااِر, والماا اللااذان ذكار   فااـي كتابا

 الّشَهَواِا فََسْوَف يَـْلقَْوَن َبيّا, وقوله فـي الفرقان: َوال يَْزنُوَن َوَئْن يَْفعَْل ذلَك يَـْلَي أثائا.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: يَاـْلَي أثائاا قاال: 20135  

 فـيك ئا وراء ذلك: يَُضاَعْأ لَهُ اْلعَذَاُ  يَْوَق اْلِقـيَاَئِة, ويَْخـلُْد فِـيِه ُئَهانا.اْثاق الشّر, وقال: سيك

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قتادة, فاـي قولاه: يَاـْلَي 20136  

 أثائا قال: نكاالً قال: قال: لنه واُد فـي جهنـم.

قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن الشيـم, قال: أدبرنا زكريا بن  ـ َدثنا القاسم,20137  

أبـي ئرياـم قاال: سامعر أباـا أئائاة البـااللاـي يقاول: لن ئاا باـين افاـير جهناـم للاـى قعرالاا ئسايرة 

ساابعين دريفااـا بق اار يهااوي فااـيها أو بلااخرة تهااوي, عظمهااا كعشاار عشااراواا ساامان, فقااال لااه 

 ء  قال: نعم بّي وأثاق.رجل: فهل تـقر ذلك ئن اي
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قوله: يَُضاَعْأ لَهُ العَذَاُ  يَْوَق الِقـياَئِة. ادتلفر القّراء فـي قراءتاه, فقرأتاه عائاة قاّراء اْئلاار    

سوى عا ام يَُضااَعْأ جزئاا ويَْخاـلُْد جزئاا. وقارأه عا ام: يَضااَعُأ رفعاا َويَْخاـلُدُ رفعاا كالالماا 

 ناالى عند: يَـْلَي أثائا ثم ابتدأ قوله: يَُضاَعُأ لهُ العَذَاُ .علـى االبتداء, وأن الكالق عنده قد ت

واللوا  ئن القراءة عندنا فاـيه: جازق الـقرفاـين كلاـيهما: يضااعْأ, ويخاـلْد, وذلاك أناه تفساير   

 لألثاق ال فعل له, ولو كان فعالً له كان الوجه فـيه الرفع, كما قال الشاعر:

 ِء ناِراِلتَـِ ْد ديَر ناُر ِعْنداَلا َدْيُر ُئوقِِد َئتـى تأْتِِه تَْعُشو للـى َضوْ  

 فرفع تعشو, ْنه فعل لقوله تأته, ئعناه: ئتـى تأته عاايا.  

وقولاه: ويَْخااـلُْد فِااـيِه ُئهاناا ويبقااـى فااـيه للاـى ئااا ال نهايااة فاـي الااوان. وقولااه: لالّ َئاْن تَاااَ  وآَئااَن    

: وئن يفعل الذه اْفعال التـي ذكرالاا جاّل ثنااؤه ياـلَي أثائاا وَعِمَل َعَمالً َ اِلـقا يقول تعالـى ذكره

لالّ َئْن تاَ  يقول: لال ئن راجع ألاعة   تبـار  وتعالـى بتركه ذلاك, ولنابتاه للاـى ئاا يرضااه   

وآَئَن يقول: و د  بـما جاء به ئـقمد نبـّي   وَعِمَل َعَماالً َ اِلاـقا يقاول: وعمال باـما أئاره   

 عمال, وانتهى عما نهاه   عنه. ئن اْ

َساناُا. ادتلاأ أالاال التأوياـل فاـي تأويااـل ذلاك, فقاال بعضااهم:     ََ قولاه: فَأُولَِّاَك يُبَادُّل ّ ُ َساايّّاتِِهْم 

ئعناه: فأولّك يبدّل   بقبـائ  أعمالهم فـي الشر , ئـقاسن اْعمال فـي اُلسالق, فـيبدله بـالشر  

 ل الشر  بـا  قـيـل أالل اُليـمان به, وبـالزناعفة ولَلانا. ذكر ئن قال ذلك:ليـمانا, وبقـيـل أال

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20138  

َسااناُا قااال: الاام الااـمَئنون كااانوا قباال ليااـمانهم علاا ََ ـى الساايّاا, قولااه: فأُولَِّااَك يُبَاادُّل ّ ُ َساايّّاتِِهْم 

 فربب   بهم عن ذلك, فقّولهم للـى الـقسناا, وأبدلهم ئكان السيّاا َسناا.

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20139  

ة, قاال: الام الاذي يتوباون ابن عبـاس, قوله لالّ َئْن تاَ  وآَئَن َوَعِمَل َعَمالً َ اِلـقا... للـى آدر االَي

 فـيعملون بـالطاعة, فـيبدّل   سيّاتهم َسناا َين يتوبون.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َادثنا يعقاو , عان ساعيد, قاال: نزلار َوالّاِذيَن ال يَاْدُعوَن َئاَع ّ ِ 20140  

ِشاّي وأ اقابه, قاالوا: كياأ لناا باـالتوبة َْ , وقاد عبادنا اْوثاان, للَها آَدَر... للـى آدار االَياة, فاـي َو

وقتلنا الـمَئنـين, ونكقنا الـمشركاا, فاأنزل   فاـيهم: لالّ َئاْن تااَ  وآَئاَن وَعِماَل َعَماالً َ اِلاـقا, 

َسااناُا, فأباادلهم   بعبااـادة اْوثااان عبااـادة  , وأباادلهم بقتااالهم ئااع  ََ فأُولَِّااَك يُبَاادُّل ّ ُ َساايّّاتِِهْم 

 الـمسلـمين للـمشركين, وأبدلهم بنكاح الـمشركاا نكاح الـمَئناا.الـمشركين, قتاالً ئع 

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , قاال: قاال ابان ُجاَريل, قاال ابان 20141  

َسناُا قال: بـالشر  ليـمانا, وبـالقتل لئساكا,  ََ وباـالزنا عبـاس, فـي قوله: فَأُولََِّك يُبَدُّل ّ ُ َسيّّاتِِهْم 

 لَلانا.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20142   َُ ـ 

يقول فـي قوله: َوالِّذيَن ال يَْدُعوَن َئَع ّ ِ للَهاا آَداَر والاذه االَياة ئكياة نزلار باـمكة َوَئاْن يَْفعَاْل ذلاَك 

نزل   الذه االَية قال الـمشركون ئن أالال ئكاة: يازعم يعنـي: الشر , والقتل, والزنا جميعا. لـّما أ

ئـقمد أن ئن أار  وقتال وزناى فلاه الناار, ولاـيس لاه عناد   ديار, فاأنزل  : لالّ َئاْن تااَ  ئان 

َساناُا يقاول: يبادّل   ئكاان الشار  والقتال  ََ الـمشركين ئن أالال ئكاة, فَأُولَِّاَك يُبَادُّل ّ ُ َسايّّاتِِهْم 

اُلياـمان باـا , والاددول فااـي اُلساالق, والاو التبدياـل فاـي الدنااـيا. وأنازل   فاـي ذلاك. يااا  والزناا:

َمااِة ّ ِ, لّن ّ َ يَْكِفااُر الااذّنُوَ   َْ ِعبااـاِدَي الّااِذيَن أْسااَرفُوا علااـى أْنفُِسااِهْم يعنااـيهم بااذلك ال تَْقنَُطااوا ِئااْن َر

هاام: أنااـيبوا للااـى ربكاام وأسلااـموا لااه, ياادعوالم للااـى َجِميعااا يعنااـي ئااا كااان فااـي الشاار . يقااول   ل

ِئناا ُئتَعَّمادا... االَياة, الاذه ئدناـية,  َْ اُلسالق, فهاتان االَيتان ئكيتان, والتـي فـي النسااء َوَئاْن يَْقتُاْل ُئ

نزلاار بـالااـمدينة, وبااـينها وبااـين التااـي نزلاار فااـي الفرقااان ثمااان سنااـين, والااي ئبهمااة لااـيس ئنهااا 

 ئخر .

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا أبو تُـَمْيـلة, قال: َدثنا أبو َمزة, عن جاابر, عان ئاـ االد, 20143  

َسناُا فقال: ََ  قال: ُسّل ابن عبـاس عن قول   جّل ثناؤه: يُبَدُّل ّ ُ َسيِّاتِهْم 

ّرِه َدريفـاَوبَْعدَ أُلوِل النّفَِس الَوِجيفـا   ََ  بُدّْلَن بَْعدَ 
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يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زياد, فاـي قولاه َوالّاِذيَن ال يَاْدُعوَن ـ  َدثنـي 20144  

َئَع ّ ِ للََها آَدَر... للـى قوله يَْخـلُْد فِـيِه ُئهانا: فقال الـمشركون: وال و  ئاا كاان الاَالء الاذين ئاع 

الشار , قاال: وآئان بعقاا     ئـقمد لال ئعنا, قال: فأنزل  : لالّ َئاْن تااَ  وآَئاَن. قاال: تاا  ئان

َسناُا قال: يبدّل   أعماالهم  ََ ورسوله وَعِمَل َعَمالً َ اِلـقا, قال:  دّ , فأُولََِّك يُبَدُّل ّ ُ َسيّّاتِِهْم 

 السيّة التـي كانر فـي الشر  بـاْعمال اللالـقة َين ددـلوا فـي اُليـمان.

ل   سيّاتهم فـي الدناـيا َساناا لهام ياوق القاـيائة. ذكار وقال آدرون: بل ئعنى ذلك, فأولّك يبدّ   

 ئن قال ذلك:

ـا َدثنااـي أَمااد باان عماارو البلاارّي, قااال: َاادثنا قااري  باان أنااس أبااو أنااس, قااال: ثنااـي 20145  

َسناُا  ََ  الـ  بن رستـم, عن عطاء الـخراسانـي, عن سعيد بن الـمسيب فَأُولََِّك يُبَدُّل ّ ُ َسيّّاتِِهْم 

 : تلير سيّاتهم َسناا لهم يوق القـيائة.قال

ـ َدثنا الـقسن بن عرفة, قال: َادثنا ئاـقمد بان َاازق أباو ئعاوياة, عان اْعما , عان 20146  

لنّاـي َْْعاِرُف آِداَر »الـمعرور بن سويد, عن أبـي ذّر, قال: قال رساول    الى   علياه وسالم: 

تَـى بَِرُجُل يَْوَق الِقاـياَئِة, فَاـيُقاُل:  أاْلِل النّاِر ُدُروجا ِئَن النّاِر, وآِدرَ  َْ أاْلِل النّاِر دُُدوالً الـَ نّةَ, قال: يُ

نَـّقوا ِكبـاَر ذُنُوبِِه َوَسلُوهُ َعْن ِ كاِرالا, قال: فَـيُقاُل لَهُ: َعِمْلَر َكاذَا وَكاذَا, َوعمْلاَر َكاذَا وَكاذَا, قاال: 

ئاا أَراالاا اَلاا اُلناا, قاال: فضاقك رساول    الى   علياه وسالم فَـيَقُوُل: يا َرّ  لَقَْد َعِمْلاُر أْااياَء 

َسنَةٌ  ََ  «.َتـى بدا نواجذه, قال: فَـيُقاُل لَهُ: لََك َئكاَن ُكّل َسيَِّّة 

قال أبو جعفر: وأولَـى التأويـلـين بـاللوا  فـي ذلك تأويـل ئن تأّوله: فأولّك يبدّل   سايّاتهم:   

 فـي اُلسالق, بنقلهم عما يسخطه   ئن اْعمال للـى ئا يرضى. أعمالهم فـي الشر , َسناا

ولنـما قلنا ذلك أولـى بتأويـل االَية, ْن اْعمال السيّة قد كانر ئضر علـى ئا كانر علاـيه ئان   

القُب , وبير جائز تـقويـل عين قد ئضر بلفة, للاـى داالف ئاا كانار علاـيه, لال بتكياـيرالا عماا 

تها فـي َال أدرى, فـي ب لن فعال ذلاك كاذلك, أن يلاير اار  الكاافر الاذي كانر علـيه ئن  ف

كان اركا فـي الكفر بعينه ليـمانا يوق القـيائة بـاُلسالق وئعا يه كلها بأعيانها ألاعة, وذلك ئا ال 

 يقوله ذو َ ا.

يـما يقاول تعالاـى ذكاره: وكاان   ذا عفاو عان ذناو      َِ ئان تاا  ئان وقوله: وكاَن ّ  َبفُورا َر

عبـاده, وراجع ألاعته, وذا رَمة به أن يعاقبه علـى ذنوبه بعد توبته ئنها. قوله: َوَئْن تااَ  يقاول: 

وئن تا  ئن الـمشركين, فآئن بـا  ورسوله وَعِمَل َ اِلـقا يقول: وعمال باـما أئاره   فأألاعاه, 

فاـي اُلساالق, ئثال الاذي فعال ئان ف ن   فـاعل به ئن لبدالاه َسايِىء أعمالاه فاـي الشار , بقسانها 

ذلك, بـمن تا  وآئن وعمل  الـقا قبل نزول الذه االَياة ئان أ اقا  رساول    الى   علياه 

 وسلم. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

تااَ  وَعِماَل ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زياد, فاـي قولاه: َوَئاْن 20147  

َ اِلـقا ف نّه يَتُوُ  للـى ّ ِ َئتابـا قال: الذا للـمشركين الذين قالوا لـما أنزلر َوالّاِذيَن ال يَاْدُعوَن َئاَع 

ياـما ْ اقا  رساول    الى   علياه وسالم: ئاا  َِ ّ ِ للَها آَدَر... للـى قوله وكاَن ّ ُ َبفُاورا َر

َئاْن تَااَ  وَعِماَل َ اِلاـقا فا ن لهام ئثال ئاا لهاَالء ف نّاهُ يَتُاوُ  للاـى ّ ِ كان الَالء لال ئعنا, قاال: وَ 

 َئتابـا لـم تـخطر التوبة علـيكم.

 

 72اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوالِّذيَن الَ يَْشَهدُوَن الّزوَر َولِذَا َئّرواْ بِاللّْكِو َئّروا ِكرائاً {.

فاـي ئعناى الازور الاذي و اأ   الاَالء القاوق باأنهم ال يشاهدونه, فقاال ادتلأ أالال التأوياـل     

 بعضهم: ئعناه الشر  بـا . ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا أبو عائر, قال: َدثنا سفـيان, عان جاويبر, عان الضاقا , 20148  

 فـي قوله: ال يَْشَهدُوَن الّزوَر قال: الشر .

نس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه َوالّاِذيَن ال يَْشاَهدُوَن ـ َدثنـي يو20149  

 الّزوَر قال: الَالء الـمهاجرون, قال: والّزور قولهم الَلهتهم, وتعظيـمهم لياالا.
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 وقال آدرون: بل ُعنِـي به الكناء. ذكر ئن قال ذلك:  

ال: َدثنا ئـقمد بن ئروان, عن لـيث, عن ـ َدثنـي علـي بن عبد اْعلـى الـمـقاربـّي ق20150  

 ئـ االد فـي قوله: َوالِّذيَن ال يَْشَهدُوَن الّزوَر قال: ال يسمعون الِكناء.

 وقال آدرون: الو قول الكذ . ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قولاه: َوالّاِذيَن ال 20151  

 دُوَن الّزوَر قال: الكذ .يَْشهَ 

قال أباو جعفار: وأ ال الاّزور تاـقسين الشايء, وو افه بخاالف  افته, َتاـى يخيّاـل للاـى ئان   

يسمعه أو يراه, أنه دالف ئا الو باه, والشار  قاد يدداـل فاـي ذلاك, ْناه ئاـقّسن ْاللاه, َتاـى قاد 

نه ترجياع اللاوا, َتاـى رنوا أنه َاّي, والاو باـاألل, ويدداـل فاـيه الكنااء, ْناه أيضاا ئاـما يقسا

يستـقلـي سائعُه سماَعه, والكذ  أيضا قد يددـل فـيه, لتـقسين  ااَبه ليااه, َتاـى يظاّن  ااَبه 

 أنه َّي, فكل ذلك ئـما يددـل فـي ئعنى الّزور.

ف ذا كان ذلك كذلك, فأولـى اْقوال بـاللوا  فـي تأويـله أن يقاال: والاذين ال يشاهدون اايّا ئان   

اركا, وال بناء, وال كذبـا وال بيره, وكّل ئا لزئه اسم الزور, ْن   عّم فـي و افه البـاألل, ال 

لياالم, أنهم ال يشهدون الزور, فال ينبكي أن يَُخّب ئن ذلك ايء لال بق ة ي ب التسلـيـم لهاا, ئان 

 دبر أو عقل.

ي ئعناى اللكاو الاذي ذُكار فاـي الاذا وقوله: َولذَا َئّروا بـاللّْكِو َئّروا ِكَرائا ادتلأ أالل التأوياـل فاـ   

الـموضع, فقال بعضهم: ئعناه: ئا كان الـمشركون يقولونه للـمَئنـين, ويكلاـمونهم باه ئان اْذى. 

 وئرورالم به كرائا: لعراضهم عنهم و فقهم. ذكر ئن قال ذلك:

رث, ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقا20152  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: َولذَا َئاّروا 

 بـاللّْكِو َئّروا ِكَرائا قال:  فقوا.

َدثنا القاسم, قال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد, قولاه َولذَا    

 ئا قال: لذا أوذوا ئّروا كرائا, قال:  فقوا.َئّروا بـاللّْكِو َئّروا ِكَرا

 وقال آدرون: بل ئعناه: ئّروا بذكر النكاح, كفوا عنه. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا الشياـم, قاال: أدبرناا العاّواق بان َوااب, 20153  

 لذا ذكروا النكاح َكفّوا عنه. عن ئـ االد َولذَا َئّروا بـاللّْكِو َئّروا ِكَرائا قال:

َدثنـي الـقارث, قال: َدثنا اْايب, قال: َادثنا الشياـم, قاال: أدبرناا العاّواق بان َوااب, عان    

 ئـ االد, َولذَا َئّروا ِكَرائا قال: كانوا لذا أتوا علـى ذكر النكاح كفوا عنه.

ئخازوق, عان سايار َولذَا َئاّروا ـ َدثنا ابن عبد اْعلـى, قال: َدثنا الـمعتـمر, عان أباـي 20154  

 بـاللّْكِو َئّروا ِكَرائا لذا ئّروا بـالرفَث كفّوا.

وقال آدرون: لذا ئّروا باـما كاان الاـمشركون فاـيه ئان الباـاألل ئاّروا ئنكارين لاه. ذكار ئان قاال   

 ذلك:

ا باـاللّْكِو ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه: َولذَا َئاّرو20155  

َئّروا ِكَرائا قال: الَالء الـمهاجرون, واللكو ئاا كاانوا فاـيه ئان الباـاألل, يعناـي الاـمشركين وقارأ: 

 فَـاْجتَنِبُوا الّرْجَس ِئَن اَْْوثاِن.

 وقال آدرون: ُعنى بـاللكو الا النا: الـمعا ي كلها. ذكر ئن قال ذلك:  

ا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان الاـقسن, فاـي قولاه: ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الارز20156  

 َولذَا َئّروا بـاللّْكِو َئّروا ِكَرائا قال: اللكو كله: الـمعا ي.

قااال أبااو جعفاار: وأولااـى اْقااوال فااـي ذلااك بااـاللوا  عناادي, أن يقااال: لن   أدباار عاان الااَالء   

للكو فـي كاالق العار  الاو كال كاالق الـمَئنـين الذين ئدَهم بأنهم لذا ئّروا بـاللكو ئّروا كرائا, وا

أو فعل بـاألل ال َقـيقة له وال أ ل, أو ئا يستقب  فسّب اُلنسان اُلنسان بـالبـاألل الذي ال َقـيقة 

له ئن اللّكو. وذكر النكاح بلري  اسمه ئـما يُستقب  فاـي بعاض اْئااكن, فهاو ئان اللكاو, وكاذلك 

قـيقة لـما عظموه علاـى ناـقو ئاا عظماوه, وساماف تعظيـم الـمشركين آلهتهم ئن البـاألل الذي ال َ
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الكناء ئـما الو ئستقب  فـي أالل الدين, فكل ذلك يددـل فـي ئعنى اللكو, فاال وجاه لذ كاان كال ذلاك 

يـلزئه اسم اللكو, أن يقال: ُعنـي به بعض ذلك دون بعض, لذ لـم يكان لاـخلول ذلاك داللاة ئان 

لكااالق: ولذا ئااّروا بـالبااـاألل فساامعوه أو رأوه, ئااّروا دباار أو عقاال. فاا ذا كااان ذلااك كااذلك, فتأويااـل ا

كرائااا ئاارورالم كرائااا فااـي بعااض ذلااك بااأن ال يساامعوه, وذلااك كالكناااء. وفااـي بعااض ذلااك بااأن 

يعرضوا عنه ويلفقوا, وذلاك لذا أوذوا ب ساماف القباـي  ئان القاول. وفاـي بعضاه باأن يَْنَهاْوا عان 

لقول فاـيكيروه باـالقول. وفاـي بعضاه باأن يضااربوا ذلك, وذلك بأن ياروا ئان الاـمنكر ئاا يكيّار باـا

علااـيه بااـالسيوف, وذلااك بااأن يااروا قوئااا يقطعااون الطريااي علااـى قااوق, فااـيستلردهم الااـمراد ذلااك 

 ئنهم, فـيلردونهم, وكّل ذلك ئرورالم كرائا. وقد:

الياـم ـ َدثنـي ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا ئـقمد بان ئسلاـم, عان لبرا20157  

لْن أْ بََ  اْبُن »بن ئيسرة, قال: ئّر ابن ئسعود بلهو ئسرعا فقال رسول    لى   عليه وسلم: 

 «.َئْسعُوُد لََكِريـما

 وقـيـل: لن الذه االَية ئكية. ذكر ئن قال ذلك:  

: ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا سفـيان, قال: سمعر السدّي يقول20158  

َولذَا َئّروا بـاللّْكِو َئّروا ِكَرائا قال: الي ئكية, ولنـما عنى السدّي بقوله الذا لن ااء  , أن   نس  

ْياُث َوَجْدتُاـُمواُلْم وأئارالم لذا  ََ ذلك باأئره الـمَئناـين بقتاال الاـمشركين بقولاه: فَاـاْقتُلُوا الاـُمْشِركيَن 

ئراءه, ولذا ئّروا بـاللكو, الذي الو ئعلية   أن يكيروه, ئّروا بـاللّكو الذي الو ار , أن يُقاتلوا أ

 ولـم يكونوا أئروا بذلك بـمكة, والذا القول نظير تأويـلنا الذي تأّولناه فـي ذلك.

 73اآلية : 
 ْميَاناً {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َوالِّذيَن لِذَا ذُّكُرواْ بِآيَاِا َربِّهْم لَْم يَِخّرواْ َعلَْيَها ُ ّماً َوعُ 

يقول تعالـى ذكره: والذين لذا ذّكرالم ئذكر بق ل  , لاـم يكوناوا ُ اما ال يسامعون, وعمياا ال     

يبلرونها. ولكنهم يقاُر القلو , فهماء العقول, يفهمون عن   ئاا ياذّكرالم باه, ويفهماون عناه ئاا 

و الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال أالال ينبههم علـيه, فـيوعون ئواعظة آذانا سمعته, وقلوباـا وعتاه. وبناـق

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20159  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, فاـي قولاه: لَاـْم 

 ْميانا فال يسمعون, وال يبلرون, وال يفقهون َقا.يَِخّروا َعلَـْيها ُ ّما وعُ 

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجاَريل, عان ئاـ االد, قولاه َوالّاِذيَن    

لذَا ذُّكاااُروا بآيااااِا َربِّهاااْم لَاااـْم يَِخاااّروا َعلَاااـْيها ُ اااّما وُعْمياناااا قاااال: ال يفقهاااون, وال يسااامعون, وال 

 يبلرون.

ـ َدثنـي يعقو  بن لبرااليـم, قال: َدثنا ابن ُعلَـية, عن ابان عاون, قاال: قلار للشعباـّي: 20160  

رأير قوئا قد س دوا, ولـم أعلاـم ئاا سا دوا ئناه, أسا د  قاال: َوالّاِذيَن لذَا ذُّكاُروا بآيااا َربِّهاْم لَاـْم 

 يَِخّروا َعلَـْيها ُ ّما وُعْميانا.

نا ابن والب, قال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه َوالّاِذيَن لذَا ذُّكاُروا ـ َدثنـي يونس, قال: أدبر20161  

بآياِا َربِّهْم لَـْم يَِخّروا َعلَـْيها ُ ّما وُعْميانا قال: الذا ئثل ضربه   لهم, لـم يَادَعوالا للاـى بيرالاا, 

ِئنُوَن الِّذيَن لذَا ذُِكَر ّ ُ َوِجلَْر قُلُوبُ  َْ  هْم... االَية.وقرأ قول  : لنّـَما الـُم

ف ن قال قائل: وئا ئعنى قوله يَِخاّروا َعلَاـْيها ُ اّما وُعْمياناا أَو يَخاّر الكاافرون ُ اّما وُعْمياناا لذا   

ذُكروا بآياا  , فُـْينَفـى عن الَالء ئا الو  فة للكفـار  قـيـل: نعام, الكاافر لذا تُلاـير علاـيه آيااا 

يها كاذلك, لقائتاه علاـى الكفار, وذلاك نظيار قاول العار :   دّر علاـيها أ اّم وأعماى, وَداّره علاـ

َسبَْبُر فالنا, فقاق يبكي, بـمعنى فظّل يبكي, وال قـياق النالك, ولعله أن يكون بكى قاعدا وكماا يقاال: 

نهير فالنا عن كذا, فقعديشتـمنـي وئعنى ذلك: ف عل يشتـمنـي, ورّل يشتـمنـي, وال قعاود النالاك, 

ألسن العر , َتـى قد فهموا ئعناه. وذكر الفّراء أنه سمع العار  تقاول:  ولكن ذلك قد جرى علـى

 فعد يشتـمنـي, كقولك: قاق يشتـمنـي, أقبل يشتـمنـي قال: وأنشد بعض بنـي عائر:

 َوال الِوااَان َوال الـِ ْلبـاُ   ال يُْقنُع الـ اِريَةَ الـِخَضاُ   
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 دَ اَْْيُر لَهُ لُعاُ  َويَْقعُ  ِئن دوِن أن تَْلتَِقـَي اْْركاُ   

بـمعنى: يلير, فكذلك قوله: لَـْم يَِخّروا َعلَـْيها ُ اّما وُعْمياناا لناـما ئعنااه: لاـم يََلاّموا عنهاا, وال   

 عموا عنها, ولـم يليروا علـى بـا  ربهم ُ ّما وعْميانا, كما قال الراجز:

 َويَْقعُدَ الَهُن لهُ لُعاُ    بـمعنى: ويلير.

 74اآلية : 
القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى: }َوالّااِذيَن يَقُولُااوَن َربّنَااا اَلااْب لَنَااا ِئااْن أَْزَواِجنَااا َوذُّريّاتِنَااا قُااّرةَ أَْعاايُُن 

 َواْجعَْلنَا ِلْلُمتِّقيَن لَِئائاً {.

ِئاْن  يقول تعالـى ذكره: والذين يرببون للـى   فـي دعائهم وئسألتهم بأن يقولوا: َربّنا اَلْب لَنَاا    

أَْزَواِجنَا َوذُّريّاتِنَا ئا تقّر به أعيننا ئن أن تريناالم يعملون بطاعتك. وبنـقو الذي قلنا فاـي ذلاك قاال 

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20162  

ا َوذُّريّاتِنا قُّرةَ أْعيُُن يعنون: ئن يعمال لاك باـالطاعة, فتقاّر بهام أعينناا فاـي قوله اَلْب لَنا ِئْن أْزَواِجن

 الدنـيا واالَدرة.

ـ َدثنـي أَمد بن الـمقداق, قال: َدثنا َازق, قاال: سامعر كثاـيرا ساأل الاـقسن, قاال: ياا 20163  

ُن فاـي الدناـيا واالَدارة, قاال: ال بال فاـي أبـا سعيد, قول   اَلْب لَنا ِئان أْزَواِجناا َوذُّريّاتِناا قُاّرةَ أْعايُ 

 الدنـيا, قال: وئا ذا   قال: الـمَئن يرى زوجته وولده يطيعون  .

ـاا َاادثنا اباان عبااد اْعلااـى, قااال: َاادثنا الـمعتااـمر باان سلـيااـمان, عاان أبااـيه, قااال: قاارأ 20164  

قال: ولنـما قّرة أعيانهم أن ياروالم يعملاون  َضرئي: َربّنا اَلْب لَنا ِئْن أْزَواجنا َوذُّريّاتِنا قُّرةَ أْعيُنُ 

 بطاعة  .

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا ابن الـمبـار , عن ابن ُجَريل فـيـما قرأنا علاـيه فاـي قولاه: 20165  

 اَلْب لَنا ِئْن أْزَواِجنا َوذُّريّاتِنا قُّرةَ أْعيُُن قال: يعبدونك فـيقسنون عبـادتك, وال ي رون الـ رائر.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قال ابن ُجَريل, قوله َربّنا اَلاْب لَناا ِئاْن    

 أْزَواِجنا َوذُّريّاتِنا قُّرةَ أْعيُُن قال: يعبدونك يقسنون عبـادتك, وال ي ّرون علـينا الـ رائر.

فـي قوله َوالّاِذيَن يَقُولُاوَن َربّناا ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد 20166  

 اَلْب لَنا ِئْن أْزَواِجنا َوذُّريّاتِنا قُّرةَ أْعيُُن قال: يسألون   ْزواجهم وذرياتهم أن يهديهم ل سالق.

ـ َدثنا ئـقمد بن عون, قال: َدثنا ئـقمد بن لسماعيـل بن عياش, قال: ثنـي أباـي, عان 20167  

لرَمن بن ُجبـير بان نُفَاـير, عان أباـيه, قاال: جلسانا للاـى الاـمقداد بان  فوان بن عمرو, عن عبد ا

اْسااود, فقااال: لقااد بعااث رسااول    االى   عليااه وساالم علااـى أااادّ َالااة بُعااث علااـيها نبااـّي ئاان 

اْنبـياء فـي فترة وجااللـية, ئا يرون دينا أفضال ئان عباـادة اْوثاان, ف ااء بفرقاان فَاَر  باه باـين 

ـاألل, وفَّر  بـين الوالد وولده, َتـى لْن كان الرجل لـيرى ولده ووالده وأداه كافرا وقد الـقّي والب

فتـ    قـفل قلبه بـاُلسالق, فـيعلـم أنه لن ئاا ددـل النار, فال تقّر عينه, والو يعلـم أن َبـيبه فـي 

 ْن أْزَواِجنا َوذُّريّاتِنا قُّرةَ أْعيُُن... االَية.النار, ولنها للتـي قال  : َوالِّذيَن يَقُولُوَن َربّنا اَلْب لَنا ئِ 

َدثنااـي اباان عااون, قااال: ثنااـي علااـّي باان الااـقسن العسقالنااـّي, عاان عبااد   باان الـمبااـار , عاان    

  فوان, عن عبد الرَمن بن ُجبـير بن نُفَـير, عن أبـيه, عن الـمقداد, نـقوه.

  والذرياا والم جمع, وقولاه: قُاّرة أْعايُُن واَادة, ْن وقـيـل: الب لنا قّرة أعين, وقد ذكر اْزوا  

 قوله: قّرة أعين ئلدر ئن قول القائل: قّرا عينك قّرة, والـملدر ال تكاد العر  تـ معه.

وقوله: َواْجعَْلنا لْلـُمتِّقـيَن لئائا ادتلأ أالل التأويـل فـي تأويـله, فقال بعضهم: ئعناه: اجعلناا أثماة   

 بعدنا. ذكر ئن قال ذلك:يَقتَِدي بنا ئن 

ـ َدثنـي ابن عبد اْعلـى بن وا ل, قاال: ثناـي عاون بان ساالق, قاال: أدبرناا بشار بان 20168  

عمارة عن أبـي رو , عن الضاقا , عان ابان عباـاس, فاـي قولاه: َواْجعَْلناا للـْمتِّقاـيَن لئائاا يقاول: 

 أئمة يُقتدى بنا.
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ل: ثنااـي ئعاويااة, عاان علااـّي, عاان اباان عبااـاس, قولااه َدثنااـي علااـّي, قااال: َاادثنا أبااو  الااـ , قااا   

َواْجعَْلنا لْلـُمتِّقـيَن لئائا أثمة التقوى وْالله يقتدى بنا. قال ابن زيد: كما قال ُلبرااليـم: لنـي جاِعلَُك 

 للنّاس لئائا.

 ن قال ذلك:وقال آدرون: بل ئعناه: واجعلنا للـمتقـين لئائا: نأتـّم بهم, ويأتـّم بنا ئن بعدنا. ذكر ئ  

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا ئَئل, قاال: َادثنا ابان عياـينة, عان ابان أباـي ناـ ي , عان 20169  

 ئـ االد, فـي قوله: َواْجعَْلنا لْلـُمتِّقـين لئائا قال: أئمة نقتدي بـمن قبلنا, ونكون أئمة لـمن بعدنا.

ا ابن عيـينة, عن أبان أباـي ناـ ي , ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرن20170  

 عن ئـ االد َواْجعَْلنا للـُمتِّقـيَن لئائا قال: اجعلنا ئَتـمين بهم, ئقتدين بهم.

قال أبو جعفر: وأولـى القولـين فـي ذلك بـاللوا  قول ئن قال: ئعنااه: واجعلناا للـمتقاـين الاذين   

ـخيراا, ْنهاام لنااـما سااألوا ربهاام أن يتقااون ئعا اايك, ويخااافون عقابااك لئائااا يأتااـمون بنااا فااـي الاا

ي علهم للـمتقـين أئمة, ولـم يسألوه أن ي عل الـمتقـين لهم لئائا, وقال َواْجعَْلناا لْلـُمتِّقاـيَن لئائاا ولاـم 

يقل أئمة. وقد قالوا: واجعلنا والم جماعة, ْن اُلئاق ئلدر ئان قاول القائال: أّق فاالن فالناا لئائاا, 

ائا, و اق يوق كاذا  ايائا. وئان جماع اُلئااق أئماة, جعال اُلئااق اساما, كماا كما يقال: قاق فالن قـي

د قال: يأتـّم بهم الناس. والذا القول الذي قلناه فـي  َّ يقال: أ قا  ئـقمد لئاق, وأئمة للناس. فمن و

ذلك قول بعض نـقويّـي أالل الكوفة. وقال بعض أالل البلرة ئن أالل العربـية: اُلئاق فاـي قولاه: 

ِقـيَن لئائا جماعة, كما تقاول: كلهام ُعادُول. قاال: ويكاون علاـى الاـقكاية, كماا يقاول القائال لذا لْلـُمتّ 

 قـيـل له: ئن أئيركم: الَالء أئيرنا. واستشهد لذلك بقول الشاعر:

 لّن العََواذَل لَْسَن لـي بأِئيِر   يا عاِذالتـي ال تُِرْدَن َئالَئتِـي 

 

 75اآلية : 
 ه تعالـى: }أُْولَـََِّك يُْ َزْوَن اْلكُْرفَةَ بَِما َ بَُرواْ َويُلَقّْوَن فِيَها تَِقيّةً َوَسالَئاً {.القول فـي تأويـل قول

يقول تعالـى ذكره: الاَالء الاذين و افر  افتهم ئان عباـادي, وذلاك ئان ابتاداء قولاه: َوِعباـادُ     

َمِن الِّذيَن يَـْمُشوَن علـى اْْرِ  اَلْونا... للـى قوله َْ : َوالِّذيَن يَقُولُوَن َربّنا اَلْب لَنا ِئْن أْزَواِجنا... الّر

االَياة يُْ اَزْوَن يقااول: يُثاابون علااـى أفعاالهم الااذه التاـي فعلوالااا فاـي الدنااـيا الكُْرفَاةَ والااي ئنزلاة ئاان 

ئنااازل الااـ نة رفااـيعة بِااـَما َ اابُروا يقااول: بلاابرالم علااـى الااذه اْفعااال, وئقاساااة ااادتها. وقولااه: 

َن فِـيها تَـِقيّةً َوَسالئا ادتلفر القّراء فـي قراءته, فقرأته عائة قاّراء أالال الاـمدينة والبلارة: َويُـلَقّوْ 

َويُـلَقّْوَن ئضموئة الـياء, ئشدّدة القاف, بـمعنى: وتتلقاالم الـمالئكة فـيها بـالتـقية. وقرأ ذلاك عائاة 

 بفتـ  الـياء, وتـخفـيأ القاف.« ويَـْلقَْونَ »قّراء الكوفة: 

واللوا  ئن القول فاـي ذلاك أن يقاال: لنهماا قراءتاان ئشاهورتان فاـي قَاَرأَة اْئلاار, باـمعنى   

« َويَاـْلقَْوَن فِاـيها»واَد, فبأيتهما قرأ القارىء فمليب, بير أن أع ب القراءتـين للـّي أن أقرأ بها 

فااالن يُتَلَقّااـى بااـالسالق بفتااـ  الااـياء, وتـخفااـيأ القاااف, ْن العاار  لذا قالاار ذلااك بااـالتشديد, قالاار: 

وبـالاـخير, وناـقن نَتَلقااالم باـالسالق, قرنتااه بـالاـياء, وقلاـما تقاول: فااالن يُـلَقّاـى الساالق, فكاان وجااه 

الكالق, لو كان بـالتشديد, أن يقال: ويُتَلَقّون فـيها بـالتـقية والسالق. ولنـما ادترنا القراءة بذلك, كما 

الـخطاق. وقد بـيّنا ئعنى التـقية والسالق فـيـما ئضى قبل, فأبنى  تـ يز: أدذا بـالـخطاق, وأدذاُ 

 عن لعادته فـي الذا الـموضع.

 77 - 76اآلية : 
ُسنَْر ُئْساتَقَّراً َوُئقَائااً ْ  قُاْل َئاا يَْعبَااُ بُِكاْم َربّاي لَاْوالَ  ََ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َداِلِديَن فِيَها 

 تُْم فََسْوَف يَُكوُن ِلَزائاً {.دَُعآُؤُكْم فَقَْد َكذّبْ 

يقول تعالـى ذكره: أولّك ي زون الكرفة بـما  بروا, دالدين فـي الكرفة, يعناـي أنهام ئااكثون     

فـيها, البثون للـى بير أئد, َسنر تلك الكرفة قرارا لهم وئقائا. يقول: ولقائة. وقوله: قُْل ئا يَْعبَاأُ 

يه: قل ياا ئاـقمد لهاَالء الاذين أرسالر للاـيهم: أّي اايء يَعُادّكم, وأّي بُِكْم ربّـي يقول جّل ثناؤه لنبـ
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ايء يلنع بكم ربـي  يقال ئنه: عبأا باه أعباأ عبّاا, وعباأا الطياب أعباَه: لذا اليأتاه, كماا قاال 

 الشاعر:

هُ َعُروُس   َُ  كأّن بِنَـْقِرِه وبِـَمْنِكبَـْيِهعَبِـيرا بـاَا يَْعبَ

   َُ ه عباـا وعباوءا, وئناه قاولهم: َعبّاأا الاـ ي  باـالتشديد والتـخفاـيأ فأناا يقول: يهيّه ويعمله يعب

 أعبّه: أاَُليُّّهُ. والِعبُء: الثقل. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

بّـي ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: قُْل ئا يَْعبأُ بُِكْم رَ 20171  

 يلنع لوال دعاؤكم.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20172  

قال: َدثنا الـقسن قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله قُْل ئا يَْعبَأُ بُِكْم 

ْم يقول: لوال عبـادة ئان يعباده ئانكم, وألاعاة ئان يطيعاه َربّـي قال: يعبأ: يفعل. وقوله: لَْوال دُعاُؤكُ 

 ئنكم. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20173  

ل: لوال ليـمانكم, وأدبر   الكفـار أناه ال َاجاة لاه بهام لذ قوله: ئا يَْعبَأُ بُِكْم َربّـي لَْوال دُعاُؤُكْم يقو

 لـم يخـلقهم ئَئنـين, ولو كان له بهم َاجة لـقبب للـيهم اُليـمان كما َبّبه للـى الـمَئنـين.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20174  

: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله لَاْوال دُعااُؤُكْم قال: َدثنا الـقسن, قال

 قال: لوال دعاؤكم لياه لتعبدوه وتطيعوه.

وقوله فَقَْد َكذّْبتُـْم يقول تعالاـى ذكاره لاـمشركي قاري  قاوق رساول    الى   علياه وسالم: فقاد   

تـم أئر ربكم الذي أئر بـالتـمسك به. لو تـمسكتـم كذّبتـم أيها القوق رسولكم الذي أرسل للـيكم ودالف

بااه, كااان يعبااأ بكاام ربااـي فسااوف يكااون تكااذيبكم رسااول ربكاام, ودالفكاام أئاار بااـارئكم, عذابااـا لكاام 

 ئالزئا, قتالً بـالسيوف والالكا لكم ئفنـيا يـلـقي بعضكم بعضا, كما قال أبو ذَُؤيب الُهذَلـّي:

 يَتَفَّ ُر الـَقْوُ  اللِّقـيُأ  فَفـاجأَهُ بِعاِديَُة ِلَزاُئكَما 

يعنـي بـاللزاق: الكبـير الذي يتبع بعضه بعضا, وبـاللقـيأ: الـمتساقط الـق ارة الـمتهدّق, ففعل     

ذلك بهم, و دقهم وعده, وقتلهم يوق بدر بأيدي أولـيائه, وألـقي بعضهم ببعض, فكان ذلك العذا  

 ل أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:اللزاق. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قا

ـ َدثنا ئـقمد بن الـمثنى, قال: َدثنا ئـقمد بن جعفر, قال: َدثنا ااعبة, قاال: أدبرناـي 20175  

ئولـى لشقـيي بن ثور أنه سمع سلـمان أبـا عبد  , قال:  لـير ئع ابن الّزبـير فسمعته يقرأ: فقاد 

 كذ  الكافرون.

قااال: َاادثنا عبااد الاارَمن باان ئهاادي, قااال: َاادثنا سااعيد باان أدالاام  ـاا َاادثنا اباان الااـمثنى,20176  

السدوسّي, قال: َدثنا ئـقمد بن جعفر قال: َدثنا اعبة, عن عبد الـمـ يد, قال: سامعر ئسلاـم بان 

 عمار, قال: سمعر ابن عبـاس يقرأ الذا الـقرف: فقد كذ  الكافرون فََسْوَف يَُكوُن ِلَزائا.

: ثناـي أباـي, قاال: ثناـي عماي, قاال: ثناـي أباـي, عان أباـيه, عان ابان َدثنا ئـقمد بان ساعد, قاال   

عبـاس, قُْل ئا يَْعبَأُ بُِكْم َربّـي لَاْوال دُعااُؤُكْم فَقَاْد َكذّْبتُاـْم فََساْوَف يَُكاوُن ِلَزائاا يقاول: كاذ  الكاافرون 

 أعداء  .

اود, عاان عااائر, عاان اباان ـاا َاادثنا اباان الااـمثنى, قااال: َاادثنا عبااد اْعلااـى, قااال: َاادثنا د20177  

 ئسعود, قال: فسوف يـلقون لزائا يوق بدر.

ـ َدثنـي أبو السائب, قال: َدثنا أباو ئعاوياة, عان اْعما , عان ئسلاـم, عان ئسارو , 20178  

 قال: قال عبد الرَمن: دمس قد ئضين: الددان, واللزاق, والبطشة, والقمر, والروق.

الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان قَتاادة, قولاه فََساْوَف  ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عباد20179  

 يُكوُن ِلَزائا قال أُبَـّي بن كعب: الو القتل يوق بدر.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن عمرو, عن ئكيرة, عان لبراالياـم, قاال: اللازاق: 20180  

 يوق بدر.
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ة, عن لـيث, عن ئـ االد فََسْوَف يُكوُن ـ َدثنـي يعقو  بن لبرااليـم, قال: َدثنا ابن علـي20181  

 ِلَزائا قال: الو يوق بدر.

َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قاال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, قاال:    

َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد فََسْوَف يُكوُن ِلَزائا قاال: 

 يوق بدر.

 دثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.َ   

قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن َئْعمر, عن ئنلور, عن سفـيان, عن ابن ئسعود,    

 قال: اللزاق: القتل يوق بدر.

دثر عن الـقسين قال: سمعر أبـا ئعاذ يقاول: أدبرنا20182   َُ ا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  ـ 

يقول فـي قوله: فَقَْد َكذّْبتُـْم فََسْوَف يَُكوُن ِلَزائا الكفـار كذبوا رسول    لى   عليه وسالم, وباـما 

 جاء به ئن عند  , فسوف يكون لزائا, والو يوق بدر.

 , قاال: قاد  ـ َدثنا ابن َميد, قاال: َادثنا جريار, عان ئكيارة, عان لبراالياـم, عان عباد20183  

 ئضى اللزاق, كان اللزاق يوق بدر, أسروا سبعين, وقتلوا سبعين.

 وقال آدرون: ئعنى اللزاق: القتال. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله فََسْوَف يَُكاوُن ِلَزائاا 20184  

 .قال: فسوف يكون قتاالً اللزاق: القتال

 وقال آدرون: اللزاق: الـموا. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قاال: ثناـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس 20185  

 فََسْوَف يُكوُن ِلَزائا قال: ئوتا.

وقال بعض أالل العلـم بكالق العر : ئعنى ذلك: فسوف يكون جزاء يـلزق كل عائل ئا عمل ئن   

أو اّر. وقد بـيّنا اللوا  ئن القول فـي ذلك. وللنلب فـي اللزاق وجه آدر بير الاذي قلنااه,  دير

 والو أن يكون فـي قوله يَُكون ئـ هول, ثم ينلب اللزاق علـى الـخبر كما قـيـل:

أوياـل لذَا كان أَلْعنا بَـْينَُهْم وقتاالً   وقد كان بعض ئن ال علاـم لاه باأقوال أالال العلاـم يقاول فاـي ت   

ذلك: ئا يعبأ بكم ربـي لوال دعاؤكم ئا تَاْدعون ئان دوناه ئان االَلهاة واْناداد, والاذا قاول ال ئعناى 

 للتشابل به لـخروجه عن أقوال أالل العلـم ئن أالل التأويـل.

 آدر )تفسير  سورة الفرقان, والـقمد   وَده.  

 
 

 سورة  الشعراء

 سورة الشعراء ئكية

 تانوآياتها سبع وعشرون وئائ

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 3 - 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

 }طَسَم *  تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن *  لَعَلَّك بَاِخٌع نّْفَسَك أاَلّ يَُكونُواْ ُمْؤِمنِيَن {.
سور القرآن ئان َاروف قال أبو جعفر: وقد ذكرنا ادتالف الـمختلفـين فـيـما فـي ابتداء فواتـ      

اله اء, وئا انتزف به كّل قائل ئنهم لقوله وئذالبه ئن العلاة. وقاد باـيّنا الاذي الاو أولاـى باـاللوا  

ئن القول فـيه فـيـما ئضى ئن كتابنا الذا بـما أبنى عن لعادته, وقد ذكر عنهم ئن االداتالف فاـي 

 ب. وقد:قوله: ألسم وألس, نظير الذي ذكر عنهم فـي: آلـم والـمر والـم

ـ َدثنـي علـّي بن داود, قال: َدثنا عباد   بان  الاـ , قاال: ثناـي ئعاوياة, عان علاـّي, 20186  

 عن ابن عبـاس, فـي قوله ألسم قال: ف نه قسم أقسمه  , والو ئن أسماء  .
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م ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فاـي قولاه ألسا20187  

 قال: اسم ئن أسماء القرآن.

فتأويـل الكالق علـى قول ابن عبـاس والـ ميع: لن الذه االَيااا التاـي أنزلتهاا علاـى ئاـقمد  الى   

  عليه وسلم فـي الذه السورة الَياا الكتا  الذي أنزلته للـيه ئن قبلها الذي بـين لـمن تدبره بفهم, 

له, لـم يتـخّر ه ئـقمد  لى   عليه وسلم, ولاـم يتقّولاه وفّكر فـيه بعقل, أنه ئن عند   جّل جال

 ئن عنده, بل أوَاه للـيه ربه.

ِئنِـيَن يقول تعالاـى ذكاره: لعلاك ياا ئاـقمد قاتال نفساك     َْ وقوله: لَعَلَّك بـاِدٌع نَْفَسَك أْن ال يُكونُوا ُئ

الاو القتال واُلالاال  فاـي وئهلكها لن لـم يَئن قوئك بك, ويلدقو  علـى ئا جّاتهم باه. والبْخاع: 

 كالق العر  وئنه قول ذي الّرئة:

 أال أيَّهذَا البـادُع اْلَوْجدُ نَْفَسُهلَشْيُء نَـَقتْهُ َعْن يَدَْيِه الـَمقاِدُر  

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:  

 , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا20188  

 عبـاس: بـاِدٌع نَْفَسك: قاتل نفسك.

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتاادة, فاـي قولاه لَعَلّاَك 20189  

ِئنِـيَن قال: لعلك ئن الـقرل علـى ليـمانهم ئخر  نفسك ئن جسد  َْ , بـادٌع نَْفَسَك أْن ال يُكونُوا ُئ

 قال: ذلك البخع.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20190   َُ ـ 

ِئنـيَن فاـي ئوضاع  َْ يقول فـي قوله لَعَلَّك بـاِدٌع نَْفَسَك علـيهم َر ا, وأْن ئن قوله: أْن ال يَُكونُوا ُئ

جاازاء ولااو كااان الفعاال الااذي بعااد أْن  نلااب ببااـادع, كمااا يقااال: زرا عبااد   أن زارنااـي, والااو

 الكسر كما يقال أزور عبد   لن يزورنـي.« أن»ئستقبالً لكان وجه الكالق فـي 

 

 4اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }لِن نَّشأْ نُنَّزْل َعلَْيِهْم ّئَن الّسَمآِء آيَاةً فََظلّاْر أَْعنَااقُُهْم لََهاا َداِضاِعيَن 

.} 

أالل التأويـل فـي تأويـل قوله: فََظلّْر أْعناقُُهْم... االَية, فقاال بعضاهم: ئعنااه: فظاّل القاوق  ادتلأ    

 الذين أنزل علـيهم ئن السماء آية داضعة أعناقهم لها ئن الذَلّة. ذكر ئن قال ذلك:

ـي ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد فا20191  

 قوله: فََظلّْر أْعناقُُهْم لََها داِضعيَن قال: فظلوا داضعة أعناقهم لها.

ـاا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قااال: أدبرنااا ئعماار, عاان قَتااادة, فااـي قولااه 20192  

 داِضِعيَن قال: لو ااء   لنّزل علـيه آية يذلون بها, فال يَـْلِوي أَد عنقه للـى ئعلية  .

ـاا َاادثنا القاساام قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل أْن ال يَُكونُااوا 20193  

ِئنِـيَن لْن نَشأْ نُنَّزْل َعلَـْيِهْم ِئَن الّسماِء آيَةً قال: لاو اااء   ْراالام أئارا ئان أئاره ال يعمال أَاد  َْ ُئ

 ئنهم بعده بـمعلية.

ي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـ20194  

 ابن عبـاس, قوله: فََظلّْر أْعناقُُهْم لََها داِضِعيَن قال: ئلقـين أعناقهم.

ـ َدثنا يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابان زياد, فاـي قولاه: فََظلّاْر أْعنااقُُهْم لََهاا 20195  

 .داِضِعيَن قال: الـخاضع: الذلـيـل

وقال آدرون: بال ئعناى ذلاك: فظلار ساادتهم وكباراؤالم لالَياة داضاعين, ويقاول: اْعناا : الام   

 الكبراء ئن الناس.

وادتلأ أالل العربـية فـي وجه تذكير داضاعين, والاو دبار عان اْعناا , فقاال بعاض نـقويّاـي   

س كثاـير, أو ذُّكركماا البلرة: يزعمون أن قوله أْعناقُُهْم علـى الـ ماعاا, نـقو: الذا عني ئن النا

 يذّكر بعض الـمَنث, كما قال الشاعر:

ُه ذا ئا بنو نَْعُ  دَنَْوا فَتََلّوبُوا   ََ  تَـَمّزْزتها والدّيُك يَْدُعو َ بـا
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ف ماعاا الذا أعنا , أو يكون ذكره ُلضافته للـى الـمذكر كما يَنث ُلضافته للـى الـمَنث, كما   

 قال اْعشى:

 ل الّذي قَْد أذَْعتَهكَما َارقَْر َ ْدُر القَناةِ ِئَن الدّق ونَْشَرُ  بـالقَوْ  

 وقال الع ا :  

 لَـّما رأى َئتَْن الّسماء أْبعَدَْا   وقال الفرزد :   

 لذَا اْلقُْنبَُضاا الّسود أَلّوْفَن بـالضقىَرقَْدَن َعلَـْيِهّن الـِق اُل الـَمَسّ ُأ  

 وقال اْعشى:  

 للَـْيِك َودُونَُهِمَن اْْرِ  يَْهماٌء َوبَـْيدَاُء َدْيفَُي  َولّن اْئَرأً أاْلدَى 

 لَـَمـْققُوقَةٌ أن تَْستَـِ يبِـي ِلَلْوتِِهوأْن تَْعلَـِمي أّن الـُمعاَن الـُمَوفُّي  

قال: ويقولون: بناا نع  وبنو نع , ويقال: بناا ِعرس, وبنو ِعرس وقالر ائرأة: أنا ائرؤ ال   

وذكر لرؤبة رجل فقاال: الاو كاان أَاد بنااا ئسااجد  , يعناـي الاـَقَلى. وكاان  أدبر السّر, قال:

 بعض نـقويـي الكوفة يقول: الذا بـمنزلة قول الشاعر:

ُهْم ُئتَقَلِديهالذَا َ ِدىَء الـَقِديدُ علـى الُكماةِ   ََ  تََرى أْرئا

عنى: ياد  باـاسطها أنار, فمعناه عنده: فظلر أعناقهم داضعيها الم, كما يقال: يد  باـاسطها, باـم  

فـاكتفاـى باـما ابتادأ بااه ئان االسام أن يكاون, فلااار الفعال كأناه لاألّول والااو للثاناـي, وكاذلك قولااه: 

لـمـققوقة أن تستـ يبـي للوته لنـما الو لـمـققوقة أنر, والـماـققوقة: الناقاة, لال أناه عطفاه علاـى 

الطوائاأ, كماا يقاال: رأيار النااس للاـى  الـمرء لـما عاد بـالذكر. وكان آدر ئنهم يقاول: اْعناا :

فالن عنقا واَدة, فـي عل اْعنا  الطوائأ والعَُلب ويقول: يقتـمل أيضا أن تكاون اْعناا  الام 

السادة والرجال الكبراء, فـيكون كأنه قـيـل: فظلار رؤوس القاوق وكباراؤالم لهاا داضاعين, وقاال: 

: لن اْعناا  لذا دضاعر فأرباـابها داضاعون, أَّب للـّي ئن الذين الوجهين فـي العربـية أن يقاال

 ف عْلر الفعل أّوالً لألعنا , ثم َجعَْلَر داضعين للرجال, كما قال الشاعر:

 َعلـى قَْبَضة َئْرُجّوة َرْهُر َكفِّهفاَل الـَمْرُء ُئْستَـْقيُ َوال اُلَو ألاِعُم  

تكتفـي بأن تقول: دضاعر لاك, فأنث فعل الظهر, ْن الكّأ تـ مع الظهر, وتكفـي ئنه, كما أنك   

ئن أن تقول: َدَضعَْر لاك رقبتاـي, وقاال: أال تارى أن العار  تقاول: كال ذي عاين ناارر ونااررة 

للـيك, ْن قولك: نظرْا للـيك عيناـي, ونظارُا للاـيك باـمعنى واَاد بتار  كال, ولاه الفعال وبارده 

 للـى العين, فلو قلر: فظلر أعناقهم لها داضعة, كان  وابـا.

ل أبو جعفر: وأولـى اْقوال فـي ذلك باـاللوا  وأاابهها باـما قاال أالال التأوياـل فاـي ذلاك أن قا  

تكااون اْعنااا  الااي أعنااا  الرجااال, وأن يكااون ئعنااى الكااالق: فظلاار أعناااقهم ذلـيااـلة, لالَيااة التااـي 

ـم فـي ئذكرا, ْنه دبر عن الهاء والـمي« داضعين»ينزلها   علـيهم ئن السماء, وأن يكون قوله 

 اْعنا , فـيكون ذلك نظير قول جرير:

 أَرى َئّر الّسنِـيَن أَدْذَن ِئنّـيكَما أَدذَ الّسَراُر ِئَن الِهالِل  

وذلك أن قوله: ئّر, لو أسقط ئن الكالق, ْدى ئا بقاـي ئان الكاالق عناه ولاـم يفساد ساقوأله ئعناى   

قوله: فظلر أعناقهم, ْدى ئا بقـي  الكالق عما كان به قبل سقوأله, وكذلك لو أسقطر اْعنا  ئن

 ئن الكالق عنها, وذلك أن الرجال لذا ذلّوا, فقد ذلر رقابهم, ولذا ذلر رقابهم فقد ذلوا.

ف ن قـيـل فـي الكالق: فظلوا لهاا داضاعين, كاان الكاالق بيار فاـاسد, لساقوأل اْعناا , وال ئتكيار   

خضوف للـى أ قا  اْعنا , ولن كان قد ئعناه عما كان علـيه قبل سقوألها, فلرف الـخبر بـالـ

ابتدأ بذكر اْعنا  لـما قد جرى به اساتعمال العار  فاـي كالئهام, لذا كاان االسام الاـمبتدأ باه, وئاا 

 أضيأ للـيه يَدّي الـخبر كّل واَد ئنهما عن االَدر.

 5اآلية : 
َمـَِن ُئْقدَُث لِالّ َكانُواْ َعْنهُ ُئْعِرِضايَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَئا يَأْتِيِهم ّئن ِذْكُر ّئَن الرّ  َْ

.} 

يقول تعالاـى ذكاره: وئاا ي ايء الاَالء الاـمشركين الاذين يكاذّبونك وي قادون ئاا أتاـيتهم باه ياا     

ئـقمد ئن عند ربك ئن تذكير وتنبـيه علاـى ئواضاع َ ال   علاـيهم علاـى  ادقك, وَقاـيقة ئاا 
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لـيك ويوَيه للـيك, لتذكرالم به, لال أعرضوا عن استاـماعه, وتركاوا تدعوالم للـيه ئـما يقدثه   ل

 لعمال الفكر فـيه وتدبره

 6اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَقَْد َكذّبُواْ فََسيَأْتِيِهْم أَنبَاُء َئا َكانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.

ـمشركون بااـالذكر الااذي أتاااالم ئاان عنااد  , يقااول تعالااـى ذكااره: فقااد كااذّ  يااا ئااـقمد الااَالء الاا    

وأعرضوا عنه فََسيَأْتِـيِهْم أْنبـاُء ئا كانُوا بِاِه يَْساتَْهِزئُوَن يقاول: فسيأتاـيهم أدباـار اْئار الاذي كاانوا 

يسخرون, وذلك وعيد ئن   لهم أنه ئـقّل بهم عقابه علـى تـماديهم فـي كفرالم, وتاـمّردالم علاـى 

 ربهم.

 7اآلية : 
 لقول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أََولَْم يََرْواْ لِلَى اْْرِ  َكْم أَنبَتْنَا فِيَها ِئن ُكّل َزْو ُ َكِريُم {.ا

يقول تعالـى ذكره: أََو لـم يار الاَالء الاـمشركون الاـمكذّبون باـالبعث والنشار للاـى اْر , كام     

ّل َزْو ُ َكِريـُم يعنـي بـالكريـم: الـقسن, كماا يقاال أنبتنا فـيها بعد أن كانر ئيتة ال نبـاا فـيها ِئْن كُ 

للنـخااـلة الطيبااة الااـقمل: كريااـمة, وكمااا يقااال للشاااة أو الناقااة لذا بزرتااا, فكثاارا ألبااـانهما: ناقااة 

 كريـمة, وااة كريـمة. وبنـقو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

عمرو, قال: ثنـي أبو عا م, قال: َدثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد بن20196  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, فـي قول  : أْنبَتْنا 

 فِـيها ئْن ُكّل َزْو ُ َكِريـُم قال: ئن نبـاا اْر , ئـما تأكل الناس واْنعاق.

 : َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.َدثنا القاسم, قال   

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرناا ئعمار, عان قَتاادة, فاـي قولاه ِئاْن 20197  

 ُكّل َزْو  َكِريـُم قال: َسن.
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ِئنِيَن ْ  َولِّن َربّااَك لَُهااَو القاول فااـي تأويااـل قولاه تعالااـى:   }لِّن فِااي ذَِلااَك الَيَاةً  َْ َوَئااا َكاااَن أَْكثَاُراُلْم ّئاا

يُم {. َِ  اْلعَِزيُز الّر

يقول تعالـى ذكره: لن فـي لنبـاتنا فـي اْر  ئان كاّل زو  كرياـم الَياة. يقاول: لداللاة لهاَالء     

اْر  ذلااك  الااـمشركين الـمكذّبااـين بااـالبعث, علااـى َقااـيقته, وأن القاادرة التااـي بهااا أنباار   فااـي

النبـاا بعد ُجدُوبها, لن يُع زه أن يُْنِشر بها اْئواا بعد ئـماتهم, أَياء ئان قباورالم. وقولاه: َوئاا 

ِئنِـيَن يقول: وئا كان أكثر الَالء الـمكذّبـين باـالبعث, الاـ اَدين نبّوتاك ياا ئاـقمد,  َْ كاَن أْكثَُراُلْم ُئ

لذكر. يقول جّل ثناؤه: وقد سبي فـي عملـي أنهام ال بـملدقـيك علـى ئا تأتـيهم به ئن عند   ئن ا

ياـُم  َِ يَئناون, فاال ياَئن باك أكثارالم للساابي ئان علاـمي فاـيهم. وقولاه: َولّن َربّاَك لَُهاَو العَِزياُز الّر

يقول: ولن ربك يا ئـقمد لهو العزيز فـي نقمته, ال يـمتنع علـيه أَد أراد االنتقاق ئنه. يقول تعالـى 

أَللاار بهااَالء الـمكذّبااـين بااك يااا ئااـقمد, الااـمعِرضين عمااا يأتااـيهم ئاان ذكاار ئاان  ذكااره: ولنااـي لن

عندي, عقوبتـي بتكذيبهم ليا , فلان ياـمنعهم ئناـي ئاانع, ْناـي أناا العزياز الرَياـم, يعناـي أناه ذو 

الرَمة بـمن تا  ئن دـلقه ئن كفره وئعليته, أن يعاقباه علاـى ئاا سالأ ئان ُجْرئاه بعاد توبتاه. 

 ُجَريل يقول فـي ئعنى ذلك, ئا: وكان ابن

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي الـق ا , عان ابان ُجاَريل قاال: كاّل اايء 20198  

ياـمٌ »فـي الشعراء ئن قوله  َِ فهاو ئاا أاللاك ئاـمن ئضاى ئان اْئاـم, يقاول عزياز, َاين « َعِزيٌز َر

 ـما أاللك به أعداءه.انتقم ئن أعدائه, رَيـم بـالـمَئنـين, َين أنـ االم ئ

قال أبو جعفر: ولنـما ادترنا القول الذي ادترناه فـي ذلك فـي الذا الـموضع, ْن قوله: َولّن َربَّك   

يـُم عقـيب وعيد   قوئا ئن أالال الشار  والتكاذيب باـالبعث, لاـم يكوناوا أاللكاوا,  َِ لَُهَو العَِزيُز الّر

ولالالكاه. ولعاّل ابان ُجاَريل بقولاه الاذا أراد ئاا كاان ئان فـيوجه للـى أنه دبر ئن   عن فعله بهم 

ذلك عقاـيب دبار   عان لالالكاه ئان أاللاك ئان اْئاـم, وذلاك لن اااء   لذا كاان عقاـيب دبارالم 

 كذلك.
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ْ  قَْوَق فِْرَعاْوَن أاَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولِْذ نَادََى َربَّك ُئوَسَى أَِن ائَْر اْلقَْوَق الّظاِلِميَن 

 يَتّقُوَن {.

يقول تعالـى ذكره: واذكر يا ئاـقمد لذ ناادى رباك ئوساى بان عماران أِن ائْاِر القَاْوَق الّظاِلاـِميَن     

يعنـي الكافرين قوق فرعون, ونلب القوق الثانـي ترجمة عن القوق اّْول,  وقوله أال يَتّقُوَن يقول: 

فرالم به. وئعنى الكالق: قوق فرعون فقل لهم: أال يتقون. وتر  لرهاار أال يتقون عقا    علـى ك

فقل لهم لداللة الكالق علـيه. ولنـما قـيـل: أال يتقون بـالـياء, ولـم يقل أال تتقون بـالتاء, ْن التنزياـل 

فَااُروا كااان قباال الااـخطا , ولااو جاااءا القااراءة فااـيها بااـالتاء كااان  وابااـا, كمااا قـيااـل: قُااْل ِللّااِذيَن كَ 

 «.ستُكلبونَ »سيُكلبوَن و
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل َرّ  لِنَّي أََدااُف أَن يَُكاذّبُوِن ْ  َويَِضايُي َ اْدِري َوالَ يَنَطِلاُي 

 ِلَسانِي فَأَْرِسْل لِلََى اَلاُروَن ْ  َولَُهْم َعلَّي ذَنٌب فَأََداُف أَن يَْقتُلُوِن {.

ول تعالـى ذكره: قاَل ئوسى لربه َرّ  لنّـي أداُف ئان قاوق فرعاون الاذين أئرتناـي أن آتاـيهم يق    

أْن يَُكذّبُوِن بقـيـلـي لهم: لنك أرسلتنـي للـيهم َويَِضيُي َ ْدِري ئن تكذيبهم لياي لن ّكذبونـي.  ورفع 

قاّراء اْئلاار, وئعنااه: قوله: َويَضيُي َ ْدِري عطفـا به علـى أداف, وبـالرفع فاـيه قرأتاه عائاة 

ولنـي يضايي  ادري.  وقولاه: َوال يَْنَطلاُي لسانِاـي يقاول: وال ينطلاي بـالعباـارة عماا ترسلناـي باه 

للـيهم, للعلة التـي كانر بلسانه. وقوله: َوال يَْنَطلي ِلسانِـي كالق ئعطوف به علـى يضيي.   وقوله: 

يقل: فأرسال للاـّي الاارون لـيَازرناـي ولـيعينناـي, لذ فأَْرِسْل للـى الاُروَن يعنـي الارون أداه, ولـم 

كان ئفهوئا ئعنى الكالق, وذلك كقول القائل: لو نزلر نازلاة لفزعناا للاـيك, باـمعنى: لفزعناا للاـيك 

لعتـيننا.   وقوله: ولَُهْم َعلـّي ذَْنٌب يقول: ولقوق فرعون علـّي دعوى ذنب أذنبر للـيهم, وذلاك قتلاه 

 ئنهم. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل.  ذكر ئن قال ذلك:النفس التـي قتلها 

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: ثنـي عيساى وَدثناـي الاـقارث, 20199  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد, قولاه: ولَُهاْم َعلاـّي 

 أْن يَْقتُلُوِن قال: قتل النفس التـي قتل ئنهم. ذَْنٌب فأدافُ 

َادثنا القاسام, قااال: ثناـي الاـقسين, قااال: ثناـي َ اا , عاان ابان ُجاَريل, عاان ئاـ االد, قاال: قتْاال    

 ئوسى النفس.

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عان قَتاادة, قولاه َولُهاْم َعلاـّي ذَْناٌب 20200  

 لنفس. وقوله: فَأداُف أْن يَْقتُلُوِن يقول: فأداف أن يقتلونـي قودا بـالنفس التـي قتلر ئنهم.قال: قتل ا
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وآل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل َكالّ فَاْذاَلبَا بِآيَاتِنَآ لِنّا َئعَُكْم ّئْساتَِمعُوَن ْ  فَأْتِيَاا فِْرَعاْوَن فَقُا

 اْلعَالَِميَن ْ  أَْن أَْرِسْل َئعَنَا بَنَِي لِْسَرائِيَل {.لِنّا َرُسوُل َرّ  

يقول تعالـى ذكره: َكالّ: أي لن يقتلك قاوق فرعاون فـاْذاَلباـا بآياتِناا يقاول: فاـاذالب أنار وأداو      

بآياتنااا, يعنااـي بأعالئنااا وَ  نااا التااـي أعطينااا  علااـيهم.  وقولااه: لنّااا َئعَُكااْم ُئْستَااـمعُون ئاان قااوق 

ئا يقولون لكام, وي يباونكم باه.  وقولاه: فَأْتِاـيا فِْرَعاْوَن فَقُاوال... االَياة, يقاول: فاأا أنار ياا  فرعون

ئوسى وأدو  الارون فرعون فَقُوال لنّا َرُسوُل َرّ  العالَـميَن للـيك بأْن أْرِسْل َئعَنا بَنِـي لْسرائِياـَل 

ْناه أراد باه الاـملدر ئان أرسالر, وقال رسول رّ  العالـمين, والو يخاألب اثناـين بقولاه فقاوال, 

 يقال: أرسلر رسالة ورسوالً, كما قال الشاعر:

 بُِسوُء َوال أْرَسْلتُُهْم بَِرُسول  لقَْد َكذََ  الَواُاوَن ئا بُْقُر ِعنداَلمْ  

 يعنـي برسالة, وقال االَدر:  
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  َرُسوالً بَـْيُر أاَْلِلَك ُئْنتَهاالا  أال َئْن ُئْبِلٌغ َعنّـي ُدفـافـا 

 يعنـي بقوله: رسوالً: رسالة, فأنث لذلك الهاء.  
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل أَلَْم نَُربَّك فِينَا َوِليداً َولَبِثْاَر فِينَاا ِئاْن ُعُماِرَ  ِسانِيَن ْ  َوفَعَْلاَر 

 فَْعلَتََك الّتِي فَعَْلَر َوأَنَر ِئَن اْلَكافِِريَن {.

الذا الكالق ئـقذوف استكنـي بداللة ئا رهر علـيه ئنه, والو: فأتـيا فرعون فأبلكاه رساالة  وفـي    

ربهما للـيه, فقال فرعون: ألـم نر بك فـينا يا ئوسى ولـيدا, ولبثار فاـينا ئان عمار  سناـين  وذلاك 

ه الانفس ئكثه عنده قبل قتل القتـياـل الاذي قتلاه ئان القابط, )وفعلار فعلتاك التاـي فعلار  يعناـي: قتلا

 التـي قتل ئن القبط. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20201  

ْلاَر قال: َدثنا الاـقسن, قاال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: َوفَعَ 

 فْعلَتََك التـي فَعَْلَر وأْنَر ِئَن الكافِِريَن قال فعلتها لذا وأنا ئن الضالـين. قال: قتل النفس.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

الفـاء لذا أريد بها الذا الـمعنى. وذُكر  ولنـما قـيـل َوفَعَْلَر فَْعلَتََك ْنها ئّرة واَدة, وال ي وز كسر  

بكساار الفااـاء, والااي قااراءة لقااّراءة القااّراء ئاان أالاال « َوفَعَْلااَر فِْعلَتَااكَ »عاان الشعبااـي أنااه قاارأ ذلااك: 

 اْئلار ئخالفة.

وقوله: وأْنَر ِئَن الكافِِريَن ادتلأ أالل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: ئعنى ذلاك: وأنار   

 بـا  علـى ديننا. ذكر ئن قال ذلك: ئن الكافرين

ـ َدثنـي ئوسى بن الارون, قال: َدثنا عمرو, قاال: َادثنا أسباـاأل, عان السادّي َوفَعَْلاَر 20202  

 فَْعلَتََك التـي فَعَْلَر وأْنَر ِئَن الكافِِريَن يعنـي علـى ديننا الذا الذي تعيب.

 علـيك. ذكر ئن قال ذلك: وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: وأنر ئن الكافرين نعمتنا  

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله َوفَعَْلَر فَْعلَتَاَك التاـي 20203  

فَعَْلَر وأْنَر ِئَن الكافِِريَن قال: رباـينا  فاـينا ولاـيدا, فهاذا الاذي كافأتناا أن قتلار ئناا نفساا, وكفارا 

 نعمتنا

سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن 20204  

 ابن عبـاس وأْنَر ِئَن الكافِِريَن يقول: كافرا للنعمة ْن فرعون لـم يكن يعلـم ئا الكفر.

قال أبو جعفر: والذا القول الذي قاله ابن زياد أاابه بتأوياـل االَياة, ْن فرعاون لاـم يكان ئقاّرا     

ة ولنـما كان يزعم أنه الو الرّ , فكير جائز أن يقول لـموسى لن كاان ئوساى كاان عناده بـالربوبـي

علـى دينه يوق قتل القتـيـل علـى ئا قاله السدّي: فعلار الفعلاة وأنار ئان الكاافرين, اُلياـمان عناده: 

ذ ياا الو دينه الذي كان علـيه ئوسى عنده, لال أن يقاول قائال: لناـما أراد: وأنار ئان الكاافرين يوئّا

ئوسى, علـى قولك الـيوق, فاـيكون ذلاك وجهاا يتوجاه. فتأوياـل الكاالق لذن: وقتلار الاذي قتلار ئناا 

وأنر ئن الكافرين نعمتنا علـيك, ولَساننا للـيك فـي قتلك لياه. وقد قـياـل: ئعناى ذلاك: وأنار االَن 

 ئن الكافرين لنعمتـي علـيك, وتربـيتـي ليا .

 21 - 20اآلية : 
ويااـل قولااه تعالااـى:   }قَاااَل فَعَْلتَُهااآ لِذاً َوأَنَاااْ ِئااَن الّضااالّيَن ْ  فَفَااَرْرُا ِئاانُكْم لَّمااا ِدْفااتُُكْم القااول فااـي تأ

ْكماً َوَجعَلَنِي ِئَن اْلُمْرَسِليَن {. َُ  فََواَلَب ِلي َربّي 

التـي يقول تعالـى ذكره: قال ئوسى لفرعون: فعلر تلك الفعلة التـي فعلر, أي قتلر تلك النفس     

قتلُر لذن وأنا ئن الضالـين. يقول: وأنا ئن الـ االلـين قبل أن يأتـينـي ئن   وَاي بتـقرياـم قتلاه 

علـّي. والعر  تضع ئن الضالل ئوضع الـ هل, والـ هل ئوضع الضالل, فتقول: قد جهال فاالن 

. ذكار ئان قاال الطريي وضّل الطريي, بـمعنى واَد. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلاك قاال أالال التأوياـل

 ذلك:
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ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20205  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد وأناا ِئاَن الّضالّاـيَن 

 قال: ئن الـ االلـين.

ل: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله. قاال ابان َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قا   

 «.وأنا ِئَن الـ ااِلِلـينَ »ُجَريل: وفـي قراءة ابن ئسعود: 

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عن قتادة وأناا ِئاَن الّضالّاـيَن قاال: 20206  

 ئن الـ االلـين.

دثر عن الـقسين, قال: سمع20207   َُ ر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  ـ 

يقول فـي قوله وأْنَر ِئَن الكافِِريَن فقاال ئوساى: لاـم أكفار, ولكان فعلتهاا وأناا ئان الضالاـين. وفاـي 

 «.فَعَْلتُها لذا وأنا ِئَن الـ ااِلِلـينَ »َرف ابن ئسعود: 

زيد فـي قولاه: قااَل فَعَْلتُهاا لذا وأناا ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن 20208  

ِئااَن الّضالااـيَن قباال أن يأتـينااـي ئاان   ااايء كااان قتلااـى لياااه ضاااللة دطااأ. قااال: والضاااللة الهنااا 

 الـخطأ, لـم يقل ضالله فـيـما بـينه وبـين  .

بـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أ20209  

 ابن عبـاس قال فَعَْلتُها لذا وأنا ِئَن الّضالّـيَن يقول: وأنا ئن الـ االلـين.

وقوله فَفََرْرا ِئْنُكْم لَـّما ِدْفتُُكْم... االَياة, يقاول تعالاـى ذكاره ئخبارا عان قـياـل ئوساى لفرعاون:    

لونـي بقتلـي القتـياـل ئانكم فََواَلاَب ِلاـي فَفََرْرُا ِئْنُكم ئعشر الـمأل ئن قوق فرعون لَـّما ِدْفتُُكْم أن تقت

ْكما يقول: فوالب لـي ربـي نبّوة والي الـقكم. كما. َُ  َربّـي 

ـ َدثنا ئوسى بن الارون, قال: َدثنا عمرو, قال: َدثنا أسبـاأل عن السادّّي فََواَلاَب لاـي 20210  

ْكما والـقكم: النبّوة. َُ  َربّـي 

ِلـيَن يقول: وألـققنـي بعداد ئن أرسله للـى دـلقه, ئبلكا عناه رساالته وقوله: َوَجعَلَنِـي ِئَن الـُمْرسَ    

 للـيهم ب رساله لياي للـيك يا فرعون.

 

 22اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوتِْلَك نِْعَماةٌ تَُمنَّهاا َعلَاّي أَْن َعبّادّا بَنِاي لِْساَرائِيَل ْ  قَااَل فِْرَعاْوُن 

 يَن ْ  قَاَل َرّ  الّسَماَواِا َواْْرِ  َوَئا بَْينَُهَمآ لِن ُكنتُْم ّئوقِنِيَن {.َوَئا َرّ  اْلعَالَمِ 

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـل نبـيه ئوسى  لى   عليه وسلم لفرعون َوتِلَك نِْعَمةٌ تَـُمنّها     

استعبااـادي, كمااا َعلااـّي يعنااـي بقولااه: وتلااك تربااـية فرعااون لياااه, يقااول: وتربااـيتك لياااي, وتركااك 

استعبدا بنـي لسرائيـل نعمة ئنك تـمنها علـّي بقّي. وفـي الكالق ئـقذوف استكنـي بداللة ئا ذكر 

علـيه عنه, والو: وتلك نعمة تـمنها علـّي أن عبّدا بنـي لسرائيـل وتركتنـي, فلـم تستعبدنـي, فتر  

والعر  تفعل ذلك ادتلاارا للكاالق,  لداللة قوله أن عبّدّا بنـي لسرائيـل علـيه,« وتركتنـي»ذكر 

ونظير ذلك فـي الكاالق أن يستاـقّي رجاالن ئان ذي سالطان عقوباة, فاـيعاقب أَادالما, ويعفاو عان 

االَداار, فااـيقول الااـمعفّو عنااه الااذه نعمااة علااـّي ئاان اْئياار أن عاقااب فالنااا, وتركنااـي, ثاام َااذف 

بَنِااـي لْسرائِيااـَل وجهااين: أَاادالما لداللااة الكااالق علااـيه, وْن فااـي قولااه: أْن عبّاادّا « وتركنااـي»

بها, ولذا كانر نلبـا كان ئعنى الكالق: وتلاك نعماة تاـمنها علاـّي لتعباد  « تـمنها»النلب, لتعلي 

بنـي لسرائيـل. واالَدر: الرفع علـى أنها ردّ علـى النعمة. ولذا كانر رفعا كان ئعنى الكالق: وتلاك 

. ويعناـي بقولاه: أْن َعبّادّا بَنِاـي لْسَرائِياـَل: أن اتاـخذتهم نعمة تـمنها علاـّي تعباـيد  بناـي لسرائياـل

 عبـيدا لك. يقال ئنه: عبدا العبـيد وأعبدتهم, قال الشاعر:

 َعالَق يُْعبِدنِـي قَْوِئي وقْد َكثَُرتِْفـيها أبـاِعُر ئا ااُءوا َوُعْبدَاُن  

 :وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك  

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20211  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد تاـُمنّها َعلاـّي أْن 

 َعبّدّا بَنِـي لْسَرائِيـَل قال: قهرتهم واستعملتهم.
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ل: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل, قاال: تاـمن علاـّي ـ َدثنا القاسم, قا20212  

 أن عبّدا بنـي لسرائيـل, قال: قهرا وبلبر واستعملر بنـي لسرائيـل.

ـ َدثنا ئوسى بن الارون, قال: َدثنا عمرو, قال: َدثنا أسبـاأل, عن السدّي َوتِْلَك نِْعَماةٌ 20213  

 ـي لْسَرائِيـَل وربـيتنـي قبل ولـيدا.تَـُمنّها َعلـّي أْن َعبّدّا بَنِ 

وقاال آداارون: الااذا اساتفهاق كااان ئاان ئوسااى لفرعاون, كأنااه قااال: أتاـمّن علااـّي أن اتااـخذا بنااـي   

 لسرائيـل عبـيدا. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فـي قوله: َوتِْلاَك 20214  

 ةٌ تَـُمنّها َعلـّي قال: يقول ئوسى لفرعون: أتـمّن علـّي أن اتـخذا أنر بنـي لسرائيـل عبـيدا.نِْعمَ 

وادتلأ أالل العربـية فـي ذلك, فقال بعاض نـقوياـي البلارة: وتلاك نعماة تاـمنها علاـّي, فاـيقال:   

يـَل وجعله بدالً ئن النعمة. الذا استفهاق كأنه قال: أتـمنها علـّي  ثم فسر فقال: أْن َعبّدّا بَنِـي لْسَرائِ 

وكاان بعاض أالاال العرباـية ينكاار الاذا القااول, ويقاول: الااو بلاط ئاان قائلاه ال ي ااوز أن يكاون المااز 

االستفهاق يـلقـي, والو يطلب, فـيكون االستفهاق كالاـخبر, قاال: وقاد اساتقب  وئعاه أق, والاي دلـياـل 

 علـى االستفهاق واستقبقوا:

 كْرَوئاذاَ يَُضّرَ  لَْو تَْنتَظْر  تَُروُح ئَن الـَقّي أْق تَْبتَ  

قال: وقال بعضهم: الو أتروح ئن الـقّي, وَاذف االساتفهاق أّوال اكتفاـاء باأق. وقاال أكثارالم: بال   

لذا جااءا بعاد الكاالق فهاي اْلاأ, فأئاا ولاـيس ئعاه أق, « أق»اّْول دبر, والثانـي استفهاق, وكأن 

ة فـي ذلاك ئاا قلناا. وقاال: ئعناى الكاالق: وفعلار فعلتاك فلـم يقله لنسان. وقال بعض نـقويـي الكوف

التـي فعلر وأنر ئن الكافرين لنعمتـي: أي لنعمة تربـيتـي لك, فأجاباه فقاال: نعام الاي نعماة علاـّي 

 أن عبّدا الناس ولـم تستعبدنـي.

ى الااو َرّ  وقااول قاااَل فِْرَعااْوُن َوئااا َرّ  اْلعالَااـميَن يقااول: وأّي ااايء رّ  العالااـمين  قاااَل ئوساا   

الّسَمَواِا واْْرِ  وئالكهّن َوئاا بَاـْينَُهما يقاول: وئالاك ئاا باـين السامواا واْر  ئان اايء لْن 

ُكْنتُـْم ُئوقِنـيَن يقول: لن كنتـم ئوقنـين أن ئا تعاينونه كما تعاينونه, فكذلك فاأيقنوا أن ربناا الاو رّ  

 السمواا واْر  وئا بـينهما.

 

 29 - 25اآلية : 
ْولَهُ أاَلَ تَْستَِمعُوَن ْ  قَاَل َربُّكْم َوَرّ  آبَآئُِكُم اّْوِلايَن ْ  القول  ََ فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل ِلَمْن 

ُكنااتُْم قَاااَل لِّن َرُسااولَُكُم الّااِذَي أُْرِسااَل لِلَااْيُكْم لََمْ نُااوٌن ْ  قَاااَل َرّ  اْلَمْشااِرِ  َواْلَمْكااِرِ  َوَئااا بَْينَُهَمااآ لِن 

 ِقلُوَن ْ  قَاَل لَِِّن اتَّخْذَا لِلَـََهاً َبْيِري ْْجعَلَنَّك ِئَن اْلَمْسُ ونِيَن {.تَعْ 

ْولَاهُ أال تَْستَاـِمعُوَن قاال فرعاون لاـمن َولاه ئان قولاه: أال      ََ يعنـي تعالـى ذكره بقوله قااَل ِلاـَمْن 

عان ئساّلة فرعاون ليااه  تستـمعون لـما يقول ئوسى, فأدبر ئوسى علاـيه الساالق القاوق بـالاـ وا 

وقـيـله له َوئا َرّ  العالَـِميَن لـيفهم بذلك قوق فرعون ئقالته لفرعون, وجوابه لياه عما سأله, لذ قال 

لهم فرعون أال تَْستَـِمعُوَن للـى قول ئوسى, فقال لهم الاذي دعوتاه للاـيه وللاـى عباـادته َربُّكاْم الاذي 

قااال فرعاون لاـما قااال لهام ئوساى ذلاك, وأدباارالم عماا يادعو للااـيه داـلقكم َوَرّ  آباـائُِكُم اّْولاـيَن ف

فرعون وقوئه: لّن َرُسولَُكُم الّاِذي أُْرِساَل للَاـْيُكْم لَـَماـْ نُون يقاول: لن رساولكم الاذا الاذي يازعم أناه 

أرساال للااـيكم لااـمكلو  علااـى عقلااه, ْنااه يقااول قااوالً ال نعرفااه وال نفهمااه, ولنااـما قااال ذلااك ونسااب 

  للـى الـِ نّة, ْناه كاان عناده وعناد قوئاه أناه ال رّ  بياره يعباد, وأن الاذي يادعوه ئوسى عدّو 

للـيه ئوسى بـاألل لـيسر له َقـيقة, فقال ئوسى عند ذلك ئـقتـ ا علـيهم, وئعاّرفهم ربهام بلافته 

وأدلته, لذ كان عند قوق فرعون أن الذي يعرفونه ربـا لهم فـي ذلك الوقار الاو فرعاون, وأن الاذي 

يعرفونااه الَبااـائهم أربـابااـا ئلااو  أداار, كااانوا قباال فرعااون, قااد ئضااوا فلااـم يكاان عناادالم أن ئوسااى 

أدبرالم بشيء له ئعنى يفهمونه وال يعقلونه, ولذلك قال لهم فرعون: لنه ئـ نون, ْن كالئه كاان 

ا عندالم كالئا ال يعقلون ئعناه: الذي أدعوكم وفرعاون للاـى عباـادته ر  الاـمشر  والاـمكر  وئا

بـينهما يعنـي ئلك ئشر  الشمس وئكربها, وئا بـينهما ئن ايء ال للـى عبـادة ئلو  ئلر الذين 

كانوا ئلوكها قبل فرعون الَبـائكم فمضوا, وال للـى عبـادة فرعون الذي الو ئلكها لْن ُكْنتُـْم تَْعِقلُوَن 
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ون ئاـما يعاين لكام. فلاـما يقول: لن كان لكم عقول تعقلون بها ئا يقال لكام, وتفهماون بهاا ئاا تسامع

أدبرالم علـيه السالق بـاْئر الذي علـموا أنه الـقي الواض , لذ كان فرعون وئن قبلاه ئان ئلاو  

ئلر لاـم ي ااوز ئلكهام عاري  ئلار, وتباـين لفرعاون وئان َولاه ئان قوئاه أن الاذي يادعوالم 

كبااـارا عاان الااـقّي, ئوسااى للااـى عبااـادته, الااو الااـملك الااذي يااـملك الااـملو . قااال فرعااون َينّااذ است

وتـماديا فـي الكّي لـموسى: لَِّن اتّـَخْذَا آلها َبْيِري يقول: لّن أقررا بـمعبود سواي َْْجعَلَنَّك ِئاَن 

 الـَمْسُ ونِـيَن يقول: ْس ننك ئع ئن فـي الس ن ئن أالله.

 

 33 - 30اآلية : 
يُء ّئبِاايُن ْ  قَاااَل فَااأِْا بِااِه لِن ُكنااَر ِئااَن القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }قَاااَل أََولَااْو ِجّْتُااَك بَِشاا

 الّلاِدقِيَن ْ  فَأَْلقََى َعَلاهُ فَ ِذَا اِلَي ثُْعبَاٌن ّئبِيٌن ْ  َونََزَف يَدَهُ فَ ِذَا اِلَي بَْيَضآُء ِللنّاِرِريَن {.

عااه يقول تعالـى ذكره: قال ئوسى لفرعون لـما عرفه رباه, وأناه رّ  الاـمشر  والاـمكر , ود    

للـى عبـادته ولداالل اْلوالاة لاه, وأجاباه فرعاون بقولاه لَاِِّن اتّاـَخْذَا للََهاا َبْياِري َْْجعَلَنّاَك ِئاَن 

الـَمْسُ ونِااـيَن: أتـ علنااـي ئاان الـمس ونااـين َولَااْو ِجّْتُااَك بَشااْيُء ُئبااـيُن يبااـين لااك  ااد  ئااا أقااول يااا 

ن ئان أداال  النااس الساكون ل نلااف, فرعون وَقـيقة ئا أدعاو  للاـيه  ولناـما قاال ذلاك لاه, ْ

واُلجابة للـى الـقّي بعد البـيان فلـما قال ئوسى له ئا قال ئن ذلك, قال لاه فرعاون: فاأا باـالشيء 

الـمبـين َقاـيقة ئاا تقاول, ف ناا لان نسا نك َينّاذ لن اتاـخذا للهاا بياري لن كنار ئان اللادقاـين: 

ا تلاأ وتاـخبر. فأَْلقَاـى َعَلااهُ فا ذَا الاَي ثُْعباـاٌن يقول: لن كنر ئاـققا فـياـما تقاول, و اادقا فـياـم

ُئبـيٌن يقول جّل ثناؤه: فألقـى ئوسى علاه فتـقّولر ثعبـانا, والي الـقية الذكر كما قد بـيّنر فـيـما 

ئضى قبل ئن  فته وقوله ُئبِـيٌن يقول: يبـين لفرعون والـمأل ئن قوئه أنه ثعباـان. وبناـقو الاذي 

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:قلنا فـي ذلك قال 

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان أباـي بكار بان عباد  , عان 20215  

اهر بن َواب, عن ابن عبـاس, قوله فَأَْلقَـى َعَلاهُ ف ذَا اِلَي ثُْعبـاٌن ُئبِاـيٌن يقاول: ئباـين لاه داـلي 

ـْيَضاُء يقول: وأدر  ئوسى يده ئن جيبه ف ذا الاي باـيضاء تلاـمع َية. وقوله: َونََزَف يَدَه ف ذَا الَي بَ 

 للنّارِريَن لـمن ينظر للـيها ويراالا.

ـ َدثنا أبو كريب, قال: َدثنا عثاق بن علاـّي, قاال: َادثنا اْعما , عان الاـمنهال, قاال: 20216  

يها, ف علار ارتفعر الاـقية فاـي الساماء قادر ئياـل, ثام سافلر َتاـى  اار رأس فرعاون باـين ناباـ

تقول: يا ئوسى ئرنـي بـما اّر, ف عل فرعون يقول: يا ئوسى أسألك بـالذي أرسلك, قال: فأدذه 

 بطنه.

 

 37 - 34اآلية : 
ٌر َعِلايٌم ْ  يُِريادُ أَن يُْخاِرَجُكْم ّئاْن  َِ ْولَاهُ لِّن اَلاـَذَا لََساا ََ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَااَل ِلْلَماِ  

اِااِريَن ْ  يَاأْتُوَ  بُِكاّل أَْرِضُكْم بِسِ  ََ ْقِرِه فََمااذَا تَاأُْئُروَن ْ  قَاالَُواْ أَْرِجاْه َوأََدااهُ َواْبعَاْث فِاي اْلَمادَآئِِن 

 َسّقاُر َعِليُم {.

يقااول تعالااـى ذكااره: قااال فرعااون لااـما أراه ئوسااى ئاان عظيااـم قاادرة   وساالطانه َ ااة علااـيه     

ْولَاه يعناـي ْااراف قوئاه  لـموسى بققـيقة ئا دعاه للـيه, و د  ََ ئا أتاه باه ئان عناد رباه لْلاـَمِ  

ٌر َعِلـيااـٌم يقااول: لن ئوسااى سااقر علاااه َتااـى أراكموالااا ثعبااـانا  َِ الاذين كااانوا َولااه: لّن اَلااذَا لَسااا

 َعِلـيـٌم, يقول: ذو علـم باـالسقر وبلار باه يُِريادُ أْن يُْخاِرَجُكْم ِئاْن أْرِضاُكْم بِِساْقِرِه يقاول: يرياد أن

يخر  بنـي لسرائيـل ئن أرضكم للـى الشاأق بقهاره ليااكم باـالسقر. ولناـما قاال: يرياد أن يخارجكم 

ف عل الـخطا  للـم  َوله ئن القبط, والـمعنـّي به بنو لسرائيـل, ْن القبط كان قد استعبدوا بناـي 

ِرَجُكْم والو يريد: أن يخار  لسرائيـل, واتـخذوالم ددئا ْنفسهم وُئّهانا, فلذلك قال لهم: يُِريدُ أْن يُخْ 

 ددئكم وعبـيدكم ئن أر  ئلر للـى الشأق.
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ولنااـما قلاار ئعنااى ذلااك كااذلك, ْن   لنااـما أرساال ئوسااى للااـى فرعااون يااأئره ب رسااال بنااـي   

ناـي لسرائيـل ئعه, فقال له وْديه فَأْتِاـيا فِْرَعاْوَن فَقُاوال لنّاا َرُساوُل َرّ  العالَاـِميَن أْن أْرِساْل َئعَناا بَ 

 لْسرائِيـَل.

وقوله: فََماذَا تَأُْئُروَن يقول: فأّي ايء تأئرون فـي أئر ئوسى وئا به تشيرون ئن الارأي فاـيه     

قالُوا أَْرِجْه وأداهُ, َواْبعَْث فـي الـَمدَائِِن َاِااِريَن يقاول تعالاـى ذكاره: فأجاا  فرعاون الاـمأل َولاه 

ابعاث فاـي باالد  وأئلاار ئلار َااارين يقشارون بأن قالوا له: أّدر ئوساى وأدااه وأنِظاره, و

 للـيك كل سّقار علـيـم بـالسقر.

 40 - 38اآلية : 
القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }فَُ ِمااَع الّسااَقَرةُ ِلِميقَاااِا يَااْوُق ّئْعلُااوُق ْ  َوقِيااَل ِللنّاااِس اَلااْل أَنااتُْم 

 واْ اُلُم اْلكَاِلبِيَن {.ّئْ تَِمعُوَن ْ  لَعَلّنَا نَتّبُِع الّسَقَرةَ لِن َكانُ 

يقول تعالـى ذكره: ف مع الـقاارون الاذين بعاثهم فرعاون بقشار الساقرة ِلاـميقاِا يَاْوق َئْعلُاوُق     

يقول: لوقر واعد فرعون لـموسى االجتـماف ئعه فـيه ئن يوق ئعلوق, وذلك يوق الّزينة َوأَْن يُْقشَر 

معون لتنظاروا للاـى ئاا يفعال الفريقاان, ولاـمن تكاون النّاُس ُضَقى وقـياـل للنااس: الال أنتاـم ئـ تاـ

الكلبة, لـموسى أو للسقرة  فلعلنا نتبع السقرة. وئعنى لعّل النا: كاي. يقاول: كاي نتباع الساقرة لن 

كانوا الم الكالبـين ئوسى. ولنـما قلر ذلك ئعناالا, ْن قوق فرعون كانوا علـى دين فرعون, فكيار 

أنظر للـى َ ة ئن الو علـى دالفـي لعلـي أتبع دينـي, ولناـما  ئعقول أن يقول ئن كان علـى دين:

يقال: أنظر للاـيها كاي أزدادَ بلايرة بديناـي, فأقـياـم علاـيه. وكاذلك قاال قاوق فرعاون, ف ياالاا عناوا 

بقـيااـلهم: لعلنااا نتبااع السااقرة لن كااانوا الاام الكالبااـين. وقـيااـل: لن اجتااـماعهم للااـميقاا الااذي اتعااد 

 عون وئوسى كان بـاُلسكندرية. ذكر ئن قال ذلك:لالجتـماف فـيه فر

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه: َوقِـياـَل للنّااِس اَلاْل 20217  

أْنتُـْم ُئـْ تَـِمعُوَن قال: كانوا بـاُلسكندرية, قاال: ويقاال: بلاغ ذناب الاـقية ئان وراء البقيارة يوئّاذ, 

وا فرعون والمر به, فقاال: فخاذالا ياا ئوساى, قاال: فكاان فرعاون ئاـما يـلاـي قال: والربوا وأسلـم

الناااس ئنااه أنااه كااان ال يضااع علااـى اْر  ااايّا, قااال: فأَاادث يوئّااذ تااـقته, قااال: وكااان لرساااله 

 الـقية فـي القبة الـقمراء.

 

 44 - 41اآلية : 
واْ ِلِفْرَعااْوَن أَلِّن لَنَااا ْْجااراً لِن ُكنّااا نَْقااُن القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }فَلَّمااا َجااآَء الّسااَقَرةُ قَااالُ 

بَاالَُهْم اْلكَاِلبِيَن ْ  قَاَل نَعَْم َولِنُّكْم لِذاً لِّمَن اْلُمقَّربِيَن ْ  قَاَل لَُهْم ّئوَسَى أَْلقُواْ َئآ أَنتُْم ّئْلقُوَن  َِ ْ  فَاأَْلقَْواْ 

 لَنَْقُن اْلكَاِلبُوَن {. َوِعِليُّهْم َوقَالُواْ بِِعّزةِ فِْرَعوَن لِنّا

يقول تعالـى ذكره: فَلَـّما جاَء الّسَقَرةُ فرعون لوعد لـموسى وئوعد فرعون قالُوا ِلفْرَعاْوَن أئِاّن     

لَنا َْْجرا سقرنا قبلك لْن ُكنّا نَاـْقُن الكاِلبِاـيَن ئوساى, قااَل فرعاون لهام نَعَاْم لكام اْجار علاـى ذلاك 

ّربِـيَن ئنا. فقالوا عند ذلاك لاـموسى: لئاا أن تلقاـى, ولئاا أن نكاون ناـقن الـملقاـين, َولنُّكْم لَـِمَن الـُمقَ 

وتر  ذكر قـيـلهم ذلك لداللة دبر   عنهم أنهام قاال لهام ئوساى: ألقاوا ئاا أنتاـم ئلقاون, علاـى أن 

باـالَُهْم َوِعِلايُّهْم ذلك ئعناه ف قاَل لَُهْم ُئوَسى أْلقُوا ئا أْنتُاـْم ُئْلقُاوَن ئان َباـالكم وعلايكم فَاأَلَ  َِ قُوا 

ئن أيديهم َوقالُوا بعّزةِ فْرَعْوَن يقول: أقسموا بقّوة فرعون وادّة سلطانه, وئنعة ئـملكته لنّاا لَنَاـْقُن 

 الكاِلبُوَن ئوسى.

 48 - 45اآلية : 
أْفُِكوَن ْ  فَاأُْلِقَي الّساَقَرةُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَأَْلقََى ُئوَسَى َعَلاهُ فَ ِذَا اِلَي تَْلقَاُأ َئاا يَا

 َساِجِديَن ْ  قَالُواْ آَئنّا بَِرّ  اْلعَالَِميَن ْ  َرّ  ُئوَسَى َواَلاُروَن {.

يقول تعالـى ذكره: فَأْلَقـى ُئوَسى َعَلاهُ َين ألقر السقرة َباـالهم وعلايهم, فَا ذَا الاَي تَْلقَاـُأ     

ئا يأتون به ئن الِفْرية والسقر الذي ال َقـيقة له, ولنـما  َئا يأْفُِكوَن يقول: ف ذا علا ئوسى تزدرد

الو ئخايـيـل وددعة فَأُْلِقـَي الّسَقَرة ساجِديَن يقول: فلـما تبـين السقرة أن الاذي جااءالم باه ئوساى 
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َّي ال سقر, وأنه ئـما ال يقدر علـيه بير   الذي فطر السمواا واْر  ئن بير أ ل, دّروا 

, ئذعنااـين لاه بااـالطاعة, ئقااّرين لااـموسى باـالذي أتاااالم بااه ئان عنااد   أنااه الااو لوجاوالهم ساا دا  

الـقّي, وأن ئا كانوا يعملونه ئان الساقر باـاألل, قائلاـين: آَئنّاا بِاَرّ  اْلعَالَاـِميَن الاذي دعاناا ئوساى 

آذََن لَُكاْم يقاول جاّل  للـى عباـادته دون فرعاون وئلّاه َرّ  ُئوَساى َواَلااُروَن. قااَل آَئْنتُاـْم لَاهُ قَْباَل أنْ 

ثناؤه: قال فرعون للذين كانوا سقرته فآئنوا: آئنتـم لـموسى بأن ئاا جااء باه َاّي قبال أن آذن لكام 

فـي اُليـمان به لنّهُ لََكبِـيُرُكُم الِّذي َعلّـَمُكُم الّسْقَر يقول: لن ئوسى لرئيسكم فـي السقر, والو الاذي 

َف تَْعلـَموُن عند عقابـي لياكم وبـاَل ئاا فعلتاـم, ودطاأ ئاا  نعتاـم علّـمكموه, ولذلك آئنتـم به, فَلََسوْ 

 ئن اُليـمان به.

 50 - 49اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالاـى:   }قَااَل آَئناتُْم لَاهُ قَْباَل أَْن آذََن لَُكاْم لِنّاهُ لََكبِياُرُكُم الّاِذي َعلَّمُكاُم الّساْقرَ 

أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ّئْن ِدالَُف َوالَُ لّبَنُّكْم أَْجَمِعايَن ْ  قَاالُواْ الَ َضاْيَر لِنّاآ لِلَاَى  فَلََسْوَف تَْعلَُموَن الُقَّطعَنّ 

 َربّنَا ُئنقَِلبُوَن {.

يقول ُْقَّطعَّن أْيديَُكْم وأْرُجلَُكْم ئخالفـا فـي قطع ذلك ئنكم بـين قطع اْيدي واْرجال, وذلاك أن     

والرجل الـيسرى, ثم الـيد الـيسرى والرجل الـيـمنى, ونـقو ذلك ئن قطاع الاـيد أقطع الـيد الـيـمنى 

ئن جانب, ثم الرجل ئن الـ انب االَدر, وذلك الو القطع ئن دالف َوَُْ لّبَنُّكْم أَجمِعيَن فوكد ذلك 

قرة: ال بأجمعين لعالئا ئنه أنه بير ئستبُي ئنهم أَدا قالُوا ال َضْيَر يقول تعالـى ذكره: قالار السا

ضير علـينا والو ئلدر ئن قول القائل: قد ضار فالٌن فالنا فهو يضير ضيرا, وئعناه: ال ضارر. 

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثناـي ياونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: ال َضاْيَر قاال: 20218  

لذي تقول, ولن  انعته بناا و البتنا لنّاا للاـى َربّناا ُئْنقَِلبُاوَن يقاول: لناا للاـى ربناا يقول: ال ْيضّرنا ا

 راجعون, والو ئـ ازينا بلبرنا علـى عقوبتك ليانا, وثبـاتنا علـى توَيده, والبراءة ئن الكفر به.

 52 - 51اآلية : 
ِئنِيَن ْ   القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }لِنّااا نَْطَمااُع أَن يَْكِفااَر لَنَااا َْ َربّنَااا َدَطايَانَااآ أَن ُكنّااآ أَّوَل اْلُماا

ْينَآ لِلََى ُئوَسَى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدَي لِنُّكم ّئتّبِعُوَن {. ََ  َوأَْو

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـل السقرة: لنا نطمع: لنا نرجو أن يلف  لنا ربنا عن دطايانا     

 ال يعاقبنا بها. كما:التـي سلفر ئنا قبل ليـماننا به, ف

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه لنّاا نَْطَماُع أْن يَْكِفاَر 20219  

ِئنِـيَن يقول: ْن كناا أّول ئان  َْ لَنا َربّنا َدطايانا قال: السقر والكفر الذي كانوا فـيه أْن ُكنّا أّوَل الـُم

ئن توَيد   وتكذيب فرعون فـي ادّعائاه الربوباـية فاـي دالرناا  آئن بـموسى و دّقه بـما جاء به

 الذا وزئاننا. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ِئنِاـيَن قاال:     َْ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قولاه أْن ُكنّاا أّوَل الـُم

 ن آئن بآياته َين رأوالا.كانوا كذلك يوئّذ أّول ئ

ْينا للـى َئوَسى أْن أْسِر بِعبـاِدي يقول: وأوَينا للاـى ئوساى لذ تاـمادى فرعاون فاـي    ََ وقوله: وأْو

بيّااه وأبااى لال الثبااـاا علااـى ألكيانااه بعااد ئااا أريناااه آياتنااا, أن أَْسااِر بعبااـادي: يقااول: أن ساار ببنااـي 

وَن لن فرعون وجنده ئتبعو  وقوئك ئن بنـي لسرائيـل, لسرائيـل لـيالً ئن أر  ئلر لنُّكْم ُئتّبَعُ 

 لـيقولوا بـينكم وبـين الـخرو  ئن أرضهم, أر  ئلر.

 

 56 - 53اآلية : 
آلِء لَِشااْرِذَئةٌ  َُ اِاااِريَن ْ  لِّن اَلااـَ ََ القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }فَأَْرَسااَل فِْرَعااوُن فِااي اْلَماادَآئِِن 

اِذُروَن {.قَِليلُوَن ْ  َولِنُّهْم لَ  ََ  نَا لَكَآئُِظوَن ْ  َولِنّا لََ ِميٌع 
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الِء      َُ يقول تعالـى ذكره: فأرسل فرعون فـي الاـمدائن يقشار لاه جناده وقوئاه, ويقاول لهام لّن اَلا

يعنـي بهَالء: بناـي لسرائياـل لَِشاْرِذَئةٌ قَِلـياـلُوَن يعناـي باـالشرذئة: الطائفاة والعلابة البـاقاـية ئان 

 ارذئة كل ايء: بقـيته القلـيـلة وئنه قول الراجز:علب جبـيرة, و

 جاَء الّشتاُء وقَِميِلي أْدالْقَشَراِذٌق يْضَقُك ِئْنهُ التّّواْ   

وقـيـل: قلـيـلون, ْن كل جماعة ئنهم كان يـلزئها ئعنى القلة فلاـما جماع جماع جماعااتهم قـياـل:   

 قلـيـلون, كما قال الُكَمير:

ياِء ِئْنُهْمفَقَْد َ اُروا َكَقّي َواَديِنا فَّردّ قََواِ َي اَْ   َْ 

وذُكر أن الـ ماعة التـي َسّماالا فرعون ارذئة قلـيـلـين, كانوا سّر ئّة ألأ وسابعين ألفاـا. ذكار   

 ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عباد الارَمن, قاال: َادثنا سفاـيان, عان أباـي لساقا , عان 20220  

الَِء لَِشْرذََئةٌ قَِلـيـلُوَن, قال: كانوا سّر ئّة وسبعين ألفـا.أبـي ُعبـيدة لّن  َُ  اَل

ـ قال: ثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا لسرائيـل, عن أبـي لسقا , عن أبـي ُعبـيدة, عن عبد 20221  

  , قال: الشرذئة: سّر ئّة ألأ وسبعون ألفـا.

قال: َدثنا ئوسى بن عبـيدة, عن ئاـقمد ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا يقيى بن واض , 20222  

بن كعب القرري, عن عبد   بان اادّاد بان الهااد, قاال: اجتاـمع يعقاو  وولاده للاـى يوساأ, والام 

الَِء لَِشاْرذََئةٌ قَِلـياـلُوَن,  َُ اثنان وسبعون, ودرجوا ئع ئوسى والم سّر ئّة ألأ, فقال فرعون لّن اَلا

 ن فرسه فـي عسكره ثمان ئّة ألأ.ودر  فرعون علـى فرس أدالم َلان علـى لو

ـ َدثناـي يعقاو  بان لبراالياـم, قاال: َادثنا ابان علاـية, عان ساعيد الاـ ريري, عان أباـي 20223  

السلـيـل, عن قـيس بن عبـاد, قال: وكان ئن أكثر الناس أو أَدث الناس عن بناـي لسرائياـل, قاال: 

كانوا سّر ئّة ألأ, قال: وكاان ئقدئاة  فقدّثنا أن الشرذئة الذين سماالم فرعون ئن بنـي لسرائيـل

فرعون سبعة ئّة ألأ, كل رجل ئنهم علاـى َلاان علاـى رأساه باـيضة, وفاـي ياده َرباة, والاو 

دـلفهم فـي الدالم. فلـما انتهى ئوسى ببنـي لسرائيـل للـى البقر, قالر بنو لسرائيـل: يا ئوسى أيان 

ده قاد دالمناا ئان داـلفنا, فقاال ئوساى للبقار: ئا وعدتنا, الذا البقر بـين أيدينا, والذا فرعون وجناو

انفلي أبـا دالد, قال: ال لن أنفلي لك يا ئوسى, أنا أقدق ئنك دـلقا قاال: فناودي أِن اضارْ  بعلاا  

البقر, فضربه, فـانفلي البقر, وكانوا اثنـي عشر سبطا. قال الـ ريري: فأَسبه قال: لنه كان لكل 

ود فرعااون للااـى البقاار, الاباار الـخيااـل اللهااب قااال: وَئثّاال ساابط ألريااي, قااال: فلااـما انتهااى أّول جناا

لـقلان ئنها فرس وديي, فوجد ريقها فـااتدّ, فـاتبعه الـخيـل قال: فلـما تتااّق آدار جناود فرعاون 

فـي البقر, ودر  آدر بنـي لسرائيـل, أئر البقر فـانلفي علـيهم, فقالار بناو لسرائياـل: ئاا ئااا 

, فسمع   تكذيبهم نبـيه علـيه السالق, قال: فرئى باه علاـى السااَل, فرعون وئا كان لـيـموا أبدا

 كأنه ثور أَمر يتراءاه بنو لسرائيـل.

الَِء 20224   َُ ـ َدثنا ئوسى, قال: َدثنا عمرو, قال: َدثنا أسباـاأل, عان السادّي, فاـي قولاه لّن اَلا

 لَِشْرذََئةٌ قَِلـيـلُوَن يعنـي بنـي لسرائيـل.

ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, ـ َدثنـي 20225  

الَِء  َُ قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد فـي قولاه لّن اَلا

 لَِشْرذََئةٌ قَِلـيـلُوَن قال: الم يوئّذ سّر ئّة ألأ, وال يقلى عدد أ قا  فرعون.

ْينا للـى  ـ َدثنا20226   ََ القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قوله وأْو

ُئوَسااى أْن أْسااِر بِعبااـاِدي لنُّكااْم ُئتّبَعُااوَن قااال: أوَااى   للااـى ئوسااى أن اجمااع بنااـي لسرائيااـل, كااّل 

ف ناـي ساآئر  أربعة أبـياا فاـي باـير, ثام اذبقاوا أوالد الضاأن, فاـاضربوا بادئائها علاـى اْباوا ,

الـمالئكة أن ال تددـل بـيتا علـى بـابه دق, وسآئرالم بقتل أبكاار آل فرعاون ئان أنفساهم وأئاوالهم, 

ثم ادبزوا دبزا فطيرا, ف نه أسرف لكم, ثم أسر بعبـادي َتـى تنتهي للبقار, فـيأتاـيك أئاري, ففعال 

سانا وأئوالناا, فأرسال فاـي فلـما أ بقوا قال فرعون: الذا عمل ئوسى وقوئه قتلوا أبكارناا ئان أنف

أثرالم ألأ ألأ ودمس ئّة ألأ ودمس ئّة ئلك ُئَسّور, ئع كل ئلك ألأ رجال, ودار  فرعاون 

الَِء لَِشْرذََئةٌ قَِلـيـلُوَن قال: قطعة, وكانوا سّر ئّة ألأ, ئّتاا ألاأ  َُ فـي الَكِرش العظمى, وقال لّن اَل
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 ئنهم أبناء عشرين سنة للـى أربعين.

 

ثنـي َ ا , عن أباـي بكار بان َوااب, عان ابان عباـاس, قاال: كاان ئاع فرعاون  ـ قال:20227  

 يوئّذ ألأ جبـار, كلهم علـيه تا , وكلهم أئير علـى ديـل.

ـ قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قال: كانوا ثالثـين ئلكا ساقة دـلأ فرعون يقسابون 20228  

ـى أوادرالا, فاأتبعهم َتاـى انتهاى للاـى البقار. أنهم ئعهم وجبرائيـل أئائهم, يردّ أوائل الـخيـل عل

وقوله: ولنُّهْم لَنا لَكائُِظوَن يقول: ولن الَالء الشرذئة لنا لكائظون, فذكر أن بيظهم لياالم كان قتال 

 الـمالئكة ئن قتلر ئن أبكارالم. ذكر ئن قال ذلك:

يل, قولاه: ولنُّهاْم لَناا ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجارَ 20229  

لَكائُِظوَن يقول: بقتلهم أبكارنا ئن أنفسنا وأئوالنا. وقد يقتـمل أن يكون ئعناه: ولنهام لناا لكاائظون 

بذالابهم ئنهم بـالعوارّي التـي كانوا استعاروالا ئنهم ئن الـقلـّي, ويقتاـمل أن يكاون ذلاك بفاراقهم 

 لياالم, ودروجهم ئن أرضهم بكره لهم لذلك.

قوله َولنّا لَـِ ِميٌع َاِذروَن ادتلفر القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عائة قّراء الكوفة َولنّاا لَاـِ ِميٌع و  

َاااِذروَن بااـمعنى: أنهاام ئعاادون ئااَدون ذوو أداة وقااّوة وسااالح. وقاارأ ذلااك عائااة قااّراء الااـمدينة 

ِذُرونَ »والبلرة:  ََ : كاأن الاـقاذر الاذي يقاذر  االَن, بكير ألأ. وكان الفّراء يقول« َولنّا لَـَ ِميٌع 

 وكأن الـقذر الـمخـلو  َذرا ال تلقاه لال َذرا وئن الـقذر قول ابن أَمر:

ِذْر   ََ َواِلـّي وآنّـي  ََ  اَلْل أُْنَسأَْن يَْوئا للـى َبْيِراِل نّـي 

ى, واللوا  ئن القول فـي ذلك أنهما قراءتان ئستفـيضتان فاـي قاّراء اْئلاار ئتقاربتاا الاـمعن  

فبأيتهما قرأ القارىء, فمليب اللوا  فـيه. وبنـقو الذي قلنا فـي تأويـل ذلاك قاال أالال التأوياـل. 

 ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن بشاار, قاال: َادثنا سفاـيان, عان أباـي لساقا , قاال: سامعر اْساود بان زياد 20230  

 يقرأ: َولنّا لَـِ ِميٌع َاِذُروَن قال: ئقوون ئَدون.

ثنا ابن َميد, قال: َدثنا يقيى بن واض , قال: َدثنا عيسى بان عباـيد, عان أياو , ـ َد20231  

 عن أبـي العرجاء عن الضقا  بن ئزاَم أنه كان يقرأ: َولنّا لَـِ ِميٌع َاِذُروَن يقول: ئَدون.

 ـ َدثنا ئوسى, قال: َدثنا عمرو, قال: َدثنا أسبـاأل, عن السدي فـي قوله: َولنّاا لَاـِ ِميعٌ 20232  

 َاِذُروَن يقول: َذرنا, قال: جمعنا أئرنا.

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل َولنّااا لَااـِ ِميٌع 20233  

 َاِذُروَن قال: ئَدون ئعدون فـي السالح والكراف.

د بان قاـيس ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي َ اا  أباو ئعشار, عان ئاـقم20234  

 قال: كان ئع فرعون سّر ئّة ألأ َلان أدالم سوى ألوان الـخيـل.

ـ َدثنا عمرو بن علـّي, قال: َدثنا أبو داود, قال: َدثنا سلـيـمان بن ئعاذ الضبـي, عان 20235  

عا م بن بهدلة, عن أبـي رزين, عن ابن عباـاس أناه قرأالاا: َولنّاا لَاـِ ِميٌع َااِذُروَن قاال: ئاَدون 

 .ئقوون

 

 60 - 57اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَأَْدَرْجنَااُلْم ّئن َجنّااُا َوُعيُاوُن ْ  َوُكنُاوُز َوَئقَااُق َكاِريُم ْ  َكاذَِلَك 

 َوأَْوَرثْنَااَلا بَنَِي لِْسَرائِيَل ْ  فَأَتْبَعُواُلم ّئْشِرقِيَن {.

ن وعياون ئااء, وكناوز ذالاب وفضاة, يقول تعالاـى ذكاره: فأدرجناا فرعاون وقوئاه ئان بساتاـي    

وئقاق كريـم. قـيـل: لن ذلك الـمقاق الكريـم: الـمنابر. وقوله َكاذلَك يقاول: الكاذا أدرجنااالم ئان ذلاك 

كما و فر لكم فـي الذه االَية والتـي قبلها وأْوَرثْناالا يقول: وأورثنا تلك الـ ناا التاـي أدرجنااالم 

عانهم بهالكهام بناـي لسرائياـل. وقولاه: فَاأتْبَعُواُلْم ُئْشِرقِاـيَن ئنها والعيون والكنوز والـمقاق الكرياـم 

 فأتبع فرعون وأ قابه بنـي لسرائيـل, ئشرقـين َين أارقر الشمس, وقـيـل َين أ بقوا.
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ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: ثنـي أبو عا م, قال: َدثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, 20236  

ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد فَاأتْبَعُواُلْم ُئْشِرقِاـيَن قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا 

قااال: داار  ئوسااى لااـيالً, فكسااأ القماار وأرلااـمر اْر , وقااال أ ااقابه: لن يوسااأ أدبرنااا أنااا 

َسننـ ي ئن فرعون, وأدذ علاـينا العهاد لناـخرجّن بعظائاه ئعناا, فخار  ئوساى لـياـلته يساأل عان 

ا علـى قبره, فأدرجتاه لاه بقكمهاا, وكاان َكمهاا أو كلاـمة تشابه الاذا, أن قبره, فوجد ع وزا بـيته

قالر: اَملنـي فأدرجنـي ئعك, ف عل عظااق يوساأ فاـي كساائه, ثام َمال الع اوز علاـى كساائه, 

بسار عان  َُ ف عله علـى رقبته, وديـل فرعاون الاي ئالء أعنتهاا َضارا فاـي أعيانهم, وال تبارح, 

 ئوسى وأ قابه َتـى تواروا.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, قولاه 20237  

فَأتْبَعُواُلْم ُئْشِرقِـيَن قال: فرعون وأ قابه, وديـل فرعون فـي ئال أعنتهاا فاـي رأي عياونهم, وال 

 تبرح, َبسر عن ئوسى وأ قابه َتـى تواروا.
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ه تعالـى:   }فَلَّما تََراَءى اْلَ ْمعَاِن قَااَل أَْ اَقاُ  ُئوَساَى لِنّاا لَُماْدَرُكوَن ْ  قَااَل القول فـي تأويـل قول

ْينَآ لِلََى ُئوَسَى أَِن اْضِر  بّعََلاَ  اْلبَْقَر فَاانفَلََي فََكااَن ُكاّل فِا ََ ْرُ  َكالّ لِّن َئِعَي َربّي َسيَْهِديِن ْ  فَأَْو

 َكالّطْوِد اْلعَِظيِم {.

يقول تعالـى ذكره: فلـما تنارر الـ معان: جمع ئوسى والم بنو لسرائياـل, وجماع فرعاون والام     

القبط قاَل أْ قاُ  ُئوَسى لنّا لَـُمْدَرُكوَن أي لنا لـملـققون, االَن يـلـققنا فرعون وجنوده فاـيقتلوننا, 

 وذُكر أنهم قالوا ذلك لـموسى, تشاؤئا بـموسى. ذكر ئن قال ذلك:

دثنا ابن عبد اْعلـى, قال: َادثنا الـمعتاـمر بان سلـياـمان, عان أباـيه, قاال: قلار لعباد ـ 20238َ  

الرَمن فَلَـّما تََراَءى الـَ ْمعاِن قاَل أْ قاُ  ُئوَسى لنّا لَاـُمْدَرُكوَن قاال: تشااءئوا باـموسى, وقاالوا: 

 أوذينا ئن قبل أن تأتـينا, وئن بعد ئا جّتنا.

َاادثنا أسبااـاأل, عاان الساادّي فَلَااـّما تَااَراَءى الااـَ ْمعاِن فنظاارا بنااو ـاا َاادثنا ئوسااى, قااال: 20239  

لسرائيـل للـى فرعون قد رئقهم قالوا لنّا لَـُمْدَرُكوَن. قَالُوا يا ئوسى أُوِذينَا ِئْن قَْبِل أْن تأتِاـيَنَا, َوِئاْن 

 أيدينا, وفرعون ئن دـلفنا.بَْعِد َئا ِجّْتَنَا الـيوق يدركنا فرعون فـيقتلنا, لنا لـمدركون البقر بـين 

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان أبااـي بكاار, عاان اااهر باان 20240  

َواااب, عاان اباان عبااـاس, قااال: لااـما انتهااى ئوسااى للااـى البقاار, والاجاار الااري  العا ااأ, فنظاار 

نّا لَـُمْدَرُكوَن قاَل َكاالّ أ قا  ئوسى دـلفهم للـى الري , وللـى البقر أئائهم قاَل أْ قاُ  ُئوَسى ل

 لّن َئِعَي َربّـي َسيَْهِديِن.

وادتلفر القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عائة قّراء اْئلار سوى اْعر  لنّاا لَاـُمْدَرُكوَن, وقارأه   

كما يقال نزلر, وأنزلار. والقاراءة عنادنا التاـي علاـيها قاّراء اْئلاار, « لنّا لَـُمدَّرُكونَ »اْعر : 

 جماف الـق ة ئن القّراء علـيها.ُل

وقوله: َكالّ لن َئِعَي َربّـي َسيَْهِديِن قال ئوسى لقوئه: لـيس اْئر كما ذكرتـم, كال لن تدركوا لن    

 ئعي ربـي سيهدين, يقول: سيهدين لطريي أنـ و فـيه ئن فرعون وقوئه. كما:

, عان ئاـقمد بان كعاب القرراي, ـ َدثنـي ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عان ابان لساقا 20241  

عن عبد   بن اداد بن الهاد, قال: لقد ذُكر لـي أنه در  فرعون فـي أللاب ئوساى علاـى سابعين 

ألفـا ئن داُلم الـخيـل, سوى ئا فـي جنده ئن ِايَة الـخيـل, ودر  ئوسى َتـى لذا قابله البقر, ولـم 

ا تََراَءى الاـَ ْمعاِن قااَل أْ اقاُ  ُئوَساى يكن عنه ئنلرف, أللع فرعون فـي جنده ئن دـلفهم فَلَـمّ 

 لنّا لَـُمْدَرُكوَن قاَل َكال لّن َئِعَي َربّـي َسيَْهِديِن أي للنـ اة, وقد وعدنـي ذلك, وال ُدـلأ لـموعوده.

ـ َدثنا ئوسى, قال: َدثنا عمرو, قال: َدثنا أسبـاأل, عن السدّي قاَل َكالّ لّن َئِعَي َربّاـي 20242  

يِن يقاول: سيكفـيناـي, وقاال: َعَساى َربُكاْم أْن يُْهِلاَك َعادُّوُكْم َويَْستَـْخاـِلفَُكْم فِاـي اْْرِ  فَاـيَْنُظَر َسيَْهدِ 

ْينا للاـى ُئوَساى أِن اْضاِرْ  بِعََلااَ  البَْقاَر فاـاْنفَلََي ذكار أن   كاان قاد  ََ َكْيَأ تَْعَملُوَن,  وقوله فَأَْو

 ه ئوسى بعلاه. أئر البقر أن ال ينفلي َتـى يضرب
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ـ َدثنا ئوسى, قال: َدثنا عمارو, قاال: َادثنا أسباـاأل, عان السادّي, قاال: فتقادّق الاارون 20243  

فضر  البقر, فأبى ينفتـ , وقال: ئان الاذا الـ باـار الاذي يضربناـي, َتاـى أتااه ئوساى فكنااه أباـا 

 دالد, وضربه فـانفلي.

ثنـي ئـقمد بن لساقا , قاال: أوَاى   فـياـما  ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, قال:20244  

ذكر للـى البقر: لذا ضربك ئوسى بعلاه فـانفلي له, قال: فبـاا البقر يضر  بعضه بعضا فرقا 

ئاان  , وانتظااار أئااره, وأوَااى   للااـى ئوسااى أن أضاار  بعلااا  البقاار, فضااربه بهااا وفااـيها 

 سلطان   الذي أعطاه, فـانفلي.

ا ابن بشار, قال: َدثنا أبو أَمد, قال: َدثنا سفاـيان, ران سلـياـمان التـياـمي, عان ـ َدثن20245  

 أبـي السلـيـل, قال: لـما ضر  ئوسى بعلاه البقر, قال: ليها أبـا دالد, فأدذه أَْفَكٌل.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا َ ا , عن ابن جَريل, وَ ا  عن أبـي 20246  

عبد   وبيره, قالوا: لـما انتهى ئوسى للـى البقر والاجر الاري  والبقار يرئاي بثاـيّاره, بكر بن 

ويـمو  ئثل الـ بـال, وقد أوَى   للـى البقر أن ال ينفلي َتـى يضربه ئوسى بـالعلا, فقال له 

فاذالب القاوق يواع: يا كلـيـم   أين أئرا  قال: الهنا, قال: ف از البقر ئاا ياواري َاافره الاـماء, 

يلنعون ئثل ذلك, فلـم يقدروا, وقال له الاذي يكتاـم لياـمانه: ياا كلـياـم   أيان أئارا  قاال: الهناا, 

فكب  فرسه بلـ ائه َتـى ألار الزبد ئان ادقاـيه, ثام ققماه البقار فأرساب فاـي الاـماء, فاأوَى   

ا الرجال واقاـأ للـى ئوسى أن اضر  بعلا  البقر, فضر  بعلااه ئوساى البقار فاـانفلي, فا ذ

 علـى فرسه لـم يبتّل سرجه وال لبده.

وقوله: فَكان ُكّل فِْرُ  كالّطْوِد العَِظيـِم يقول تعالـى ذكره: فكان كل ألائفة ئن البقار لاـما ضاربه    

ئوسى كالـ بل العظيـم. وذُكر أنه انفلاي اثنتاـي عشارة فلقاة علاـى عادد اْسباـاأل, لكال سابط ئانهم 

 ا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:فر . وبنـقو الذي قلن

ـ َدثنا ئوسى, قال: َدثنا عمرو, قال: َدثنا أسبـاأل, عن السدّي فـاْنفَلََي فَكااَن ُكاّل فِاْرُ  20247  

كالّطْوِد العَِظيـِم يقول: كالـ بل العظيـم, فددـلر بنو لسرائيـل, وكان فـي البقار اثناا عشار ألريقاا, 

كان الطريي كما لذا انفلقر الـ دران, فقال: كل سبط قد قتال أ اقابنا فلاـما فـي كل ألريي سبط, و

رأى ذلك ئوساى دعاا   ف علهاا قنااألر كهيّاة الطيقاان, فنظار آدارالم للاـى أّولهام َتاـى درجاوا 

 جميعا.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, وَ ا , عن أبـي 20248  

عبد   وبيره قالوا: انفلي البقر, فكان كل فر  كالطود العظيـم, اثنا عشر ألريقا فـي كل  بكر بن

ألريي سبط, وكان بنو لسرائيـل اثنـي عشر سبطا, وكانر الطر  ب دران, فقال كل سبط: قد قتال 

أ قابنا فلـما رأى ذلاك ئوساى, دعاا   ف علهاا لهام بقنااألر كهيّاة الطيقاان, ينظار بعضاهم للاـى 

 بعض, وعلـى أر  يابسة كأن الـماء لـم يلبها قّط َتـى عبر.

ـ قال: ثنـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: لاـما انفلاي البقار لهام  اار فاـيه كاوى ينظار 20249  

 بعضهم للـى بعض.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, قال: ثنـي ئـقمد بن لسقا  فَكان ُكّل فِاْرُ  كاالّطْوِد 20250  

 ِظيـِم أي كالـ بل علـى نَشز ئن اْر .العَ 

ـا َدثناـي علااـّي, قاال: ثناـي ئعاويااة, عان علاـّي, عاان ابان عباـاس, قولااه فَكاان ُكاّل فِااْرُ  20251  

 كالّطْوِد العَِظيـِم يقول: كالـ بل.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20252   َُ ـ 

 قوله كالّطْوِد العَِظيـِم قال: كالـ بل العظيـم وئنه قول اْسود بن يعفر:يقول, فـي 

لّوا بأْنِقَرةُ يَسيـُل َعلَـْيِهُم    ئاء الفَُراِا يَ يُء ِئْن أأْلَواِد   ََ

 يعنـي بـاْألواد: جمع ألود, والو الـ بل.  
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االََدِريَن ْ  َوأَنَ ْينَا ُئوَساَى َوَئان ّئعَاهُ أَْجَمِعايَن ْ  ثُاّم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأَْزلَْفنَا ثَمّ 

ِئنِيَن ْ  َولِّن َربَّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرّ  َْ يُم {.أَْبَرْقنَا االََدِريَن ْ  لِّن فِي ذَِلَك الَيَةً َوَئا َكاَن أَْكثَُراُلم ّئ َِ 

ِريَن: وقّربناا النالاك آل فرعاون ئان البقار, وقادئناالم يعنـي بقول تعالـى ذكره: وأْزلَْفنا ثَّم االََدا    

 للـيه, وئنه قوله: وأُْزلفَِر الـَ نّةُ لْلـُمتِّقـيَن بـمعنى: قربر وأُدنـير وئنه قول الع ا :

قَْوقَـفَـا   َْ  أَلّي اللّـيالـي ُزلَفـا فَُزلَفـاَسماَوةَ الِهالِل َتـى ا

 ـل. ذكر ئن قال ذلك:وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأوي  

ـا َدثناـي القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قااال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان عطاااء 20253  

 الـخراسانـي, عن ابن عبـاس, قوله وأْزلَْفنا ثَّم االََدِريَن قال: قّربنا.

قولااه ـاا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قااال: أدبرنااا ئعماار, عاان قَتااادة, فااـي 20254  

 وأْزلَْفنا ثَّم االََدِريَن قال: الم قوق فرعون قّربهم   َتـى أبرقهم فـي البقر.

ـ َادثنا ئوساى, قاال: َادثنا عمارو, قاال: َادثنا أسباـاأل, عان السادّي, قاال: دناا فرعاون 20255  

, وأ قابه بعد ئا قطع ئوسى ببنـي لسرائيـل البقر ئن البقر فلـما نظر فرعون للـى البقر ئنفلقا

قال: أال ترون البقر فِر  ئنـي, قد تفتـ  لـي َتـى أدر  أعدائي فأقتلهم, فذلك قول   وأْزلَْفناا ثَاّم 

االََدِريَن يقول: قّربنا ثم االَدرين الم آل فرعاون فلاـما قااق فرعاون علاـى الطار , وأبار دياـله أن 

الااـُقُلن رياا  الااـماذيانة تااتققم, فناازل جبرائيااـل  االى   عليااه وساالم علااـى ئاذيانااة, فتشاااّئْر 

فـاقتـقمر فـي أثرالا َتـى لذا الّم أّولهم أن يخر  وددـل آدرالم, أئار البقار أن يأداذالم, فاـالتطم 

 علـيهم, وتفّرد جبرائيـل بـمقلة ئن ئقل البقر, ف عل يدسها فـي فـيه.

د  , قاال: ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي َ اا , عان أباـي بكار بان عبا20256  

أقبل فرعون فلاـما أاارف علاـى الاـماء, قاال أ اقا  ئوساى: ياا ئكلاـم   لن القاوق يتبعونناا فاـي 

الطريااي, فااـاضر  بعلااا  البقاار فـادااـلطه, فااأراد ئوسااى أن يفعاال, فااأوَى   للااـيه: أن اتاار  

ر بهاام, فا ذا ساالكوا ألااريقكم البقار َراْلااوا: يقاول: أئااره علااـى ساكناته لنُّهااْم ُجْنادٌ ُئْكَرقُااوَن لنااـما أئكا

برقتهم فلـما نظار فرعاون للاـى البقار قاال: أال تارون البقار فِار  ئناـي َتاـى تفتاـ  لاـي, َتاـى 

أدر  أعدائي فأقتلهم فلـما وقـأ علـى أفواه الطر  والو علـى َلان, فرأى الـقلان البقر فـيه 

ئيـل علـيه الساالق, فأقبال علاـى أئثال الـ بـال الا  وداف, وقال فرعون: أنا راجع, فمكر به جبرا

فرس أنثى, فأدناالا ئن َلان فرعون, فطفي فرسه ال يقّر, وجعل جبرائيـل يقاول: تقادق, ويقاول: 

لـيس أَد أَّي بـالطريي ئنك, فتشاّئر الـُقُلن الـماذيانة, فما ئلك فرعاون فرساه أن ولاـل علاـى 

ى البقاار: دااذ عباادي الّظالااـم وعبااـادي أثااره فلااـما انتهااى فرعااون للااـى وسااط البقاار, أوَااى   للااـ

الظلـمة, سلطانـي فـيك, ف نـي قاد سالطتك علاـيهم, قاال: فتكطكطار تلاك الفار  ئان اْئاوا  كأنهاا 

الـ بـال, وضر  بعضاها بعضاا فلاـما أدركاه الكار  قااَل آَئْناُر أنّاه ال للَاهَ لالّ الّاِذي آَئنَاْر بِاِه بَنُاو 

َن وكان جبرائيـل  لى   عليه وسلم اديد اْساأ علاـيه لاـما ردّ ئان لسَرائيـَل وأنا ِئَن الـُمْسِلـِمي

آياا  , ولطول عال  ئوسى لياه, فددـل فـي أسفل البقر, فأدر  أليناا, فقشااه فاـي فام فرعاون 

لكيال يقولها الثانـية, فتدركه الرَمة, قاال: فبعاث   للاـيه ئيكائياـل يعباره: آالََن َوقَاْد َعَلاْيَر قَْباُل 

وُكْنَر ِئَن الـُمْفِسِديَن وقال جبرائيـل: يا ئاـقمد ئاا أبكضار أَادا ئان داـلي   ئاا أبكضار اثناـين 

أَدالما ئن الـ ّن والو لبلـيس, واالَدر فرعون قاَل أنَا َربُّكُم اَْْعلـى ولقد رأيتناـي ياا ئاـقمد, وأناا 

هم أن ئعناى قولاه: وأْزلَْفناا ثَاّم أَشو فـي فـيه ئخافة أن يقول كلـمة يرَمه   بها. وقد زعام بعضا

االََدِريَن وجمعنا, قال: وئنه لـياـلة الاـمزدلفة, قاال: وئعناى ذلاك: أنهاا لـياـلة جماع. وقاال بعضاهم: 

وأزلفنا ثم وأاللكنا. وقوله: وأنـَ ْينا ُئوَسى َوَئْن َئعَه أَجمِعيَن يقاول تعالاـى ذكاره: وأناـ ينا ئوساى 

الكر  فاـي البقار وئان ئاع ئوساى ئان بناـي لسرائياـل أجمعاين, ئـما أتبعنا به فرعون وقوئه ئن 

وقوله: ثُّم أْبَرْقنا االََدِريَن يقاول: ثام أبرقناا فرعاون وقوئاه ئان القابط فاـي البقار بعاد أن أناـ ينا 

ئوسى ئنه وئن ئعه, وقوله: لّن فِـي ذلَك الَيَةً يقاول تعالاـى ذكاره: لن فـياـما فعلار بفرعاون وئان 

م فااـي البقاار لذ كااذّبوا رسولااـي ئوسااى, ودااالفوا أئااري بعااد اُلعااذار للااـيهم, ئعااه تكريقااـي لياااال

واُلنذار لداللة باـينة ياا ئاـقمد لقوئاك ئان قاري  علاـى أن ذلاك سنتاـي فـياـمن سالك سبـياـلهم ئان 

تكااذيب رسلااـي, وعظااة لهاام وعباارة أن ادّكااروا واعتبااروا أن يفعلااوا ئثاال فعلهاام ئاان تكااذيبك ئااع 
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ي قد أتـيتهم, فاـيقّل بهام ئان العقوباة نظيار ئاا َاّل بهام, ولاك آياة فاـي فعلاـي البرالان واالَياا التـ

باـموسى, وتنـ يتااـي لياااه بعااد ألااول عالجااه فرعاون وقوئااه ئنااه, ولرهاااري لياااه وتوريثااه وقوئااه 

دورالاام وأرضااهم وأئااوالهم, علااـى أنااـي سااالك فااـيك سبـيااـله, لن أناار  اابرا  اابره, وقماار ئاان 

لتك للـيه قـيائه, وئظهار  علاـى ئكذّباـيك, وئعلاـيك علاـيهم, وئاا كاان تبلـيغ الرسالة للـى ئن أرس

أكثرالم ئَئنـين يقول: وئا كان أكثر قوئاك ياا ئاـقمد ئَئناـين باـما أتاا    ئان الاـقّي الـمباـين, 

فسابي فـي علـمي أنهم ال يَئنون َولّن َربَّك لَُهَو اْلعَِزيُز فـي انتقائه ئـمن كفر به وكذ  رسله ئان 

يـُم بـمن أنـ ى ئن رسله, وأتبـاعهم ئن الكر  والعذا  الذي عذّ  به الكفرة.أع َِ  دائه, الّر

 

 71 - 69اآلية : 
القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }َواتْاُل َعلَاْيِهْم نَبَاأَ لِْباَرااِليَم ْ  لِْذ قَااَل ْبِياِه َوقَْوِئاِه َئاا تَْعبُادُوَن ْ  

 نََظّل لََها َعاِكِفيَن {.قَالُواْ نَْعبُدُ أَْ نَائاً فَ 

يقول تعالاـى ذكاره: واقلاب علاـى قوئاك ئان الاـمشركين ياا ئاـقمد دبار لبراالياـم َاين قاال     

ْبـيه وقوئه: أّي ايء تعبدون  قَالوا له: نَْعبُدُ أْ انَائا فَنََظاّل لََهاا َعاِكِفاـين يقاول: فنظاّل لهاا دادئا 

ا ئعناى العكاوف بشاواالده فـياـما ئضاى قبال, باـما أبناى ئقـيـمين علـى عبـادتها وددئتها. وقد بـيّن

 عن لعادته فـي الذا الـموضع. وكان ابن عبـاس فـيـما روي عنه يقول فـي ئعنى ذلك ئا.

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان 20257  

 ّل لََها عاِكِفـيَن قال: اللالة ْ نائهم.عبـاس, قوله: قالُوا نَْعبُدُ أْ نائا فَنَظَ 

 

 74-72اآلية : 
القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }َواتْاُل َعلَاْيِهْم نَبَاأَ لِْباَرااِليَم ْ  لِْذ قَااَل ْبِياِه َوقَْوِئاِه َئاا تَْعبُادُوَن ْ  

 قَالُواْ نَْعبُدُ أَْ نَائاً فَنََظّل لََها َعاِكِفيَن {.

ذكاره: واقلاب علاـى قوئاك ئان الاـمشركين ياا ئاـقمد دبار لبراالياـم َاين قاال يقول تعالاـى     

ْبـيه وقوئه: أّي ايء تعبدون  قَالوا له: نَْعبُدُ أْ انَائا فَنََظاّل لََهاا َعاِكِفاـين يقاول: فنظاّل لهاا دادئا 

بناى ئقـيـمين علـى عبـادتها وددئتها. وقد بـيّنا ئعناى العكاوف بشاواالده فـياـما ئضاى قبال, باـما أ

 عن لعادته فـي الذا الـموضع. وكان ابن عبـاس فـيـما روي عنه يقول فـي ئعنى ذلك ئا.

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان 20257  

 عبـاس, قوله: قالُوا نَْعبُدُ أْ نائا فَنََظّل لََها عاِكِفـيَن قال: اللالة ْ نائهم.

 77 - 75آلية : ا
ُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل أَفََرأَْيتُْم ّئا ُكْناتُْم تَْعبُادُوَن ْ  أَناتُْم َوآبَاآُؤُكُم اْْقادَُئوَن ْ  فَا ِنّ 

 َعدُّو ِلَي لِالّ َرّ  اْلعَالَِميَن {.

تعبادون ئان الاذه اْ اناق يقول تعالـى ذكره: قال لبرااليـم لقوئه: أفرأيتاـم أيهاا القاوق ئاا كنتاـم     

أنتـم وآبـاؤكم اْقدئون, يعنـي بـاْقدئين: اْقدئين ئن الذين كان لبرااليـم يخاألبهم, والم اّْولون 

قبلهم ئـمن كان علـى ئثل ئا كان علـيه الذين كلـمهم لبرااليـم ئن عبـادة اْ ناق, فا نهم عادّو لاـي 

ب والااـقديد والناـقاس بعااداوة اباان آدق  فاا ن لال رّ  العالاـمين. يقااول قائاال: وكياأ يو ااأ الااـخش

ئعنى ذلك: ف نهم عدّو لـي لو عبدتهم يوق القاـيائة, كماا قاال جاّل ثنااؤه واتّاـَخذُوا ِئاْن دُوِن ّ ِ آِلَهاةً 

العالَاـميَن نلباـا  ِلـيَُكونُوا لَُهْم ِعّزا, َكالّ َسيَْكفُُروَن بِِعبـادَتِِهْم َويَُكونُوَن َعلَـْيِهْم ِضدّا. وقولاه: لالّ َر ّ 

علـى االستثناء, والعدّو بـمعنى الـ مع, ووَد ْنه أدر  ئخر  الـملدر, ئثل القعود والـ لوس. 

 وئعنى الكالق: أفرأيتـم كّل ئعبود لكم والَبـائكم, ف نـي ئنه بريء ال أعبده, لال رّ  العالـمين.

 

 80 - 78اآلية : 
ي َدلَقَنِي فَُهَو يَْهاِديِن ْ  َوالّاِذي اُلاَو يُْطِعُمنِاي َويَْساِقيِن ْ  َولِذَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }الّذِ 

 َئِرْضُر فَُهَو يَْشِفيِن {.
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يقول: ف نهم عدّو لـي لال رّ  العالـمين الّاذي َدـلَقَنِاـي فَُهاو يَْهاِديِن لللاوا  ئان القاول والعمال,     

يَْسِقاااـيِن يقاااول: والااذي يكدوناااـي باااـالطعاق والشااارا , ويسدّدنااـي للراااااد َوالّاااِذي اُلااَو يُْطِعُمنِاااـي وَ 

 ويرزقنـي اْرزا  َولذَا َئِرْضُر فَُهَو يَْشِفـيِن يقول: ولذا سقم جسمي واعتّل, فهو يبرئه ويعافـيه.

 

 82 - 81اآلية : 
أَن يَْكِفاَر ِلاي َدِطيَّتِاي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوالِّذي يُِميتُنِاي ثُاّم يُْقيِايِن ْ  َوالّاِذَي أأَْلَماُع 

 يَْوَق الدّيِن {.

يقااول: والااذي يـميتنااـي لذا ااااء ثاام يقيـينااـي لذا أراد بعااد ئـماتااـي َوالّااِذي أأْلَمااُع أْن يَْكِفااَر لااـي     

َدِطيَّتِـي يَْوَق الدّيِن فّربى الذا الذي بـيده نفعي وضّري, وله القدرة والسلطان, وله الدنـيا واالَدرة, 

ال يسمع لذا دُعي, وال ينفع وال يضّر. ولنـما كان الذا الكاالق ئان لبراالياـم اَتاـ اجا علاـى  ال الذي

قوئه, فـي أنه ال تللـ  اْلوالة, وال ينبكي أن تكون العبودة لال لـمن يفعل الذه اْفعال, ال لـمن ال 

ِذي أأْلَماُع أْن يَْكِفاَر يطيي نفعا وال ضّرا. وقـيـل: لن لبراالياـم  الواا   علاـيه, عناـي بقولاه: َوالّا

لـي َدِطيَّتِـي يَْوَق الدّيِن: والذي أرجو أن يكفر لـي قولـي: لنّـي َسِقـياـٌم, وقولاـي: بَاْل فَعَلَاهُ َكبِاـيُراُلْم 

 اَلذَا, وقولـي لسارة لنها أدتـي. ذكر ئن قال ذلك:

َدثناـي الاـقارث, ـ َدثنا ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قاال: َادثنا عيساى و20258  

قال: َدثنا الـقسن قال: َدثنا ورقاء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد فاـي قاول  : أْن 

يَْكِفَر لـي َدِطيَّتِـي يَْوَق الدّيِن قال: لنّـي َسِقـيـٌم, وقوله فَعَلَهُ َكبِـيُراُلْم اَلذَا, وقوله لساَرة: لنهاا أدتاـي, 

 ن يأدذالا.َين أراد فرعون ئن الفراعنة أ

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد, قولاه َوالّاِذي    

أأْلَمُع أْن يَْكِفَر لـي َدِطيَّتِـي يَْوَق الدّيِن قال: قوله لنّـي َسِقـيـٌم, وقوله بَاْل فَعَلَاهُ َكبِاـيُراُلْم اَلاذَا, وقولاه 

 لساَرة: لنها أدتـي.

ثناا الاـقسين, قاال: َادثنا أباو تُـَمياـلة, عان أباـي َمازة, عان جاابر, عان عكرئاة وئاـ االد قال:    

 نـقوه. ويعنـي بقوله يَْوَق الدّيِن يوق الـقسا , يوق الـمـ ازاة, وقد بـيّنا ذلك بشواالده فـيـما ئضى.

 84 - 83اآلية : 
ْكمااً َوأَْلقِ  َُ ْقنِاي بِالّلااِلِقيَن ْ  َواْجعَال لّاي ِلَسااَن القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }َرّ  اَلاْب ِلاي 

 ِ ْدُ  فِي االَِدِريَن {.

ْكماا يقاول: رّ  الاب      َُ يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن ئسألة دـلـيـله لبرااليـم ليااه َرّ  اَلاْب لاـي 

ك بِعاداد لـي نبّوة وأْلـِقْقنِـي بـالّلاِلـِقيَن يقول: واجعلناـي رساوالً للاـى داـلقك, َتاـى تلـققناـي باذل

ئن أرسلته ئن رسلك للـى دـلقك, واتـمنته علـى وَياك, وا طفاـيته لنفساك. وقولاه: َواْجعَاْل لاـي 

ِلساَن ِ ْدُ  فِـي االَِدِريَن يقول: واجعال لاـي فاـي النااس ذكارا جمايالً, وثنااء َسانا, بـاقاـيا فـياـمن 

 . ذكر ئن قال ذلك:ي يء ئن القرون بعدي. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن أبـي بكار, عان عكرئاة, قولاه 20259  

َواْجعَْل لـي ِلساَن ِ ْدُ  فِـي االَِدِريَن, قوله وآتَـْيناهُ أْجاَرهُ فِاـي الدّْناـيا. قاال: لن   فضاله بـالـُخاـلّة 

ل: َواْجعَْل لـي ِلساَن ِ ْدُ  فِـي االَِدِريَن َتـى ال تكذّبناـي اْئاـم, َين اتـخذه دـلـيالً, فسأل   فقا

فأعطاه   ذلك, ف ن الـيهود آئنر بـموسى, وكفرا بعيسى, ولن النلارى آئنر بعيسى, وكفرا 

بـمـقمد  لى   عليه وسلم, وكلهم يتولـى لبرااليـم قالر الـيهود: الو دـلـيـل   والاو ئناا, فقطاع 

واليتهم ئنه بعد ئا أقّروا لاه باـالنبّوة وآئناوا باه, فقاال: ئاا كااَن لْبَرااِلياـُم يَُهوِديّاا َوال نَْلَرانِاـيّا,   

نِـيفاـا ُئْسِلاـَما َوئاا كااَن ِئاَن الاـُمْشِرِكيَن, ثام ألاـقي واليتاه بكام فقاال: لّن أْولَاـى النّااِس  ََ َولَِكْن كااَن 

ِئنِاـيَن فهاذا أجاره الاذي ع ال لاه, ب ْبَرااليـَم لَلِّذيَن اتّبَعُوهُ,  َْ َواَلذَا النّبِـّي َوالِّذيَن آَئنُاوا َو  َوِلاـّي الـُم

َسنَةً والو اللسان اللد  الذي سأل ربه. ََ  والي الـقسنة, لذ يقول: وآتَـْيناهُ فـي الدّْنـيا 
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ْل لاـي ِلسااَن ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابان زياد, فاـي قولاه َواْجعَا20260  

ِ ْدُ  فِـي االَِدِريَن قاال: اللساان الّلاْد : الاذْكر اللاد , والثنااء اللالاـ , والاذكر اللالاـ  فاـي 

 االَدرين ئن الناس, ئن اْئـم.

 

 89 - 85اآلية : 
هُ َكاااَن ِئااَن القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }َواْجعَْلنِااي ِئاان َوَرثَااِة َجنّااِة النِّعاايِم ْ  َواْبِفااْر ْبِااَي لِنّاا

  َسِليُم {.الّضآلّيَن ْ  َوالَ تُْخِزنِي يَْوَق يُْبعَثُوَن ْ  يَْوَق الَ يَنفَُع َئاٌل َوالَ بَنُوَن ْ  لِالّ َئْن أَتَى ّ َ بِقَْلبُ 

ئان يعنـي لبرااليـم  لواا   علـيه بقولاه: َواْجعَْلنِاـي ِئاْن َوَرثَاِة َجنّاِة النِّعياـِم أورثناـي ياا رّ      

ئنازل َئن اللك ِئن أعدائك الـمشركين بك ئن الـ نة, وأسكنـي ذلاك َواْبِفاْر ْبِاـي يقاول: وا اف  

ْبـي عن اركه بك, وال تعاقبه علـيه لنّه كاَن ِئَن الّضالّـيَن يقول: لنه كان ئـمن ضّل عان سبـياـل 

ـيه  االواا   علااـيه, الهاادى, فكفاار بااك.  وقااد بااـيّنا الااـمعنى الااذي ئاان أجلااه اسااتكفر لبرااليااـم ْباا

وادتالف أالل العلـم فـي ذلك, واللوا  عندنا ئن القول فـيه فـيـما ئضى, بـما أبنى عان لعادتاه 

 فـي الذا الـموضع. 

و قوله: َوال تُـْخِزنِـي يَْوَق يُْبعَثُوَن يقول: وال تُِذلّنـي بعقاباك ليااي ياوق تبعاث عباـاد  ئان قباورالم   

ال يَْنفَُع ئاٌل َوال بَنُوَن يقول: ال تـخزنـي يوق ال ينفع ئن كفر بك وعلا  فـي لـموقـأ القـيائة يَْوَق 

الدنـيا ئاٌل كان له فـي الدنـيا, وال بنوه الذين كانوا لاه فاـيها, فاـيدفع ذلاك عناه عقاا    لذا عاقباه, 

زنـي يوق يبعثون, يوق ال ينفع لال وال ينـ يه ئنه. وقوله: لالّ َئْن أَتـى ّ َ بِقَْلب َسِلـيـُم يقول: وال تـخ

 القلب السلـيـم.

والذي عنـي به ئن سالئة القلب فاـي الاذا الاـموضع: الاو ساالق القلاب ئان الشاّك فاـي توَياد  ,   

 والبعث بعد الـمـماا. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

َادثنا ابان علاـية, عان عاون, قاال: قلار لـماـقمد: ئاا ـ َدثنـي يعقو  بن لبرااليـم, قال: 20261  

 القلب السلـيـم  قال: أن يعلـم أن   َّي, وأن الساعة قائمة, وأن   يبعث ئن فـي القبور.

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا سفـيان, عان لاـيث, عان ئاـ االد لالّ 20262  

 ـيـُم قال: ال اّك فـيه.َئْن أَتـى ّ َ بِقَْلُب َسلِ 

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجاَريل, عان ئاـ االد, قولاه لالّ َئاْن    

 أَتـى ّ َ بِقَْلب َسِلـيـُم قال: لـيس فـيه اّك فـي الـقّي.

ـي قولاه بِقَْلاُب ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قتادة, فا20263  

 َسِلـيـُم قال: سلـيـم ئن الشر .

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قاال ابان زياد لالّ َئاْن أَتاـى ّ َ بِقَْلاُب َسِلـياـُم 20264  

 قال: سلـيـم ئن الشر , فأئا الذنو  فلـيس يسلـم ئنها أَد.

ل: َدثنا ئروان بن ئعاوية, عن ُجَوبـير, عن ـ َدثنـي عمرو بن عبد الـقميد االَُئلـي, قا20265  

 الضقا , فـي قول   لالّ َئْن أَتـى ّ َ بِقَْلُب َسِلـيـُم قال: الو الـخالب.

 95 - 90اآلية : 
لَُهاْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأُْزِلفَِر اْلَ نّةُ ِلْلُمتِّقيَن ْ  َوبُّرَزِا اْلَ ِقايُم ِلْلكَااِويَن ْ  َوقِيالَ 

اُووَن ْ  أَْيَن َئا ُكنتُْم تَْعبُدُوَن ْ  ِئن دُوِن ّ ِ اَلْل يَنُلُرونَُكْم أَْو يَنتَِلُروَن ْ  فَُكْبِكبُواْ فِيَهاا اُلاْم َواْلكَا

 َوُجنُودُ لِْبِليَس أَْجَمعُوَن {.

وقّربار للـمتقاـين, الاذين اتقاوا  يعنـي جّل ثناؤه بقوله: وأُْزِلفَِر الاـَ نّةُ لْلـُمتِّقاـيَن وأدناـير الاـ نة    

عقا    فـي االَدارة بطااعتهم ليااه فاـي الدناـيا َوبُاّرَزِا الـَ ِقياـُم لْلكااِويَن يقاول: وأرهارا الناار 

للذين بووا فضلوا عن سواء السبـيـل َوقِـيـَل للكاوين أَْيَن َئا ُكْنتُـْم تَْعبُدُوَن ِئْن دُوِن ّ ِ ئان اْناداد 

رونَُكْم الـيوق ئان  , فاـينقذونكم ئان عذاباه أْو يَْنتَِلاُروَن ْنفساهم, فـيناـ ونها ئاـما يُاَراد اَلْل يَْنلُ 

 بها 
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وقوله: فَُكْبِكبُاوا فاـيها اُلاْم والكااُووَن يقاول: فرئاي ببعضاهم فاـي الـ قياـم علاـى بعاض, وألارح    

ف كّررا كما قـيـل: بعضهم علـى بعض ئنكبـين علـى وجوالهم. وأ ل كبكبوا: كببوا, ولكن الكا

بِِري ُ َ ْرَ ُر يعنـي به  ّر, ونهنهنـي يُنَهنهنـي, يعنـي باه: نههناـي. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك 

 قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, قوله: 20266  

 فدالوروا.فَُكْبكبُوا قال: 

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20267  

 قوله: فَُكْبكبُوا فـيها يقول: ف معوا فـيها.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه فَُكْبكبُاوا فِاـيها قاال: 20268  

لكاالق: فكبكاب الاَالء اْناداد التاـي كانار تعباد ئان دون   فاـي الـ قياـم ألرَوا فاـيها. فتأوياـل ا

 والكاوون.

وذُكر عن قَتادة أنه كاان يقاول: الكااوون فاـي الاذا الاـموضع: الشاياألين. ذكار الرواياة عمان قاال   

 ذلك:

ـاا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قااال: أدبرنااا ئعماار, عاان قَتااادة, فااـي قولااه 20269  

 ُكْبِكبُوا فِـيها اُلْم َوالكاُووَن قال: الكاوون: الشياألين.فَ 

فتأويـل الكالق علـى الذا القول الذي ذكرنا عن قَتادة: فكبكب فـيها الكفـار الذين كانوا يعبدون ئن   

 دون   اْ ناق والشياألين.

كااوين جناود لبلاـيس أجمعاون. وقوله: َوُجنُودُ لْبِلـيَس أَجمعُوَن يقول: وكبكب فـيها ئع اْنداد وال   

 وجنود. كل ئن كان ئن أتبـاعه, ئن ذّريته كان أو ئن ذّرية آدق.

 

 98 - 96اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَالُواْ َواُلْم فِيَها يَْختَِلُموَن ْ  تَاّوِ لِن ُكنّا لَِفي َضاالَُل ّئبِايُن ْ  لِْذ 

 {. نَُسّويُكْم بَِرّ  اْلعَالَِمينَ 

يقااول تعالااـى ذكااره: قااال الااَالء الكاااوون واْنااداد التااـي كااانوا يعباادونها ئاان دون   وجنااود     

لبلـيس, والم فـي الـ قيـم يختلمون تاّوِ لْن ُكنّا لَِفـي َضالُل ُئبِـيُن يقول: تا  لقاد كناا فاـي ذالاا  

فساه, لاـمن تأئلاه وتادبره, أناه عن الـقّي, لن كنا لفاـي ضاالل ئباـين, يباـين ذالابناا ذلاك عناه عان ن

ضالل وبـاألل. وقوله: لْذ نَُسّويُكْم بَِرّ  العالَـِميَن يقول الكاوون للذين يعبادونهم ئان دون  : تاا  

لن كنا لفـي ذالا  عن الـقي َين نعد لكم بر  العالـمين فنعبدكم ئن دونه. وبنـقو الاذي قلناا فاـي 

 ك:ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذل

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه لْذ نَُساّويُكْم باَرّ  20270  

 العالَـِميَن قال: لتلك االَلهة.

 102 - 99اآلية : 
يُي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَئآ أََضلّنَآ لِالّ اْلُمْ ِرُئوَن ْ  فََماا لَنَاا ِئان َااافِِعيَن ْ  َوالَ َ ادِ 

ِئنِيَن {. َْ ِميُم ْ  فَلَْو أَّن لَنَا َكّرةً فَنَُكوَن ِئَن اْلُم ََ 

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـياـل الاَالء الكااوين فاـي الـ قياـم: َوئاا أَضالّنا لالّ الـُماـْ َرُئوَن     

 يعنـي بـالـمـ رئين لبلـيس, وابن آدق الذي سّن القتل. كما:

َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن عكِرئة, قولاه  ـ َدثنا القاسم, قال:20271  

 َوئا أَضلّنا لالّ الـُمـْ ِرُئوَن قال: لبلـيس وابن آدق القاتل.

وقوله فََما لَنا ِئاْن ااافِِعيَن يقاول: فلاـيس لناا ااافع فاـيشفع لناا عناد   ئان اْباـاعد, فاـيعفو عناا,    

ميـُم ئن اْقار . وينـ ينا ئن عقابه َوال َ ِدييُ  ََ 

وادتلااأ أالاال التأويااـل فااـي الااذين ُعنااوا بااـالشافعين, وبااـاللديي الـقميااـم, فقااال بعضااهم: عنااـي   

 بـالشافعين: الـمالئكة, وبـاللديي الـقميـم: النسيب. ذكر ئن قال ذلك:
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نا ِئْن ااافِِعيَن ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل فََما لَ 20272  

ِميـُم قال: ئن الناس, قال ئـ االد:  ديي َميـم, قال: اقـيي. ََ  قال: ئن الـمالئكة َوال َ ِديُي 

 وقال آدرون: كل الَالء ئن بنـي آدق. ذكر ئن قال ذلك:  

ـاا َدثنااـي زكريااا باان يقيااى باان أبااـي زائاادة, قااال: َاادثنا لسااقا  باان سااعيد البلاارّي 20273  

ه يقيى بان ساعيد الاـمسمعي, قاال: كاان قَتاادة لذا قارأ: فََماا لَناا ِئاْن ااافِِعيَن َوال الـمسمعي, عن أدي

ِميـُم قال: يعلاـمون و  أن اللاديي لذا كاان  الاـقا نفاع, وأن الـقمياـم لذا كاان  الاـقا  ََ َ ِديُي 

 افع.

ِئنِاـيَن يقاول: فلاو أن     َْ لناا رجعاة للاـى الدناـيا فناَئن باـا  وقوله فَلَاْو أّن لَناا َكاّرةً فَنَُكاوَن ِئاَن الـُم

 فنكون ب يـماننا به ئن الـمَئنـين.

 104 - 103اآلية : 
ِئنِيَن ْ  َولِّن َربّااَك لَُهااَو  َْ القاول فااـي تأويااـل قولاه تعالااـى:   }لِّن فِااي ذَِلااَك الَيَاةً َوَئااا َكاااَن أَْكثَاُراُلم ّئاا

يُم {. َِ  اْلعَِزيُز الّر

ـما اَتـّل به لبراالياـم علاـى قوئاه ئان الاـق ل التاـي ذكرناا لاه لداللاة يقول تعالـى ذكره: لن فـي    

بـينة واضقة لـمن اعتبر, علـى أن سنة   فـي دـلقه الذين يستنون بسنة قوق لبراالياـم ئان عباـادة 

اْ ناق واالَلهة, ويقتدون بهم فـي ذلك ئا سّن فـيهم فـي الدار االَدرة, ئن كبكبتهم وئا عبدوا ئان 

ئاع جنااود لبلاـيس فااـي الـ قياـم, وئااا كاان أكثاارالم فاـي سااابي علاـمه ئَئنااـين, ولن رباك يااا دوناه 

ئـقمد لهو الشديد االنتقاق ئـمن عبد دونه, ثم لـم يتب ئن كفره َتـى اللك, الرَيـم بـمن تا  ئنهم 

 أن يعاقبه علـى ئا كان سلأ ئنه قبل توبته ئن لثم وجرق.

 107 - 105اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َكذّبَْر قَْوُق نُوحُ اْلُمْرَسِليَن ْ  لِْذ قَاَل لَُهْم أَُدواُلْم نُوٌح أاَلَ تَتّقُاوَن ْ 

 لِنّي لَُكْم َرُسوٌل أَِئيٌن {.

نُاوٌح أالَ  يقول تعالـى ذكره: َكذّبَْر قَْوُق نُوحُ رسل   الذين أرسالهم للاـيهم لاـما قااَل لَُهاْم أُداواُلمْ     

تَتّقُوَن فتـقذروا عقابه علـى كفركم به, وتكذيبكم رسله لنّـي لَُكاْم َرُساوٌل ئان   أِئايٌن علاـى وَياه 

 للـّي, برسالته لياي للـيكم.

 

 110- 108اآلية : 
أَْجاُر لِْن أَْجاِرَي لِالّ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَاتّقُواْ ّ َ َوأأَِليعُوِن ْ  َوَئاآ أَْساأَلُُكْم َعلَْياِه ِئانْ 

 َعلََى َرّ  اْلعَالَِميَن ْ  فَاتّقُواْ ّ َ َوأأَِليعُوِن {.

يقول تعالـى ذكره: فـاتقوا عقا    أيها القوق علـى كفركم به, وأأليعونـي فـي نليقتاـي لكام,     

لب ئنكم علـى نليقتـي لكم وأئاري وأئري لياكم بـاتقائه َوئا أْسأَلُُكْم َعلَـْيِه ِئْن أْجُر يقول: وئا أأل

لياكم بـاتقاء عقا    بطاعته فـيـما أئركم ونهاكم, ئان ثاوا  وال جازاء لْن أجاِرَي لالّ َعلاـى َرّ  

العالَـِميَن دونكم ودون جميع دـلي  , فـاتقوا عقا    علـى كفركم به, ودافوا َلول سخطه بكم 

أأليعونااـي فااـي نليقتااـي لكاام, وأئااري لياااكم باا دالل علااـى تكااذيبكم رسااله, وأأليعااون: يقااول: و

 العبـادة لـخالقكم.

 

 113 - 111اآلية : 

ِئُن لَاَك َواتّبَعَاَك اْْرذَلُاوَن ْ  قَااَل َوَئاا ِعْلِماي بَِماا َكاانُواْ  َْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَالَُواْ أَنُا

َسابُُهْم لِالّ َعلََى َربّي  َِ  لَْو تَْشعُُروَن {.يَْعَملُوَن ْ  لِْن 

يقول تعالـى ذكره: قال قوق نوح له ئـ يبـيه عن قـياـله لهام: لناـي لكام رساول أئاين, فاـاتقوا       

وأأليعون قالوا: أنَئن لك يا نوح, ونقّر بتلديقك فـيـما تدعونا للاـيه, ولناـما اتبعاك ئناا اْرذلاون 

ـما كانُوا يَْعَملُوَن قال ناوح لقوئاه: وئاا علاـمي دون ذوي الشرف وأالل البـيوتاا قال َوَئا ِعْلـِمي بِ 

بـما كان أتبـاعي يعملون, لنـما لـي ئنهم راالر أئرالم دون بـاألنه, ولـم أكلّأ علـم بـاألنهم, ولنـما 
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ساابُُهْم لالّ  َِ كلفر الظاالر, فمن أرهر َسنا رننار باه َسانا, وئان أرهار سايّا رننار باه سايّا لْن 

وَن يقااول: لن َسااا  بااـاألن أئاارالم الااذي دفااـي عنااـي لال علااـى ربااـي لااو َعلااـى ربّااـي لَااْو تَْشااعُرُ 

تشعرون, ف نه يعلـم سّر أئرالم وعالنـيته. وبنـقو الذي قلنا فاـي ذلاك قاال أالال التأوياـل. ذكار ئان 

 قال ذلك:

ساابُُهْم 20274   َِ ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عان ابان ُجاَريل, قولاه لْن 

 لالّ َعلـى َربّـي لَْو تَْشعُُروَن قال: الو أعلـم بـما فـي نفوسهم.

 116 - 114اآلية : 

ِئنِيَن ْ  لِْن أَنَا لِالّ نَِذيٌر ّئبِايٌن ْ  قَاالُواْ لَاِّنْ  َْ لّاْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَئآ أَنَاْ بَِطاِرِد اْلُم

 ِرِئيَن {.تَْنتَِه يَنُوُح لَتَُكونَّن ِئَن اْلُم ْ 

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـل ناوح لقوئاه: وئاا أناا بطاارد ئان آئان باـا  واتبعناـي علاـى     

التلديي بـما جّر به ئن عند   لْن أنا لالّ نَِذيٌر ُئبِاـيٌن يقاول: ئاا أناا لال ناذير لكام ئان عناد ربكام 

أبااـان لكاام لنااذاره, ولااـم يكتااـمكم أنااذركم بأسااه, وسااطوته علااـى كفااركم بااه ئبااـين: يَقااول: نااذير قااد 

نلقيته قالُوا لَِّْن لَـْم تَْنتَِه يا نُوُح لَتَُكونَّن ِئَن الـَمْرُجوِئيَن يقاول: قاال لناوح قوئاهُ: لاّن لاـم تنتاه ياا 

 نوح عما تقول, وتدعو للـيه, وتعيب به آلهتنا, لتكونّن ئن الـمشتوئين, يقول: لنشتـمك.

 120 - 117اآلية : 

تأوياـل قولاه تعالاـى:   }قَااَل َرّ  لِّن قَاْوِئي َكاذّبُوِن ْ  فَااْفتَْ  بَْينِاي َوبَْيانَُهْم فَتْقااً َونَّ نِاي  القول فـي

ِئنِيَن ْ  فَأَنَ ْينَاهُ َوَئن ّئعَهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُقوِن ْ  ثُّم أَْبَرْقنَا بَْعدُ اْلبَاقِ  َْ  يَن {.َوَئن ّئِعي ِئَن اْلُم

ى ذكره: قال نوح: َرّ  لّن قَْوِئي َكذّبُوِن فـيـما أتـيتهم به ئن الـقّي ئن عند , وردّوا يقول تعالـ    

علـّي نليقتـي لهم فَـاْفتَـْ  بَـْينِـي َوبَـْينُهْم فَتْـقا يقول: فـاَكم بـينـي وبـينهم َكما ئن عند  تهلاك 

 كما:به الـُمبطل, وتنتقم به ئـمن كفر بك وجقد توَيد , وكذّ  رسولك. 

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فـي قوله فـاْفتَـْ  20275  

 بَـْينِـي َوبَـْينَُهْم فَتْـقا قال: فـاقض بـينـي وبـينهم قضاء.

ـاا َدثنااـي يااونس, قااال: أدبرنااا اباان والااب, قااال: قااال اباان زيااد, فااـي قولااه فـاْفتَااـْ  بَـْينِااـي 20276  

َوبَـْينَُهْم فَتْـقا قال: يقول: اقض بـينـي وبـينهم, َونـِ نـي يقول: ونـ نـي ئن ذلك العذا  الذي تأتاـي 

ِئنِااـيَن يقااول: والااذين ئعااي ئاان أالاال اُليااـمان بااك  َْ بااه َكمااا بـينااـي وبااـينهم َوَئااْن َئِعااَي ِئااَن الـُم

 والتلديي لـي.

ِك الاـَمْشُقوِن يقاول: فأناـ ينا نوَاا وئان ئعاه ئان الـمَئناـين وقوله فَأنـَ ْيناه َوَئْن َئعَاهُ فِاـي الفُْلا   

َين فتـقنا بـينهم وبـين قاوئهم, وأنزلناا بأسانا باـالقوق الكاافرين فاـي الفلاك الاـمشقون, يعناـي فاـي 

السفـينة الـموقرة الـمـملوءة. وبنـقو الذي قلنا فـي تأويـل قوله الفُْلِك الاـَمْشُقوِن قاال أالال التأوياـل. 

 ر ئن قال ذلك:ذك

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20277  

 ابن عبـاس, قوله فِـي الفُْلِك الـَمْشُقوِن قال: يعنـي الـموقَر.

, عن َدثنا ئـقمد بن سنان القزاز, قال: َدثنا الـقسين بن الـقسن اْاقر, قال: َدثنا أبو كدينة   

 عطاء, عن سعيد بن ُجبـير, عن ابن عبـاس, قال: الـمشقون: الـموقَر.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20278  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, فـي قول   الفُْلاِك 

 ُقوِن قال: الـمفروغ ئنه الـمـملوء.الـَمشْ 

َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان ئااـ االد, قااال:    

 الـَمْشُقوِن الـمفروغ ئنه تـقميالً.

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عباد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان قَتاادة, فاـي قاول   20279  

 َمْشُقوِن قال: الو الـمـقمل.الفُْلِك الـ

 وقوله: ثُّم أْبَرْقنا بَْعدُ البـاقِـيَن ئن قوئه الذين كذّبوه, وردّوا علـيه النليقة.  
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 122 - 121اآلية : 

ِئنِيَن  َْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  َسر سورة الشعراء  }لِّن فِي ذَِلَك الَيَةً َوَئاا َكااَن أَْكثَاُراُلم ّئا

يُم {.ْ  َولِّن َربّ  َِ  َك لَُهَو اْلعَِزيُز الّر

يقول تعالـى ذكره: لن فـيـما فعلنا يا ئـقمد بنوح وئن ئعه ئن الـمَئنـين فـي الفلك الـمشقون,     

َين أنزلنا بأسنا وسطوتنا, بقوئه الاذين كاذّبوه, الَياة لاك ولقوئاك الـملدّقاـيك ئانهم والـمكذّباـيك, 

م, لذا نزلاار نقمتنااا بـالـمكذّبااـين بهاام ئاان قااوئهم, ولالااال  فااـي أن ساانتنا تنااـ ية رساالنا وأتبااـاعه

ِئنِاـيَن يقاول: ولاـم يكان أكثار  َْ الـمكذّبـين بـا , وكذلك سنتـي فـيك وفـي قوئك. َوئا كاَن أْكثَاُراُلْم ُئ

ئاه قوئك بـالذين يلدّقونك ئـما سبي فـي قضاء   أنهم لن يَئنوا َولّن َربَّك لَُهَو العَِزيُز فاـي انتقا

يـُم بـالتائب ئنهم, أن يعاقبه بعد توبته. َِ  ئـمن كفر به, ودالأ أئره الّر

 127 - 123اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َكذّبَْر َعادٌ اْلُمْرَسِليَن ْ  لِْذ قَاَل لَُهْم أَُدواُلْم اُلودٌ أاَلَ تَتّقُوَن ْ  لِنّاي 

 َوأأَِليعُااوِن ْ  َوَئااآ أَْسااأَلُُكْم َعلَْيااِه ِئااْن أَْجااُر لِْن أَْجااِرَي لِالّ َعلَااَى َرّ  لَُكااْم َرُسااوٌل أَِئاايٌن ْ  فَاااتّقُواْ ّ َ 

 اْلعَالَِميَن {.

يقول تعالـى ذكره: َكذّبَْر َعادٌ رسل   للـيهم لْذ قاَل لَُهْم أُدواُلْم اُلودٌ أالَ تَتّقُوَن عقاا    علاـى     

ربـي يأئركم بطاعته, ويقذّركم علـى كفركم بأسه, أِئيٌن علـى وَيه  كفركم به لنّـي لَُكْم َرُسوٌل ئن

ورسالته فـاتّقُوا ّ َ بطاعته واالنتهاء للـى ئا يأئركم وينهاكم وأأِليعُوِن فـياـما آئاركم باه ئان اتقااء 

م باـاتقاء   وتـقذيركم سطوته َوئا أسألُُكْم َعلَـْيِه ِئْن أْجُر يقول: وئا أأللب ئنكم علاـى أئاري ليااك

  جزاء وال ثوابـا لْن أْجِرَي لالّ َعلـى َرّ  العالَاـِميَن يقاول: ئاا جزائاي وثواباـي علاـى نليقتاـي 

 لياكم لال علـى رّ  العالـمين.

 130 - 128اآلية : 

َع لَعَلُّكاْم تَْخلُادُوَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَتَْبنُوَن بُِكّل ِريعُ آيَةً تَْعبَثُوَن ْ  َوتَتِّخذُوَن َئَلاانِ 

 ْ  َولِذَا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبّاِريَن {.

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـل الود لقوئه: أتَْبنُوَن بُِكّل ريع آيَةً تَْعبَثُاوَن والرياع: كاّل ئكاان     

 ئشرف ئن اْر  ئرتفع, أو ألريي أو واد وئنه قول ذي الّرّئة:

 ُئْشرٌف فَْو  ِريعَُةنَدَى لَـْيـِله فِـي ريِشِه يَتَرْقَرُ  أِلَراُ  الـَخَوافِـي  

 وقول اْعشى:  

 ويَْهماُء قَـْفُر تَـ اَوْزتَهالذَا َدّب فِـي ِريِعها آلَُها  

وفـيه لكتان: ريع وَريع بكسر الراء وفتـقها. وبنـقو الذي قلنا فاـي ذلاك قاال أالال التأوياـل. ذكار   

 ئن قال ذلك:

نـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, ـ َدث20280  

 قوله أتَْبنُوَن بُِكّل ريعُ آيَةً تَْعبَثُوَن يقول: بكّل َاَرف.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20281  

قااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه بُكاّل رياعُ قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ور

 قال: فّل.

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20282  

 ابن عبـاس, فـي قوله أتَْبنُوَن بُِكّل ريعُ آيَةً قال: بكل ألريي.

 الكيالناـي, قاال: َادثنا أباو قُتاـيبة, قاال: َادثنا ئسلاـم بان ـ َدثنـي سلـيـمان بن عبـيد  20283  

دالااد, قااال: َاادثنا اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد, فااـي قولااه أتَْبنُااوَن بُِكااّل ريااعُ قااال: الريااع: الثنااـية 

 اللكيرة.

َدثنـي يونس, قاال: أدبرناا يقياى بان َساان, عان ئسلاـم بان دالاد, عان ابان أباـي ناـ ي , عان    

 ه.ئـ االد ئثل
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ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قاال: قاال عكرئاة 20284  

 بُِكّل ريعُ قال: فّل وواد, قال: وقال ئـ االد بُِكّل ِريعُ بـين جبلـين.

 قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, قوله أتَْبنُوَن بُِكّل ريعُ قال: ارف وئنظر.   

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمار, عان قَتاادة, فاـي قولاه بُِكاّل 20285  

 ِريع قال: بكّل ألريي.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20286   َُ ـ 

, علـما. وقد بـيّنا فـي بير ئوضع ئان يقول فـي قوله بُِكّل ِريعُ بكّل ألريي. ويعنـي بقوله آيَةً بنـيانا

كتابنا الذا, أن االَية الي الداللة والعالئة بـالشواالد الـمكنـية عن لعادتها فـي الذا الـموضع. وبنـقو 

الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأوياـل علاـى اداتالف ئانهم فاـي ألفاـارهم فاـي تأوياـله. ذكار ئان قاال 

 ذلك:

قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن  ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد,20287  

 ابن عبـاس بُِكّل ِريعُ آيَةً قال: االَية: علـم.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20288  

عن ئـ االد بُِكاّل رياع آيَاةً قاال: قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , 

 آية: بنـيان.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد آيَةً: بنـيان.   

ـ َدثنـي علـّي بن سهل, قال: َدثنا َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, فاـي قولاه بُِكاّل 20289  

 ق.ِريع آيَةً قال: بنـيان الـقما

وقوله: تَْعبَثُوَن قال: تلعبون. وبنـقو الذي قلنا فـي تأوياـل ذلاك قاال أالال التأوياـل. ذكار ئان قاال    

 ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20290  

 ابن عبـاس تَْعبَثُوَن قال: تلعبون.

دثر عن الـقسين, 20291   َُ قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عبـيد, قال: سامعر الضاقا , ـ 

 يقول فـي قوله تَْعبَثُوَن قال: تلعبون.

وقوله: َوتَتّـِخذُوَن َئَلانَِع ادتلأ أالل التأويـل فـي ئعنى الاـملانع, فقاال بعضاهم: الاي قلاور    

 ئشيدة. ذكر ئن قال ذلك:

بااو عا اام, قااال: َاادثنا عيسااى, وَدثنااـي ـاا َدثنااـي ئااـقمد باان عماارو, قااال: َاادثنا أ20292  

الااـقارث, قااال: َاادثنا الااـقسن, قااال: َاادثنا ورقاااء جميعااا, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد 

 َوتَتّـِخذُوَن َئَلانَع قال: قلور ئشيدة, وبنـيان ئخـلد.

َع: َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان ئااـ االد َئَلااانِ    

 قلور ئشيدة وبنـيان.

َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرناا ئعمار, عان ئاـ االد, قاال: َئَلاانَِع يقاول:    

 َلون وقلور.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا يقيى بن َسان, عن ئسلـم, عن رجل, عان ئاـ االد, قولاه 20293  

 ـقماق.َئَلانَع لَعَلُّكْم تَـْخـلُدُوَن قال: أبرجة ال

 وقال آدرون: بل الي ئآدذ للـماء. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي الاـقسن, قاال: أدبرناا عباد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان قَتاادة, فاـي قولاه 20294  

 َئَلانَِع قال: ئآدذ للـماء.

قااال أبااو جعفاار: واللااوا  ئاان القااول فااـي ذلااك أن يقااال: لن الااـملانع جمااع ئلاانعة, والعاار    

ل بناء ئلنعة, وجائز أن يكون ذلك البناء كان قلورا وَلونا ئشيدة, وجائز أن يكاون تسمي ك

كااان ئآدااذ للااـماء, وال دباار يقطااع العااذر بااأّي ذلااك كااان, وال الااو ئااـما يُاادر  ئاان جهااة العقاال. 

 فـاللوا  أن يقال فـيه, ئا قال  : لنهم كانوا يتـخذون ئلانع.
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ول: كأنكم تـخـلدون, فتبقون فـي اْر . وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك, قال وقوله: لَعَلُّكْم تَـْخـلُدَُن يق  

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: َدثنا ئعاوية, عن علاـّي, عان ابان عباـاس, 20295  

 قوله لَعَلُّكْم تَـْخـلُدُوَن يقول: كأنكم تـخـلدون.

قسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, قاال فاـي بعاض ـ َدثنا الـ20296  

 الـقروف َوتَتّـِخذُوَن َئَلانَِع كأنكم تـخـلدون.

 فـي الذا الـموضع استفهاق. ذكر ئن قال ذلك:« لعلكم»وكان ابن زيد يقول:   

لاه َوتَتّاـِخذُوَن َئَلاانَِع ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قو20297  

 لَعَلُّكْم تَـْخـلُدُوَن قال: الذا استفهاق, يقول: لعلكم تـخـلدون َين تبنون الذه اْاياء 

 «.كيـما»وكان بعض أالل العربـية يزعم أن لعلكم فـي الذا الـموضع بـمعنى   

سطوتااـم قااتالً بااـالسيوف, وضربااـا وقولااه: َولذَا بََطْشتُااـْم بََطْشتُااـْم َجبّااـاِريَن يقااول: ولذا سطوتااـم    

 بـالسياأل. كما:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قاال ابان ُجاَريل َولذَا بََطْشتُاـْم 20298  

 بََطْشتُـْم َجبّـاِريَن قال: القتل بـالسيأ والسياأل.

 135 - 131اآلية : 

ّ َ َوأأَِليعُوِن ْ  َواتّقُواْ الِّذَي أََئادُّكْم بَِماا تَْعلَُماوَن ْ  أََئادُّكْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَاتّقُواْ 

 بِأَْنعَاُق َوبَنِيَن ْ  َوَجنّاُا َوُعيُوُن ْ  لِنَّي أََداُف َعلَْيُكْم َعذَاَ  يَْوُق َعِظيُم {.

أيها القوق بطااعتكم ليااه يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـل الود لقوئه ئن عاد: اتقوا عقا        

فـيااـما أئااركم ونهاااكم, وانتهااوا عاان اللهااو واللعااب, ورلااـم الناااس, وقهاارالم بااـالكلبة والفساااد فااـي 

اْر , واَااذروا سااخط الااذي أعطاااكم ئاان عنااده ئااا تعلااـمون, وأعااانكم بااه ئاان بااـين الااـموااي 

 ئن   َعِظيـُم. والبنـين والبساتـين واْنهار لنّـي أداُف َعلَـْيُكْم َعذَاَ  يَْوقُ 

 138 - 136اآلية : 

الّ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَالُواْ َسَوآٌء َعلَْينَآ أََوَعْظَر أَْق لَْم تَُكْن ّئَن اْلَواِعِظيَن ْ  لِْن اَلـَذَا لِ 

 ُدلُُي اّْوِليَن ْ  َوَئا نَْقُن بُِمعَذّبِيَن {.

الاود  الى   علياه وسالم: ئعتادل عنادنا وعظاك لياناا,  يقاول تعالاـى ذكاره: قالار عااد لنباـيهم    

 وتركك الوعظ, فلن نَئن لك ولن نلدّقك علـى ئا جّتنا به.

وقوله: لْن اَلذَا لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن ادتلفر القّراء فـي قراءة ذلك فقرأته عائاة قاّراء الاـمدينة ساوى   

اَلذَا لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن ئن قبلنا: وقرأ ذلك أبو  أبـي جعفر, وعائة قّراء الكوفة الـمتأدرين ئنهم: لنْ 

بفتـ  الـخاء وتسكين الالق بـمعنى: ئاا الاذا « لْن اَلذَا َدـْلُي اّْوِلـينَ »جعفر, وأبو عمرو بن العالء: 

 الذي جّتنا به لال كذ  اّْولـين وأَاديثهم.

فـي قراءته, فقال بعضهم: ئعنااه: ئاا  وادتلأ أالل التأويـل فـي تأويـل ذلك, نـقو ادتالف القّراء  

 الذا لال دين اّْولـين وعادتهم وأدالقهم. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20299  

 قوله لْن اَلذَا لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن يقول: دين اّْولـين.

ـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتاادة قولاه لْن اَلاذَا لالّ ـ َدثنا ال20300  

 ُدـلُُي اّْوِلـيَن يقول: الكذا ِدـْلقة اّْولـين, والكذا كانوا يقيون ويـموتون.

 وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: ئا الذا لال كذ  اّْولـين وأساأليرالم. ذكر ئن قال ذلك:  

بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن  ـ َدثنـي ئـقمد20301  

 ابن عبـاس لْن اَلذَا لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن قال: أساألير اّْولـين.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20302  

ء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه لالّ ُداـلُُي قال: َدثنا الـقسن, قال: َادثنا ورقاا

 اّْوِلـيَن قال: كذبهم.
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 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

ُي ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه لْن اَلاذَا لالّ ُداـلُ 20303  

 اّْوِلـيَن قال: لن الذا لال أئر اّْولـين وأساألير اّْولـين اكتتبها فهي تُـملـي علـيه بكرة وأ يالً.

ـ َدثنا ابن الـمثنى, قال: َدثنا عبد اْعلاـى, قاال: َادثنا داود, عان عاائر, عان علقماة, 20304  

 ادتال  اّْولـين.عن ابن ئسعود لْن اَلذَا لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن يقول: لن الذا لال 

قال: ثنا يزيد بن الارون, قال: أدبرنا داود, عن الشعبـّي, عن علقمة, عن عبد  , أنه كان يقارأ    

 لْن اَلذَا لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن ويقول ايء ادتلقوه.

ا ـ َدثنـي يعقو , قال: َدثنا ابن علـية, عن داود, عن الشعبـّي, قال: قاال علقماة لْن اَلاذَ 20305  

 لالّ ُدـلُُي اّْوِلـيَن قال: ادتال  اّْولـين.

وأولااـى القراءتااـين فااـي ذلااك بااـاللوا : قااراءة ئاان قاارأ لْن اَلااذَا لالّ ُدااـلُُي اّْوِلااـيَن بضااّم الااـخاء   

والالق, بـمعنى: لن الذا لال عادة اّْولـين وديانهم, كماا قاال ابان عباـاس, ْنهام لناـما ُعوتباوا علاـى 

كاانوا يتاـخذونه, وبطشاهم باـالناس بطا  الـ باـابرة, وقلاة ااكرالم ربهام فـياـما أنعام البنـيان الاذي 

علـيهم, فأجابوا نبـيهم بأنهم يفعلاون ئاا يفعلاون ئان ذلاك, اَتاذاًء ئانهم سانة ئان قابلهم ئان اْئاـم, 

دةَ اّْولاـين. واقتفـاًء ئنهم آثارالم, فقالوا: ئا الذا الذي نفعه لال ُدـلي اّْولـين, يَعنون بـالـُخاـلي: عاا

ويزيد ذلك بـيانا وتلقيقا لـما ادترنا ئن القراءة والتأويـل, قولُهم: َوئا نَـْقُن بِـُمعَذّبِـيَن ْنهام لاو 

كانوا ال يُقّرون بأن لهم ربـا يقدر علـى تعذيبهم, ئا قالوا َوئا نَـْقُن بِـَمعَذّبِـيَن بل كانوا يقولاون: لْن 

دااـلي اّْولااـين, وئااا لنااا ئاان ئعااذّ  يعااذّبنا, ولكاانهم كااانوا ئقااّرين  الااذا الااذي جّتنااا بااه يااا الااود لال

بـاللانع, ويعبدون االَلهة, علـى نـقو ئا كان ئشركو العر  يعبدونها, ويقولاون لنّهاا تُقَّربُناا للاـى 

ِئَن الَاواِعِظيَن ثام  ّ ِ ُزْلفَـى, فلذلك قالوا لهود والم ئنكرون نبّوته: َسَواٌء َعلَـْينا أَوَعْظَر أْق لَـْم تَُكنْ 

قالوا له: ئا الذا الذي نفعله لال عادة ئن قبلناا وأدالقهام, وئاا   ئعاذّبنا علاـيه, كماا أدبرناا تعالاـى 

ذكره عن اْئـم الـخالـية قبلنا, أنهم كانوا يقولون لرسالهم: لنّاا َوَجاْدنا آباـاَءنا َعلاـى أُّئاُة َولنّاا َعلاـى 

 آثاِراِلْم ُئْقتَدُوَن.

 

 140 - 139:  اآلية

ِئنِيَن ْ  َْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فََكذّبُوهُ فَأاَْللَْكنَاااُلْم لِّن فِاي ذَِلاَك الَيَاةً َوَئاا َكااَن أَْكثَاُراُلم ّئا

يُم {. َِ  َولِّن َربَّك لَُهَو اْلعَِزيُز الّر

بُوهُ ئاان ذكاار الااود. يقااول تعالااـى ذكااره: فكااذّبر عاااد رسااول ربهاام اُلااودا, والهاااء فااـي قولااه فََكااذّ     

فَأاْللَْكنااُلْم يقول: فأاللكنا عادا بتكذيبهم رسولنا, لّن فِـي ذَِلَك الَيَةً يقول تعالـى ذكره: لّن فـي لالالكنا 

عادا بتكذيبها رسولها, لعبرةً وئوعظةً لقوئك يا ئـقمد, الـمكذّبـيك فـيـما أتـيتهم به ئن عناد رباك. 

ِئنِـينَ  َْ يقول: وئا كان أكثر ئن أاللكنا بـالذين يَئنون فاـي ساابي علاـم  . ولّن  َوئا كاَن أْكثَُراُلْم ُئ

 َربَّك لَُهَو العَِزيُز فـي انتقائه ئن أعدائه, الرَيـم بـالـمَئنـين به.

 

 145 - 141اآلية : 

َ ااِلٌ  أاَل تَتّقُاوَن ْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َكذّبَْر ثَُمودُ اْلُمْرَسِليَن ْ  لِْذ قَااَل لَُهاْم أَُداواُلمْ 

َعلَاَى َرّ   لِنّي لَُكْم َرُسوٌل أَِئيٌن ْ  فَاتّقُواْ ّ َ َوأأَِليعُوِن ْ  َوَئآ أَْسأَلُُكْم َعلَْياِه ِئاْن أَْجاُر لِْن أَْجاِرَي لِالّ 

 اْلعَالَِميَن {.

, فقال لهم: أال تتقاون يقول تعالـى ذكره: كذّبر ثمود رسل  , لذ دعاالم  الـ  أدوالم للـى      

عقا    يا قوق علـى ئعليتكم لياه, ودالفكم أئره, بطاعتكم أئر الـمفسدين فاـي أر   , لنّاـي 

لَُكْم َرُسوٌل ئن   أرسلنـي للـيكم بتـقذيركم عقوبته علـى دالفكام أئاره أِئايٌن علاـى رساالته التاـي 

ق, واَذروا عقابه وأأِليعُوِن فـي تـقذيري لياكم, وأئر ربكام أرسلها ئعي للـيكم فَـاتّقُوا ّ َ أيها القو

بـاتبـاف ألاعته َوئا أساألُُكْم َعلَاـْيِه ِئاْن أَْجاُر يقاول: وئاا أساألكم علاـى نلاقي ليااكم, ولناذاركم ئان 
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جزاء وال ثوا  لْن أْجِرَي لالّ َعلـى َرّ  العالَـِميَن يقاول: لن جزائاي وثواباـي لالّ علاـى رّ  جمياع 

 ـي السمواا, وئا فـي اْر , وئا بـينهما ئن دـلي.ئا ف

 

 150 - 146اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَتُتَْرُكوَن فِاي َئاا اَلااُلنَاآ آِئنِايَن ْ  فِاي َجنّااُا َوُعيُاوُن ْ  َوُزُروفُ 

 ْ  فَاتّقُواْ ّ َ َوأأَِليعُوِن {. َونَْخُل أَلْلعَُها اَلِضيٌم ْ  َوتَْنِقتُوَن ِئَن اْلِ بَاِل بُيُوتاً فَاِراِلينَ 

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـل  الـ  لقوئه ئن ثمود: أيترككم يا قوق ربكم فـي الذه الدنـيا     

آئنـين, ال تـخافون ايّا فِـي َجنَاُا َوُعيُوُن يقول: فـي بساتـين وعيون ئاء َوُزُروفُ ونَـْخـُل أَلْلعُهاا 

 لع: الُكفُّرى.اَلِضيـٌم يعنـي بـالط

وادتلأ أالل التأويـل فـي ئعنى قوله اَلِضيـٌم فقال بعضاهم: ئعنااه الاـيانع النضايل. ذكار ئان قاال   

 ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20306  

 بلغ فهو الضيـم.ابن عبـاس, قوله ونَـْخـُل أَلْلعُها اَلِضيـٌم يقول: أينع و

 وقال آدرون: بل الو الـمتهشم الـمتفتر. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20307  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد, فاـي قولاه ونَـْخاـُل 

 اَلِضيـٌم قال ئـقمد بن عمرو فـي َديثه تهشم الشيـما. وقال الـقارث: تهّشم تهّشما.أَلْلعُها 

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجاَريل, قاال: سامعر عباد 20308  

لاـيه الكريـم يقول: سمعر ئـ االدا يقول فـي قوله ونَـْخـُل أَلْلعَُها اَلِضيـٌم قال: َاين تطلاع يقابض ع

 فـيهضمه.

قال: ابن ُجَريل. قال ئـ االد: لذا ئّس تهّشم وتفتّر, قاال: الاو ئان الرألاب الضياـم تقابض علاـيه    

 فتهضمه.

 وقال آدرون: الو الرألب اللـين. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َادثنا النااد, قاال: َادثنا أباو اَْاول, عان ساما , عان عكِرئاة قولاه ونَـْخاـُل أَلْلعُهاا 20309  

 : الهضيـم: الرألب اللـين.اَلِضيـٌم قال

 وقال آدرون: الو الراكب بعضه بعضا. ذكر ئن قال ذلك:  

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20310   َُ ـ 

يقول فـي قوله: أَلْلعُهاا اَلِضياـٌم لذا كثار َمال النـخاـلة فركاب بعضاها بعضاا, َتاـى نقاب بعضاها 

 َينّذ الضيـم.بعضا, فهو 

وأولـى اْقوال فـي ذلك بـاللوا  أن يقال: الهضياـم: الاو الاـمتكسر ئان لاـينه ورألوبتاه, وذلاك   

ئن قولهم: الضم فالن َقه: لذا انتقله وتـقيّفه, فكذلك الهضم فاـي الطلاع, لناـما الاو التانقب ئناه 

 اارف للااـى  ئان رألوبتااه ولاـينه لئااا بااـمّس اْيادي, ولئااا بركااو  بعضاه بعضااا, وأ االه ئفعاول

 فعيـل.

وقوله: َوتَْنـِقتُوَن ِئَن الـِ بـاِل بُاـيُوتا فَاِراِليَن يقاول تعالاـى ذكاره: وتتاـخذون ئان الـ باـال باـيوتا.   

فـادتلفر القّراء فـي قراءة قوله فـاِراِليَن فقرأته عائة قّراء أالل الكوفة: فـاِراِليَن باـمعنى: َاذقاـين 

 بكير ألأ, بـمعنى: أارين بطرين.« فَِراِلينَ »ـمدينة والبلرة: بنـقتها. وقرأته عائة قّراء أالل ال

وادتلأ أالال التأوياـل فاـي تأوياـل ذلاك علاـى ناـقو اداتالف القاّراء فاـي قراءتاه, فقاال بعضاهم:   

 ئعنى فـارالين: َاذقـين. ذكر ئن قال ذلك:

بـي  الـ  وعباد ـ َدثنا أبو كريب, قال: َدثنا عثاق, عن لسماعيـل بن أبـي دالد, عن أ20311  

   بن ادّاد وتَْنـِقتُوَن ِئَن الـِ بـاِل بُـيُوتا فـاِراِليَن قال أَدالما: َاذقـين, وقال االَدر: يتـ برون.

َدثنـي يعقو  بن لبرااليـم, قاال: َادثنا ئاروان, قاال: أدبرناا لسماعياـل بان أباـي دالادف, عان    

 وتا فـاِراِليَن قال: َاذقـين بنـقتها.أبـي  الـ  َوتَْنـِقتُوَن ِئَن الـِ بـاِل بُـيُ 
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ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20312  

 قوله: فـاِراِليَن يقول: َاذقـين.

 وقال آدرون: ئعنى فـارالين: ئستفرالين ئتـ برين. ذكر ئن قال ذلك:  

قياى, قاال: َادثنا سفاـيان, عان السادّي, عان عباد   بان ـ َدثنا ابن بشار, قاال: َادثنا ي20313  

 قال: يتـ برون.« فَِراِلينَ »ادّاد فـي قوله 

 قال أبو جعفر: واللوا : فـارالين.  

 وقال آدرون ئـمن قرأه فـارالين: ئعنى ذلك: َكيّسين. ذكر ئن قال ذلك:  

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـ20314   َُ يد, قاال: سامعر الضاقا  ـ 

 يقول فـي قوله: فـِاِراِليَن قال: كيسين.

َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا يقيى بن واض , قال: َدثنا عبـيد, عان الضاقا  أناه قارأ فاـاراِليَن    

 قال: كيسين.

 وقال آدرون: فرالين: أارين. ذكر ئن قال ذلك:  

ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن  ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال:20315  

 ابن عبـاس, فـي قوله: َوتَْنـِقتُوَن ِئَن الـِ بـاِل بُـيُوتا فـاِراِليَن يقول: أارين, ويقال: كيسين.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20316  

بُاـيُوتا »قاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد فاـي قولاه: قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ور

 قال: ارالين.« فَِراِلينَ 

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, بـمثله.   

 وقال آدرون: ئعنى ذلك: أقوياء. ذكر ئن قال ذلك:  

َوتَْناـِقتُوَن ِئاَن »والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن 20317  

 قال: الفَِره: القوّي. وقال آدرون فـي ذلك بـما:« الـِ بـاِل بُـيُوتا فَِراِلينَ 

ـاا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قااال: أدبرنااا ئعماار عاان قتااادة, فااـي قولااه 20318  

 قال: ئع بـين بلنـيعكم.« فَِراِلينَ »

« فَاِراِلينَ »وا  ئن القول فـي ذلك أن يقال: لن قراءة ئان قرأالاا فاـاِراِليَن وقاراءة ئان قارأ والل  

قراءتان ئعروفتان, ئستفـيضة القراءة بكل واَدة ئنهما فـي علـماء القاّراء, فبأيتهماا قارأ القاارىء 

كيسين, ئن  فمليب. وئعنى قراءة ئن قرأ فـاِراِليَن: َاذقـين بنـقتها, ئتـخبرين لـمواضع نـقتها,

َئِرَين أارين. وقد ي اوز أن يكاون ئعناى فَاـاِره وفَاِره «: فَِراِلينَ »الفراالة. وئعنى قراءة ئن قرأ 

واَدا, فـيكون فـاره ئبنـيا علـى بنائه, وأ له ئن فعال يفعال, ويكاون فاره  افة, كماا يقاال: فاالن 

اِذ . وئان الفاـاره باـمعنى الاـمرح قاول الشااعر عاديّ  ََ بان وادف العوفاـي ئان  َاذ  بهاذا اْئار و

 اْزد:

 لَْن تََرانِـي بَِخْيُر فـاِرهَ الّطلَِب   ال أْستَِكيُن لذا ئا أْزَئةٌ أَزَئتْوَ  

أي ئاارح الطلااب. وقولااه: فااـاتّقُوا ّ َ وأأِليعُااوِن يقااول تعالااـى ذكااره: فااـاتقوا عقااا    أيهااا القااوق   

ليقتااـي لكاام, ولنااذاري لياااكم عقااا    علااـى ئعلاايتكم ربكاام, ودالفكاام أئااره, وأأليعااوِن فااـي ن

 ترادوا.

 

 153 - 151اآلية :  

القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }َوالَ تُِطيعُاَواْ أَْئاَر اْلُمْساِرفِيَن ْ  الّاِذيَن يُْفِسادُوَن فِاي اْْرِ  َوالَ 

 يُْلِلُقوَن ْ  قَالَُواْ لِنَّمآ أَنَر ِئَن اْلُمَسّقِريَن {.

ذكااره ئخباارا عاان قـيااـل  الااـ  لقوئااه ئاان ثمااود: ال تطيعااوا أيهااا القااوق أئاار  يقااول تعالااـى    

الـمسرفااـين علااـى أنفسااهم فااـي تااـماديهم فااـي ئعلااية  , واجتاارائهم علااـى سااخطه, والاام الاارالط 

التسااعة الااذين كااانوا يفساادون فااـي اْر , وال يللااـقون ئاان ثمااود الااذين و اافهم   جااّل ثناااؤه 

دينَِة تَْسعَةُ َراْلُط يُْفِسدُوَن فِـي اْْرِ  َوال يُْلِلـُقوَن يقول: الذين يسعون فاـي بقوله: وكاَن فِـي الـمَ 

 أر    بـمعا يه, وال يللـقون, يقول: وال يللـقون أنفسهم بـالعمل بطاعة  .
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ه لناـما أنار وقوله: لنّـَما أْنَر ئَن الـُمَسّقِريَن ادتلأ أالل التأويـل فـي تأويـله, فقال بعضهم: ئعناا  

 ئن الـمسقورين. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20319  

قال: َدثنا الاـقسن, قاال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد لنّاـَما أْناَر ِئاَن 

 الـُمَسّقِريَن قال: ئن الـمسقورين.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عان قَتاادة, فاـي قولاه لنّاـَما 20320  

 أْنَر ِئَن الـُمَسّقِريَن قال: لنـما أنر ئن الـمسقورين.

 الـمخـلوقـين. ذكر ئن قال ذلك:وقال آدرون: ئعناه: ئن   

ـا َدثناـي ئااـقمد بان عبااـيد, قاال: َاادثنا ئوساى باان عمارو, عاان أباـي  الااـ , عان اباان 20321  

 عبـاس, فـي قوله لنّـَما أْنَر ِئَن الـُمَسّقِريَن قال: ئن الـمخـلوقـين.

ّل ئان أكال وادتلأ أالل الـمعرفة بكالق العر  فـي ئعنى ذلك, فكان بعض أالل البلرة يقول: ك  

ئن لنس أو دابة فهو ئساّقر, وذلاك ْن لاه َساْقرا يَْقاِري ئاا أكال فاـيه, واستشاهد علاـى ذلاك بقاول 

 لَبـيد:

 ف ْن تَْسأَلَـينا فِـيـَم نَـْقُن ف نّناَعَلافِـيُر ِئْن اَلذَا اْناِق الـُمَسّقِر  

: اناتف  َساْقُر : أي أناك وقال بعض نـقويّـي الكوفـيـين نـقو الذا, بيار أناه قاال: أداذ ئان قولاك  

ئان «: ئان الاذا اْنااق الاـمسقرّ »تأكل الطعاق والشرا , فتَُسّقر به وتُعَلّل. وقال: ئعنى قول لبـيد: 

 الذا اْناق الـمعّلل الـمخدوف. قال: ويُروى أن الّسْقر ئن ذلك, ْنه كالـخديعة.

س, أن ئعناه: لنـما أنر ئان واللوا  ئن القول فـي ذلك عندي: القول الذي ذكرته عن ابن عبـا  

الـمخـلوقـين الاذين يُْعلّلاون باـالطعاق والشارا  ئثلناا, ولاـيسر رباـا وال ئلكاا فنطيعَاك, ونعلاـم أناك 

  اد  فـيـما تقول. والـمسّقر: الـمفعل ئن السقرة, والو الذي له سقرة.

 

 156 -154اآلية :  

َشاٌر ّئثْلُنَاا فَاأِْا بِآيَاُة لِن ُكناَر ِئاَن الّلااِدقِيَن ْ  قَااَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َئاآ أَناَر لِالّ بَ 

 يُم {.اَلـَِذِه نَاقَةٌ لَّها ِاْرٌ  َولَُكْم ِاْرُ  يَْوُق ّئْعلُوُق ْ  َوالَ تََمّسواَلا بُِسَوُء فَيَأُْدذَُكْم َعذَاُ  يَْوُق َعظِ 

ئاا أْناَر ياا  الاـ  لالّ بََشاٌر ِئثْلُناا ئان يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـياـل ثماود لنباـيها  الاـ :     

بنـي آدق, تأكل ئا نأكل, وتشر  ئا نشر , ولسر برّ  وال ئلك, فعالق نتبعاك  فا ن كنار  اادقا 

فـي قـيـلك, وأن   أرسلك للـينا فَأِْا بِآيَةً يعناـي: بداللاة وَ اة علاـى أناك ئاـقّي فـياـما تقاول, لن 

   أرسله للـينا. وقد: كنر ئـمن َ دَقَنا فـي دعواه أن

ـ َدثنـي أَمد بن عمرو البلري, قال: َادثنا عمارو بان عا ام الكالباـّي, قاال: َادثنا 20322  

داود بن أبـي الفراا, قال: َدثنا ِعلبـاء بن أَمر, عن عكِرئة, عن ابن عبـاس, أن  الـقا النبـّي 

ه, فمااا  الاـ , فرجعاوا عان اُلساالق,  لى   عليه وسلم بعثه   للـى قوئه, فآئنوا باه واتبعاو

فأتاااالم  الااـ , فقااال لهاام: أنااا  الااـ , قااالوا: لن كناار  ااادقا فأتنااا بآيااة, فأتاااالم بااـالناقة, فكااذّبوه 

 وعقروالا, فعذّبهم  .

لاـما  وقوله: قاَل اَلِذِه ناقَةٌ لََها ِاْرٌ  َولَُكْم ِاْرُ  يَْوق َئْعلُوُق يقول تعالـى ذكره: قال  الاـ  لثماود   

سألوه آية يعلـمون بها  دقه, فأتااالم بناقاة أدرجهاا ئان  اخرة أو الضابة: الاذه ناقاة ياا قاوق, لهاا 

ار  ولكم ئثله ار  يوق آدر ئعلوق, ئا لكم ئن الشر , لاـيس لكام فاـي ياوق وردالاا أن تشاربوا 

الاـماء, ئن اربها ايّا, وال لها أن تشر  فـي يوئكم ايّا. ويعنـي بـالشر : الـقّظ والنليب ئن 

يقول: لها َاّظ ئان الاـماء, ولكام ئثلاه, والّشاْر  والّشاْر  والّشاْر  ئلاادر كلهاا باـالضم والفتاـ  

كي عن العر  سماعا: آدرالا أقلها ُاْربـا وِاربـا.  َُ  والكسر. وقد 

ي وقوله: َوال تَـَمّسوالا بُِسوُء يقول: ال تـمسوالا بـما يَذيها ئن عقر وقتل ونـقو ذلك. وبنـقو الذ   

 قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:
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ـ َدثنا القاسم, قال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, فاـي قولاه: َوال 20323  

تَـَمّسوالا بُِسوُء ال تعقروالا.  وقوله: فَـيأُْدذَُكْم َعذَاُ  يَْوُق َعِظيـُم يقول: فـيقّل بكم ئن   عذا  يوق 

 عذابه.عظيـم 

 

 159 - 157اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَعَقَُرواَلا فَأَْ ابَُقواْ نَااِدِئيَن ْ  فَأََداذاَُلُم اْلعَاذَاُ  لِّن فِاي ذَِلاَك الَيَاةً 

يُم {. َِ ِئنِيَن ْ  َولِّن َربَّك لَُهَو اْلعَِزيُز الّر َْ  َوَئا َكاَن أَْكثَُراُلم ّئ

الفر ثمود أئار نباـيها  الاـ   الى   علياه وسالم, فعقاروا الناقاة التاـي يقول تعالـى ذكره, فخ    

قال لهام  الاـ : ال تاـمسوالا بساوء, فأ ابقوا ناادئين علاـى عقرالاا, فلاـم يانفعهم نادئهم, وأداذالم 

عذا    الذي كان  الـ  توعدالم به فأاللكهم لّن فِـي ذلاَك الَيَاةً يقاول: لّن فاـي لالاال  ثماود باـما 

قرالا ناقة   ودالفها أئر نبـّي    الـ  لعبارة لاـمن اعتبار باه ياا ئاـقمد ئان قوئاك فعلر ئن ع

ِئنِاـيَن يقاول: ولان ياَئن أكثارالم فاـي ساابي علاـم   َولّن َربّاَك ياا ئاـقمد لَُهاَو  َْ َوئا كاَن أْكثَُراُلْم ُئ

يـُم بـمن آئن به ئن دـلقه. َِ  العَِزيُز فـي انتقائه ئن أعدائه الّر

 

 164 - 160ة :  اآلي

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َكذّبَْر قَْوُق لُوأُل اْلُمْرَسِليَن ْ  لِْذ قَاَل لَُهْم أَُدواُلْم لُوأٌل أاَل تَتّقُاوَن ْ  

َي لِالّ َعلَاَى َرّ  لِنّي لَُكْم َرُسوٌل أَِئيٌن ْ  فَاتّقُواْ ّ َ َوأأَِليعُوِن ْ  َوَئآ أَْسأَلُُكْم َعلَْياِه ِئاْن أَْجاُر لِْن أَْجارِ 

 اْلعَالَِميَن {.

يقول تعالـى ذكره: َكذّبَْر قَْوُق لُوأُل ئن أرسله   للـيهم ئن الرسال َاين قَااَل لَُهاْم أُداواُلْم لُاوأٌل:     

فاـي أالَ تَتّقُوَن   أيها القوق لنّـي لَُكْم َرُسوٌل ئن ربكم أِئيٌن علـى وَيه, وتبلـيغ رساالته فاـاتّقُوا ّ َ 

أنفسكم, أن يقّل بكم عقابه علـى تكذيبكم رسوله وأأِليعُوِن فـيـما دعوتكم للـيه أالدكم سبـيـل الرااد 

َوئا أسألُُكْم َعلَـْيِه ِئْن أْجُر يقول: وئا أسألكم علاـى نليقتاـي لكام ودعاايتكم للاـى رباـي جازاًء وال 

جزائاي علاـى دعاايتكم للاـى  , وعلاـى نُلاقي ثوابـا لْن أْجِرَي لالّ َعلـى َرّ  العالَـِميَن يقول: ئا 

 لكم وتبلـيغ رساالا   للـيكم, لال علـى رّ  العالـمين.

 

 166 -165اآلية :  

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَتَأْتُوَن الذّْكَراَن ِئَن اْلعَالَِميَن ْ  َوتَاذَُروَن َئاا َدلَاَي لَُكاْم َربُّكاْم ّئاْن 

 ْل أَنتُْم قَْوٌق َعادُوَن {.أَْزَواِجُكْم بَ 

يعنـي بقوله: أتأْتُوَن الذّْكَراَن ِئَن العالَـِميَن: أتنكقون الذكران ئن بنـي آدق فـي أدبـارالم, وقوله:     

َوتَذَُروَن ئا َدـلََي لَُكْم َربُّكْم ِئْن أْزَواِجُكاْم يقاول: وتادعون الاذي داـلي لكام ربكام ئان أزواجكام ئان 

َوتَااذَُروَن ئااا أْ لَااـَ  لَُكااْم َربُّكااْم ِئااْن »لكاام. وذُكاار أن ذلااك فااـي قااراءة عبااد  : فااروجهّن, فأَلّااه 

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك, قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:«. أْزَواِجُكمْ 

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20324  

لـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, فـي قوله: َوتَذَُروَن قال: َدثنا ا

 ئا َدـلََي لَُكْم َربُّكْم ِئْن أْزَواِجُكْم قال: تركتـم أقبـال النساء للـى أدبـار الرجال وأدبـار النساء.

 عن ئـ االد بنـقوه. َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل,   

وقوله: بَْل أْنتُـْم قَْوٌق عادُوَن يقول: بل أنتاـم قاوق تتاـ اوزون ئاا أباـاح لكام ربكام, وأَلاه لكام ئان    

 الفرو  للـى ئا َّرق علـيكم ئنها. كما:

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل بَااْل أْنتُااـْم قَااْوٌق 20325  

 َن قال: قوق ئعتدون.عادُو

 

 168 -167اآلية :  
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

 }قَالُواْ لَئِن لّْم تَنتَِه يَلُوُط لَتَُكونَّن ِمَن اْلُمْخَرِجيَن *  قَاَل إِنّي ِلعََمِلُكْم ّمَن اْلقَاِليَن {. 
نهينا عان لتاـيان الاذّكران لَتَُكاونَّن ِئاَن  يقول تعالـى ذكره: قال قوق لوأل: لَِّْن لَـْم تَْنتَِه يا لُوأُل عن    

الـُمْخَرِجيَن ئن بـين أرهرنا وبلدنا قاَل لنّـي ِلعََمِلُكْم ِئَن القاِلـيَن يقاول لهام لاوأل: لناـي لعملكام الاذي 

 تعملونه ئن لتـيان الذكران فـي أدبـارالم ئن القالـين, يعنـي ئن الـمبكضين, الـمنكرين فعله.

 

 171-169اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َرّ  نِّ نِي َوأاَْلِلي ِئّماا يَْعَملُاوَن ْ  فَنَّ ْينَااهُ َوأاَْللَاهُ أَْجَمِعايَن ْ  لِالّ 

 َعُ وزاً فِي اْلكَابِِريَن {.

يقول تعالـى ذكره: فـاستكاث لوأل َين توعده قوئاه باـاُلدرا  ئان بلادالم لن الاو لاـم ينتاه عان     

فـاَشة, فقال َرّ  نَـّ نِـي َوأاْلِلـي ئن عقوبتك لياالم علـى ئا يعملون ئن لتـيان نهيهم عن ركو  ال

الذكران فَنَـّ ْينَاهُ َوأاْللَهُ ئان عوقبتناا التاـي عاقبناا بهاا قاوق لاوأل أَجمعايَن لالّ َعُ اوزا فِاـي الكاابِِريَن 

ِلكر ئن باـين أالال لاوأل, يعنـي فـي البـاقـين, لطول ئرور السنـين علـيها, فلارا اَلِرئة, ف نها أالْ 

ْنها كانر تدّل قوئها علـى اْضياف. وقد قـيـل: لنـما قـيـل ئن الكابرين ْنها لـم تهلك ئع قوئها 

فـي قريتهم, وأنها لنـما أ ابها الـق ر بعد ئاا درجار عان قاريتهم ئاع لاوأل وابنتاـيه, فكانار ئان 

ايا قوق لوأل ئن الـق ارة, وقد بـيّنا ذلك فـيـما الكابرين بعد قوئها, ثم أاللكها   بـما أئطر علـى بق

 ئضى بشواالده الـمكنـية عن لعادتها.

 

 175-172اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ثُّم دَّئْرنَا االََدِريَن ْ  َوأَْئَطْرنَا َعلَْيِهم ّئَطراً فََسآَء َئَطُر اْلُمنذَِريَن 

يُم {.ْ  لِّن فِي ذَِلَك الَيَةً َوَئا كَ  َِ ِئنِيَن ْ  َولِّن َربَّك لَُهَو اْلعَِزيُز الّر َْ  اَن أَْكثَُراُلم ّئ

يقاول تعالااـى ذكاره: ثاام أاللكناا االَداارين ئاان قاوق لااوأل باـالتدئير َوأْئَطْرنَااا َعلاـيِهْم َئَطاارا وذلااك     

ذلاك الاـمطر  لرسال   علـيهم َ ارة ئن س يـل ئان الساماء فَسااَء َئَطاُر الاـُمْنذَِريَن يقاول: فباّس

ئطر القوق الذين أنذرالم نبـيهم فكاذّبوه لّن فِاـي ذلاَك الَيَاةً يقاول تعالاـى ذكاره: لن فاـي لالالكناا قاوق 

لوأل الهاال  الاذي و افنا بتكاذيبهم رساولنا, لعبارة وئوعظاة لقوئاك ياا ئاـقمد, يتعظاون بهاا فاـي 

ِئنِاـيَن فاـي  تكذيبهم ليا , ورداّلم علـيك ئا جّتهم به ئن عناد رباك ئان الاـقّي َوئاا َْ كااَن أْكثَاُراُلْم ُئ

يـُم بـمن آئن به. َِ  سابي علـم   َولّن َربَّك لَُهَو العَِزيُز الّر

 

 179-176اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َكذَّ  أَْ َقاُ  اْْيَكِة اْلُمْرَسِليَن ْ  لِْذ قَاَل لَُهْم ُاعَْيٌب أاَلَ تَتّقُوَن ْ  

 َرُسوٌل أَِئيٌن ْ  فَاتّقُواْ ّ َ َوأأَِليعُوِن {. لِنّي لَُكمْ 

يقول تعالـى ذكره: َكذَّ  أَ قاُ  اَْْيَكاِة. واْيكاة: الشا ر الاـملتّأ, والاي واَادة اْياك, وكاّل     

 ا ر ئلتّأ فهو عند العر  أيكة وئنه قول نابكة بنـي ذبـيان:

ماَئِة أْيَكُةبََردا أُ   ََ  ِسّأ ِلثاتُهُ بـاُلثِْمِد تَـْ لُو بِقاِدَئتـْي 

 وأ قا  اْيكة: الم أالل َئْديََن فـيـما ذُكر. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20326  

 قوله َكذَّ  أَ قاُ  اَْْيَكِة الـُمْرَسِلـيَن يقول: أ قا  الكيضة.

مد بن سعد, قال: ثنـي أباـي, قاال: ثناـي عماي, قاال: ثناـي أباـي, عان أباـيه, عان ابان َدثنـي ئـق   

 عبـاس, قوله َكذَّ  أَ قاُ  اَْْيَكِة الـُمْرَسِلـيَن قال: اْيكة: ئـ مع الش ر.

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان 20327  

 ذَّ  أَ قاُ  اَْْيَكِة الـُمْرَسِلـيَن قال: أالل ئدين, واْيكة: الـملتّأ ئن الش ر.عبـاس, قوله كَ 
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ـ َدثنـي ياونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه َكاذَّ  أَ اقاُ  20328  

لااـى أالاال اَْْيَكااِة الـُمْرَسِلااـيَن قااال: اْيكااة: الشاا ر, بعااث   اعيبااـا للااـى قوئااه ئاان أالاال ئاادين, ول

 البـادية, قال: والم أ قا  لـيكة, ولـيكة واْيكة: واَد.

وقوله لْذ قاَل لَُهْم ُاعَْيٌب أال تَتّقُوَن يقول تعالـى ذكره: قال لهم اعيب: أال تتقون عقاا    علاـى    

فكام أئاره ئعليتكم ربكام لنّاـي لَُكاْم ئان   َرُساوٌل آِئايٌن علاـى وَياه فاـاتّقُوا عقاا  ّ َ علاـى دال

 وأأِليعُوِن ترادوا.

 

 181-180اآلية : 

القول فـي تأويـل قولاه تعالاـى:   }َوَئاآ أَْساأَلُُكْم َعلَْياِه ِئاْن أَْجاُر لِْن أَْجاِرَي لِالّ َعلَاَى َرّ  اْلعَاالَِميَن ْ  

 أَْوفُواْ اْلَكْيَل َوالَ تَُكونُواْ ِئَن اْلُمْخِسِريَن {.

ـى نلقي لكم ئن جزاء وثوا , ئا جزائاي وثواباـي علاـى ذلاك لالّ َعلاـى يقول: َوَئا أْسألُُكْم عل    

َرّ  اْلعَالَااـِميَن. أْوفُااوا الَكْيااـَل يقااول: أوفااوا الناااس َقااوقهم ئاان الكيااـل َوال تَُكونُااوا ِئااَن الااـُمْخِسِريَن 

 يقول: وال تكونوا ئـمن نقَلهم َقوقَهم.

 

 187-182اآلية : 

 :   القول فـي تأويـل قوله تعالـى

َِ أَْآطيَمَءُوْم َوالَ تَْعَْطْواْ رِطي ا ْرِ   ِِ اْلُمْسطتَِقيِم *  َوالَ تَْبَخُسطواْ النّطا ََا }َوِزنُواْ بِاْلِقْسط

 ُمْفِسِديَن {
يعنـي بقول وِزنُوا بـالِقْسطاِس وزنوا بـالـميزان الـُمْستِقـيـِم الذي ال بخس فـيه علاـى ئان وزنتاـم    

أْاياَءاُلْم يقول: وال تنقلوا الناس َقوقهم فـي الكيـل والوزن َوال تَْعثَاْوا فِاـي  له َوال تَْبَخسوا النّاسَ 

اْْرِ  ُئْفسِديَن يقول: وال تكثروا فـي اْر  الفساد. وقد بـيّنا ذلك كله بشواالده, واداتالف أالال 

 التأويـل فـيه فـيـما ئضى, فأبنى ذلك عن لعادته فـي الذا الـموضع.

ل قولااه تعالااـى:   }َواتّقُااواْ الّااِذي َدلَقَُكااْم َواْلِ بِلّااةَ اّْوِلاايَن ْ  قَااالَُواْ لِنَّمااآ أَنااَر ِئااَن القااول فااـي تأويااـ  

الّساَمآِء لِن  اْلُمَسّقِريَن ْ  َوَئآ أَنَر لِالّ بََشٌر ّئثْلُنَا َولِن نُّظنَّك لَِمَن اْلَكاِذبِيَن ْ  فَأَْسِقْط َعلَْينَا ِكَسافاً ّئانَ 

 لّلاِدقِيَن {.ُكنَر ِئَن ا

يقول تعالـى ذكره: َواتّقُوا أيها القوق عقا  ربكام الّاِذي َداـلَقَُكْم, َو داـلي الاـ بِلّةَ اّْوِلاـيَن يعناـي     

بـالـ بِلّة: الـخـلي اّْولـين. وفـي الـ بلة للعار  لكتاان: كسار الـ ياـم والباـاء وتشاديد الاالق, وضام 

زعر الهاء ئان آدرالاا كاان الضاّم فاـي الـ ياـم والباـاء أكثار كماا الـ يـم والبـاء وتشديد الالق ف ذا نُ 

 قال جّل ثناؤه: َولَقَْد أَضّل ِئْنُكْم ِجباِلً َكثِـيرا وربـما سكنوا البـاء ئن الـِ ْبل, كما قال أبو ذُؤيب:

 ِجهارا ويَْستَـْمتِْعَن بـاْنَِس الـِ ْبِل  َئنايا يُقَّرْبَن الـُقتُوَف ْاَْلِلها  

 بنـقو ئا قلنا فـي ئعنى الـ بِلّة قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:و  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس: 20329  

 قوله َواتّقُوا الِّذي َدـلَقَُكْم والـِ بِلّةَ اّْوِلـيَن يقول: دـلي اّْولـين.

بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد20330  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: والاـِ بِلّةَ 

 اّْوِلـيَن قال: الـخـلـيقة.

الاـِ بِلّةَ اّْوِلاـيَن ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه و20331  

 قال: الـخـلي اّْولـين, الـ بلة: الـخـلي.

وقوله: قاالُوا لنّاـَما أْناَر ِئاَن الاـُمَسّقِريَن يقاول: قاالوا: لناـما أنار ياا ااعيب ئعلّاٌل تعلّاُل باـالطعاق    

نَُظنّااَك لَااـِمَن  والشاارا , كمااا نعلّاال بهمااا, ولساار َئلَكااا َوئااا أْنااَر لالّ بََشااٌر ِئثْلُنااا تأكاال وتشاار  َولنْ 

الكاِذبِـيَن. يقول: وئا نـقسبك فـيـما تـخبرنا وتدعونا للـيه, لال ئاـمن يكاِذ  فـياـما يقاول, فا ن كنار 

 ااادقا فـيااـما تقااول بأنااك رسااول   كمااا تاازعم فَأْسااِقْط َعلَااـْينا ِكَسفااـا ِئااَن الّسااماِء يعنااـي قِطعااا ئاان 
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ع تـمرة: تـمرا. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلاك قاال أالال السماء, والي جمع ِكْسفة, ُجمع كذلك كما تـ م

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: َدثنا ئعاوية, عن علاـّي, عان ابان عباـاس, 20332  

 قوله: ِكَسفـا يقول: قِطعا.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد,20333   َُ قاال: سامعر الضاقا   ـ 

 يقول, فـي قوله ِكَسفـا ِئَن الّسماِء: جانبـا ئن السماء.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله فَأْسِقْط َعلَاـْينا ِكَسفاـا 20334  

 ِئَن الّسماِء قال: ناَية ئن السماء, عذا  ذلك الكسأ.

 

 189-188اآلية : 

ل قوله تعالـى:   }قَاَل َربَّي أَْعلَُم بَِماا تَْعَملُاوَن ْ  فََكاذّبُوهُ فَأََداذاَُلْم َعاذَاُ  يَاْوِق الّظلّاِة القول فـي تأويـ

 لِنّهُ َكاَن َعذَاَ  يَْوُق َعِظيُم {.

يقول تعالـى ذكره: قال ُاعيب لقوئه: َربّـي أْعلَـُم بِـَما تَْعَملُوَن يقول: بأعماالهم الاو بهاا ئاـقيط,     

خفـى علـيه ئنها ايء, والو ئـ ازيكم بها جازاءكم فََكاذّبُوهُ يقاول: فكذّباه قوئاه فأَداذاَُلْم َعاذَاُ  ال ي

يَْوِق الّظلِّة يعنـي بـالظلة: سقابة رللتهم, فلـما تتاّئوا تـقتها التهبر علـيهم نارا, وأَارقتهم, وباذلك 

 جاءا االَثار. ذكر ئن قال ذلك:

َدثنا عباد الارَمن, قاال: َادثنا سفاـيان, عان أباـي لساقا , عان ـ َدثنا ابن بشار, قال: 20335  

زيد بن ئعاوية, فـي قوله: فَأَدذاَُلْم َعذَاُ  يَْوِق الُظلِّة قال: أ اابهم َاّر أقلقهام فاـي باـيوتهم, فنشاأا 

 لهم سقابة كهيّة الظلة, فـابتدروالا, فلـما تتائوا تـقتها أدذتهم الرجفة.

: َدثنا يعقو , عن جعفر, فـي قوله: َعذَاُ  يَْوِق الُظلِّة قاال: كاانوا ـ َدثنا ابن َميد, قال20336  

يقفاارون اْساارا  لااـيتبّردوا فااـيها, فاا ذا ددااـلوالا وجاادوالا أااادّ َااّرا ئاان الظاااالر, وكاناار الظلااة 

 سقابة.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: ثنـي جرير بن َازق أنه سامع قَتاادة يقاول: 20337  

يب للـى أئتـين: للاـى قوئاه أالال ئادين, وألاـى أ اقا  اْيكاة. وكانار اْيكاة ئان اا ر بعث ُاع

ئلتّأ فلـما أراد   أن يعاذّبهم, بعاث   علاـيهم َاّرا ااديدا, ورفاع لهام العاذا  كأناه ساقابة فلاـما 

: دنر ئنهم درجاوا للاـيها رجااء بردالاا, فلاـما كاانوا تاـقتها ئطارا علاـيهم ناارا. قاال: فاذلك قولاه

 فَأَدذاَُلْم َعذاُ  يَْوِق الّظلِّة.

ـ َدثنـي الـقارث, قال: َدثنا الـقسن, قال: ثنـي سعيد بن زيد أدو َماد بن زياد, قاال: 20338  

َدثنا َاتـم بن أبـي  كيرة, قال: ثنـي يزياد البـااللاـي, قاال: ساألر عباد   بان عباـاس, عان الاذه 

لنّهُ َكاَن َعذَاَ  يَْوُق َعِظيـُم فقال عبد   بن عباـاس: بعاث   علاـيهم  االَية فَأَدذاَُلْم َعذَاُ  يَْوِق الّظلّةِ 

َوَئاادَةً وَااّرا اااديدا, فأدااذ بأنفااـاسهم, فددااـلوا البااـيوا, فددااـل علااـيهم أجااواف البااـيوا, فأداااذ 

 بأنفـاسهم, فخرجوا ئن البـيوا الرابـا للـى البرية, فبعث   علاـيهم ساقابة, فاأرلتهم ئان الشامس,

فوجدوا لها بردا ولذّة, فناادى بعضاهم بعضاا, َتاـى لذا اجتاـمعوا تاـقتها, أرسالها   علاـيهم ناارا. 

 قال عبد   بن عبـاس: فذلك عذا  يوق الظلة, لنه كان عذا  يوق عظيـم.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20339  

« يَاْوِق الّظلّاةِ »الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قولاه  قال: َدثنا

 قال: لرالل العذا  لياالم.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد َعاذَاُ  يَاْوِق    

 الظلِّة قال: أرّل العذاُ  قوق ُاعيب.

: لاـما أنازل   علاـيهم أّول العاذا , أداذالم ئناه َاّر ااديد, فرفاع   لهام بمائاة, قال ابن ُجَريل  

فخر  للـيها ألائفة ئنهم لـيستظلوا بها, فأ اابهم ئنهاا َرْوٌح وبارد وريا  أليباة, فلاّب   علاـيهم 

 ئن فوقهم ئن تلك الكمائة عذابـا, فذلك قوله: َعذَاُ  يَْوِق الّظلِّة.
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سم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َادثنا أباو سفاـيان, عان ئعمار بان راااد, قاال: ـ َدثنا القا20340  

ثنـي رجل ئن أ قابنا, عن بعض العلـماء قال: كانوا عّطلوا َدّا, فوساع   علاـيهم فاـي الارز , 

ثم عطلوا َدّا, فوسع   علـيهم فـي الرز , ثم عطلوا َدّا, فوسع   علـيهم فاـي الارز , ف علاوا 

عطلااوا َاادّا وسااع   علااـيهم فااـي الاارز , َتااـى لذا أراد لالالكهاام ساالّط   علااـيهم َااّرا ال  كلااـما

يستطيعون أن يتقااّروا, وال يانفعهم راّل وال ئااء, َتاـى ذالاب ذاالاب ئانهم, فاـاستظّل تاـقر ُرلاة, 

ا ألهبها   فوجد َرْوَا, فنادى أ قابه: اللـموا للـى الّرْوح, فذالبوا للـيه سراعا, َتـى لذا اجتـمعو

 علـيهم نارا, فذلك عذا  يوق الظلة.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو تُـَميـلة, عان أباـي َمازة, عان جاابر, 20341  

 عن ابن عبـاس, قال: ئن َدثك ئن العلـماء ئا عذا  يوق الظلة  فكذّبه.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقو20342   َُ ل: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  ـ 

يقول فـي قوله: فَأَدذاَُلْم َعذَاُ  يَْوِق الّظلِّة قوق اعيب, َبس   عانهم الظاّل والاري , فأ اابهم َاّر 

اديد, ثم بعث   لهم سقابة فـيها العذا , فلـما رأوا السقابة انطلقوا يَئونها, زعماوا يساتظلون, 

 م.فـاضطرئر علـيهم نارا فأاللكته

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: فَأَدذاَُلْم َعاذَاُ  يَاْوِق 20343  

الّظلِّة, لنّهُ كاَن َعذَاَ  يَْوُق َعِظيـُم قال: بعث   للـيهم ُرلّة ئن سقا , وبعث للـى الشمس فأَرقر 

ى لذا اجتاـمعوا كلهام, كشاأ   عانهم ئا علـى وجه اْر , فخرجاوا كلهام للاـى تلاك الّظلاة, َتاـ

الظلة, وأَمى علـيهم الشمس, فـاَترقوا كما يقتر  الـ راد فـي الـِمقلَـى. وقولاه: لنّاهُ كااَن َعاذَاَ  

 يَْوُق َعِظيـُم يقول تعالـى ذكره: لن عذا  يوق الظلة كان عذا  يوق لقوق ُاعيب عظيـم.

 

 191-190اآلية : 

ِئنِيَن ْ  َولِّن َربّااَك لَُهااَو القاول فااـي تأويااـل قولاه تع َْ الااـى:   }لِّن فِااي ذَِلااَك الَيَاةً َوَئااا َكاااَن أَْكثَاُراُلم ّئاا

يُم {. َِ  اْلعَِزيُز الّر

يقول تعالـى ذكره: لن فـي تعاذيبنا قاوق ُااعيب عاذا  ياوق الظلاة, بتكاذيبهم نباـيهم ُاعيباـا, الَياةً     

ا أن سنتنا فـيهم بتكذيبهم ليا , سنتنا فـي أ اقا  لقوئك يا ئـقمد, وعبرةً لـمن اعتبر, لن اعتبرو

ِئنِـيَن فـي سابي علـمنا فـيهم َولّن َربَّك يا ئاـقمد لَُهاَو العَِزياُز فاـي نقمتاه  َْ اْيكة َوئا كاَن أْكثَُراُلْم ُئ

يـُم بـمن تا  ئن دـلقه, وأنا  للـى ألاعته. َِ  ئـمن انتقم ئنه ئن أعدائه الّر

 

 195-192اآلية : 

فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولِنّهُ لَتَنِزيُل َرّ  اْلعَالَِميَن ْ  نََزَل بِِه الّروُح اِْئيُن ْ  َعلََى قَْلبَِك  القول

 ِلتَُكوَن ِئَن اْلُمْنِذِريَن ْ  بِِلَساُن َعَربِّي ّئبِيُن {.

فاـي قولاه َولنّاهُ كناياة الاذكر يقول تعالـى ذكره: ولّن الاذا القارآن لتَْنِزياـُل َرّ  العَالَاـميَن والهااء     

َمِن. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكار  َْ الذي فـي قوله: َوئا يَأْتِـيِهْم ئْن ِذْكُر ئَن الّر

 ئن قال ذلك:

ـاا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قااال: أدبرنااا ئعماار, عاان قَتااادة, فااـي قولااه 20344  

 ـِميَن قال: الذا القرآن.لتَْنِزيـُل َرّ  العالَ 

وادتلأ القّراء فـي قراءة قوله نََزَل بِِه الّروُح اَِْئيُن فقرأته عائاة قاّراء الاـق از والبلارة نَاَزَل   

بِه ئخففة الّروُح اَِْئيُن رفعا بـمعنى: أن الروح اْئين الو الذي نزل بـالقرآن علاـى ئاـقمد, والاو 

وفاة نَاّزَل ئشاددة الازاي الاّروَح اَِْئايَن نلباـا, باـمعنى: أن جبريـل. وقرأ ذلك عائة قاّراء أالال الك

 رّ  العالـمين نّزل بـالقرآن الروح اْئين, والو جبريـل علـيه السالق.

واللوا  ئن القول فـي ذلاك عنادنا أن يقاال: لنهماا قراءتاان ئستفاـيضتان فاـي قاّراء اْئلاار,   

, وذلااك أن الااروح اْئااين لذا ناازل علااـى ئااـقمد ئتقاربتااا الااـمعنى, فبأيتهمااا قاارأ القااارىء فملاايب

بـالقرآن, لـم ينزل به لال بأئر   لياه بـالنزول, ولن ي هل أن ذلاك كاذلك ذو لياـمان باـا , وأن   
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لذا أنزله به نزل. وبنـقو الذي قلنا فـي أن الـمعنـّي بـالروح اْئين فـي الذا الـموضع جبريـل قاال 

 قال ذلك:أالل التأويـل. ذكر ئن 

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20345  

 ابن عبـاس, فـي قوله: نََزَل بِِه الّروُح اَِْئيُن قال: جبريـل.

ـ َدثنا الـقسين, قال: أدبرنا عبد الرزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان قتاادة, فاـي قاول   20346  

 َل بِِه الّروُح اِْئيُن قال: جبريـل.نَزَ 

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن جريل قال الاّروُح اِْئايُن 20347  

 جبريـل.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20348   َُ ـ 

 ل: جبريـل.يقول فـي قوله الُروُح اَِْئيُن قا

وقوله َعلـى قَْلبَِك يقول: نزل به الروح اْئين فتاله علـيك يا ئـقمد, َتـى وعيته بقلبك. وقولاه:    

ِلتَُكوَن ِئَن الـُمْنِذِريَن يقول: لتكون ئن رسل   الذين كاانوا يناذرون ئان أُرسالوا للاـيه ئان قاوئهم, 

وقولاه: بِِلسااُن َعَربِاـّي ُئبِاـيُن يقاول: لتناذر قوئاك  فتنذر بهذا التنزياـل قوئاك الـمكذّباـين بآيااا  .

بلسان عربـّي ئبـين, يبـين لـمن سمعه أنه عربـّي, وبلسان العر  نزل, والبـاء ئن قول بِِلساُن ئان 

 االة قولااه: نَااَزَل, ولنااـما ذكاار تعالااـى ذكااره أنااه ناازل الااذا القاارآن بلسااان عربااـّي ئبااـين فااـي الااذا 

كي قري  أنه أنزله كذلك, لّال يقولوا لنه نزل بكير لساننا, فناـقن لناـما الـموضع, لعالئا ئنه ئشر

نعر  عنه وال نسمعه, ْنا ال نفهمه, ولنـما الذا تقريع لهم, وذلك أنه تعالـى ذكره قال: ئا يَأْتِاـيُهْم 

َمن ُئـْقدَُث لالّ كانُوا َعْنهُ ُئْعِرِضيَن ثام قاال: لاـم يعرضاوا ع َْ ناه ْنهام ال يفهماون ِئْن ِذْكُر ِئَن الّر

ئعانـيه, بل يفهمونها, ْنه تنزيـل رّ  العالـمين نازل باه الاروح اْئاين بلساانهم العرباـّي, ولكانهم 

أعرضوا عنه تكذيبـا به واستكبـارا فَقَْد َكذّبُوا فََسيأتـيهْم أْنبـاُء ئا كانُوا بِِه يَْستَْهِزئوَن كما أتاـى الاذه 

 ذه السورة َين كذّبر رسلها أنبـاء ئا كانوا به يُكذبون.اْئـم التـي قللنا نبأالا فـي ال

 

 201-196اآلية : 

نِاَي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولِنّهُ لَِفي ُزبُِر اّْوِليَن ْ  أََو لَْم يَُكن لُّهْم آيَةً أَن يَْعلََمهُ ُعلََمااُء بَ 

ِئنِيَن ْ  َكاذَِلَك َسالَْكنَاهُ لِْسَرائِيَل ْ  َولَْو نَّزْلنَاهُ َعلََى بَْعِض اْْع َ  َْ ِميَن ْ  فَقََرأَهُ َعلَْيِهم ّئا َكانُوا بِِه ُئا

تَّى يََرُواْ اْلعَذَاَ  اِْليَم {. ََ ِئنُوَن بِِه  َْ  فِي قُلُوِ  اْلُمْ ِرِئيَن ْ  الَ يُ

وُدّر  َئْخَر  يقول تعالـى ذكره: ولن الذا القرآن لفـي زبر اّْولـين: يعنـي فـي كتب اّْولـين,     

العموق وئعناه الـخلول, ولنـما الو: ولن الذا القرآن لفـي بعض زبار اّْولاـين يعناـي: أن ذكاره 

ودبره فاـي بعاض ئاا نازل ئان الكتاب علاـى بعاض رساله. وقولاه: أَو لاـْم يَُكاْن لَُهاْم آيَاةً أْن يَْعلَاـَمهُ 

لهَالء الـمعرضين عما يأتاـيك ياا ئاـقمد ئان  ُعلَـماُء بَنِـي لْسرائِيـَل يقول تعالـى ذكره: أو لـم يكن

ذكاار ربااك, ِداللااةٌ علااـى أنااك رسااول رّ  العالااـمين, أن يعلااـم َقااـيقة ذلااك و ااقته علااـماء بنااـي 

لسرائيـل. وقـيـل: عنـي بعلـماء بنـي لسرائياـل فاـي الاذا الاـموضع: عباد   بان ساالق وئان أاابهه 

سالم ئان بناـي لسرائياـل فاـي علاره. ذكار ئان قاال ئـمن كان قد آئن برسول    لى   عليه و

 ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20349  

ابن عبـاس, قوله: أَو لـْم يَُكْن لَُهْم آيَةً أْن يَْعلَـَمهُ ُعلَـماُء بَنِاـي لْسرائِياـَل قاال: كاان عباد   بان ساالق 

علـماء بنـي لسرائيـل, وكان ئن ديارالم, فآئن بكتا  ئاـقمد  الى   علياه وسالم, فقاال لهام  ئن

  : أو لـم يكن لهم آية أن يعلـمه علـماء بنـي لسرائيـل وديارالم.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20350  

ل: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد فاـي قولاه ُعلَاـماُء قال: َدثنا الـقسن, قا

 بَنِـي لْسَرائِيـَل قال: عبد   بن سالق وبيره ئن علـمائهم.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل أَو لَـْم يَُكْن لََهاْم آيَاةً 20351  

 َمهُ قال: يعرفه ُعلَـماُء بَنِـي لْسَرائِيـَل.قال ئـقمد: أْن يَْعلَـ
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 قال ابن ُجَريل, قال ئـ االد: علـماء بنـي لسرائيـل: عبد   بن سالق, وبيره ئن علـمائهم.  

َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتادة, فاـي قولاه: أَو لاـْم 20351  

لَـَمهُ ُعلَاـماُء بَنِاـي لْسرائِياـَل قاال: أو لاـم يكان للنباـّي آياة, عالئاة أن علاـماء بناـي يَُكْن لَُهْم آيَةً أْن يَعْ 

لسرائيااـل كااانوا يعلااـمون أنهاام كااانوا ي اادون ئكتوبااـا عناادالم, وقولااه: َولَااْو نَّزْلناااهُ َعلااـى بَْعااِض 

ال تنطي, ولنـما قـياـل  اْْعَ ِميَن يقول تعالـى ذكره: ولو نّزلنا الذا القرآن علـى بعض البهائم التـي

علااـى بعااض اْع ميااـين, ولااـم يقاال علااـى بعااض اْع مااين, ْن العاار  تقااول لذا نعتاار الرجاال 

بااـالعُ مة وأنااه ال يفلاا  بـالعربااـية: الااذا رجاال أْع اام, وللااـمرأة: الااذه ائاارأة َعْ ماااء, وللااـ ماعة: 

اْْعَ مّي, ْنه لنـما يعناـي الَالء قوق ُعْ م وأع مون, ولذا أريد الذا الـمعنى و أ به العربـّي و

 أنه بير فلي  اللسان, وقد يكون كذلك, والو ئن العر  وئن الذا الـمعنى قول الشاعر:

ّي يَْعِدلُُهْمِمْن ُسوقَُة َعَرٌ  َوال ُعْ ُم   ََ  ِئْن َوائُِل ال 

ه يقاال: فأئا لذا أريد به نسبة الرجل للـى أ له ئن الع م, ال و فه بأنه بير فلاي  اللساان, ف نا  

الذا رجل ع مّي, والذان رجالن ع ميان, والَالء قوق َعَ م, كما يقال: عربـّي, وعرباـيان, وقاوق 

عر . ولذا قـيـل: الذا رجل أع مّي, ف نـما نسب للـى نفسه كما يقال لألَمر: الذا أَماري ضاخم, 

 وكما قال الع ا :

ى فعال نفساه. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال والداّْلَر بـاُِلْنساِن دَّواِرّي   وئعناه: دّوار, فنسابه للاـ

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـاا َاادثنا اباان الااـمثنى, قااال: َاادثنا عبااد اْعلااـى, قااال: َاادثنا داود, عاان ئااـقمد باان أبااـي 20352  

ئوسى, قال: كنر واقـفاـا للاـى جناب عباد   بان ئطياع بعرفاة, فاتال الاذه االَياة: َولَاْو نَّزْلنااهُ َعلاـى 

ِئنِاـيَن قاال: لاو نازل علاـى بعياري الاذا فتكلاـم باه ئاا بَ  َْ ْعِض اْعْ َميَن. فقَرأهُ َعلَـْيِهْم ئا كانُوا بِِه ُئ

 آئنوا به لقَالُوا: لَْوالَ فُّللَْر آيَاتُهُ َتـى يفقهه عربـّي وع مّي, لو فعلنا ذلك.

الناد, عان ئاـقمد بان أباـي  َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا ابن لدريس, قاال: سامعر داود بان أباـي   

ئوسى, قال: كان عبد   بن ئطيع واقـفـا بعرفة, فقرأ الذه االَية َولَْو نَّزْلناهُ َعلـى بَْعِض اْْعَ ِميَن 

فقرأه علـيهم, قال: فقال: جملـي الذا أع م, فلو أُنزل علاـى الاذا ئاا كاانوا باه ئَئناـين. وُروي عان 

 قِتادة فـي ذلك ئا.

ـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قتادة َولَْو نَّزْلناهُ َعلاـى ـ َدثنا ال20353  

 بَْعِض اْْعَ ِميَن قال: لو نزله   أع ميا كانوا أدسر الناس به, ْنهم ال يعرفون بـالع مية.

أع مياا, والذا الاذي ذكرنااه عان قتاادة قاول ال وجاه لاه, ْناه وّجاه الكاالق أن ئعنااه: ولاو أنزلنااه   

ولنـما التنزيـل َولَْو نَّزْلناهُ َعلـى بَْعِض اْْعَ ميَن يعنـي: ولو نّزلنا الذا القرآن العربـّي علـي بهيـمة 

 ئن الع م أو بعض ئا ال يفل , ولـم يقل: ولو نّزلناه أع ميا. فـيكون تأويـل الكالق ئا قاله.

علااـى كفااـار قوئااك يااا ئااـقمد َتااـمر علااـيهم أن ال وقولااه فَقَاارأهُ َعلَااـْيِهْم يقااول: فقاارأ الااذا القاارآن   

يَئنوا ذلك اْع م ئا كانوا به ئَئنـين. يقول: لـم يكونوا لـيَئنوا به, لـما قد جرى لهم فـي سابي 

علـمي ئن الشقاء, والذا تسلـية ئن   نبـيه ئـقمدا  لى   عليه وسلم عن قوئه, لّال يشتدّ وجده 

عاان االستااـماف لهااذا القاارآن, ْنااه كااان  االى   عليااه وساالم اااديدا ب دبااـارالم عنااه, ولعراضااهم 

َر ه علـى قبولهم ئنه, والددول فـيـما دعاالم للـيه, َتـى عاتباه رباه علاـى اادّة َر اه علاـى 

يَِساه ئان لياـمانهم وأنهاام  َْ ِئنِاـيَن ثام قاال ئ َْ ذلاك ئانهم, فقاال لاه: لَعَلّاَك باـاِدٌع نَْفَساَك أْن ال يَُكونُاوا ُئ

لكون ببعض ئثالته, كما اللك بعض اْئـم الذين قاّب علاـيهم قللاهم فاـي الاذه الساورة. ولاو الا

نّزلناه علـى بعض اْع مين يا ئـقمد ال علـيك, ف نك رجل ئانهم, ويقولاون لاك: ئاا أنار لال بشار 

أناه ئثلنا, والال نزل به َئلَك, فقرأ ذلك اْع م علـيهم الذا القارآن, ولاـم يكان لهام علاة يادفعون بهاا 

َّي, وأنه تنزيـل ئن عندي, ئا كانوا به ئلدّقـين, فخفض ئن َر ك علـى ليـمانهم به, ثام وكاد 

تعالـى ذكره الـخبر عما قد َتـم علـى الَالء الـمشركين, الذين آياس نباـيه ئاـقمدا  الى   علياه 

ون بهاذا القارآن وسلم ئن ليـمانهم ئن الشقاء والبالء, فقال: كماا َتاـمنا علاـى الاَالء أنهام ال يَئنا

َولَْو نَّزْلناهُ َعلـى بَْعِض اْْعَ ِميَن فقرأه علـيهم َكذَِلَك نَْسلُكهُ التكذيب والكفر فِـي قُلُوِ  الـمـ ِرِئيَن. 

ِئنِاـيَن,  َْ ويعنـي بقوله: سلكنا: أددـلنا, والهاء فـي قولاه َسالَْكناهُ كناياة ئان ذكار قولاه ئاا كاانُوا بِاِه ُئ
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ـلنا فاـي قلاو  الـماـ رئين تار  اُلياـمان بهاذا القارآن. وبناـقو الاذي قلناا فاـي كأنه قال: كذلك أدد

 تأويـل ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قوله: كذَلَك َسلَْكناهُ 20354  

 قال: الكفر فِـي قُلُوِ  الـُمـْ ِرِئيَن.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابان زياد, فاـي قولاه َكاذلَك َسالَْكناهُ فِاـي 20355  

ِئنُوَن بِِه َتـى يََروا العَذَاَ  اَِْلـيـَم. َْ  قُلُوِ  الـُمـْ ِرِئيَن. ال يُ

ن ـ َدثنـي علـّي بن سهل, قال: َدثنا زيد بن أبـي الزرقااء, عان سفاـيان, عان َمياد, عا20356  

 الـقسن, فـي الذه االَية َكذلَك َسلَْكناهُ فِـي قُلُوِ  الـُمـْ ِرِئيَن قال: دـلقناه.

ـاا قااال: ثنااا زيااد, عاان َماااد باان سلااـمة, عاان َميااد, قااال: سااألر الااـقسن فااـي بااـير أبااـي 20357  

, وقولاه: ال دـلـيفة, عن قوله كاذلَك َسالَْكناهُ فِاـي قُلُاوِ  الـُماـْ ِرِئيَن قاال: الشار  سالكه فاـي قلاوبهم

ِئنُوَن بِِه َتـى يََروا العَذَاَ  اَِْلـيـَم يقول: فعلنا ذلاك بهام لاّال يلادّقوا بهاذا القارآن, َتاـى ياروا  َْ يُ

العذا  اْلـيـم فـي عاجل الدنـيا, كما رأا ذلك اْئاـم الاذين قاّب   قللاهم فاـي الاذه الساورة. 

ِئنُااوَن ْن العاار  ئاان اااأنها لذا َْ « ال»وضااعر فااـي ئوضااع ئثاال الااذا الااـموضع  ورفااع قولااه ال يُ

ربـما جزئر ئا بعدالا, وربـما رفعر فتقاول: ربطار الفارس ال تنفلاْر, وأَكمار العقاد ال يناـقّل, 

جزئا ورفعا. ولنـما تفعل ذلك ْن تأويـل ذلاك: لن لاـم أَكام العقاد اناـقّل, ف زئاه علاـى التأوياـل, 

 الـ زق فـي ذلك قول الشاعر: ورفعه بأن الـ ازق بير راالر. وئن الشاالد علـى

 أْو ِجّْتَنا ئاِايا ال يَْعِرِف الفََرس   لَْو ُكْنَر لْذ ِجّْتَنا َاَوْلَر ُرْؤيَتَنا  

 وقول االَدر:  

ألْتـَماالا ال تَِرْد فََخـلّـياالا َوالّس اَل تَْببَتِرْد   َّ  لَطالَـَما 

 

 204-202اآلية : 

يَأْتِيَُهم بَْكتَاةً َواُلاْم الَ يَْشاعُُروَن ْ  فَيَقُولُاواْ اَلاْل نَْقاُن ُئنَظاُروَن ْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَ 

 أَفَبِعَذَابِنَا يَْستَْعِ لُوَن {.

يقول تعالـى ذكره: فـيأتـي الَالء الـمكذّبـين بهذا القرآن, العذا  اْلـيـم بكتة, يعناـي ف اأة َواُلاْم     

بل ذلك بـمـ يّه َتـى يف أالم بكتاة فَاـيَقُولُوا َاين يأتاـيهم بكتاة اَلاْل ال يَْشعُُروَن يقول: ال يعلـمون ق

نَـْقُن ُئْنَظُروَن: أي الل نـقن ئَّدر عناا العاذا , وُئْنساأ فاـي آجالناا لنثاو , ونناـيب للاـى   ئان 

لُوَن يقاول اركنا وكفرنا بـا , فنراجع اُلياـمان باه, ونناـيب للاـى ألاعتاه. وقولاه: أفَبِعَاذَابِنا يَْساتَْع ِ 

تعالـى ذكره: أفبعذابنا الَالء الـمشركون يستع لون بقولهم: لن نَئن لك َتـى تُساقط الساماء كماا 

 زعمر علـينا ِكَسفـا.

 

 207-205اآلية : 

آ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَفََرأَْيَر لِن ّئتّْعنَااُلْم ِسنِيَن ْ  ثُّم َجآَءاُلم ّئاا َكاانُواْ يُوَعادُوَن ْ  َئا

 أَْبنََى َعْنُهْم ّئا َكانُواْ يَُمتّعُوَن {.

يقااول تعالااـى ذكااره: ثاام جاااءالم العااذا  الااذي كااانوا يوعاادون علااـى كفاارالم بآياتنااا, وتكااذيبهم     

رسولنا, ئا أْبنَى َعْنُهْم يقول: أّي ايء أبنى عنهم التأدير الذي أّدرنا فـي آجالهم, والاـمتاف الاذي 

لـم يتوبوا ئان ااركهم, الال زادالام تـمتاـيعنا ليااالم ذلاك لال دباـاالً, والال ئتعناالم به ئن الـقياة, لذ 

 نفعهم ايّا, بل ضّرالم بـازديادالم ئن االَثاق, واكتسابهم ئن اُلجراق ئا لو لـم يـمتعوا لـم يكتسبوه.

ْم ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله أفَرأْياَر لْن َئتّْعنااالُ 20358  

 ِسنـيَن للـى قوله ئا أْبنَى َعْنُهْم ئا كانُوا يُـَمتّعُوَن قال: الَالء أالل الكفر.

 

 212-208اآلية : 
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَئآ أاَْللَْكنَا ِئن قَْريَُة لِالّ لََها ُئنِذُروَن ْ  ِذْكَرَى َوَئا ُكنّا َراِلِميَن ْ  

 اأِليُن ْ  َوَئا يَنبَِكي لَُهْم َوَئا يَْستَِطيعُوَن ْ  لِنُّهْم َعِن الّسْمعِ لََمْعُزولُوَن {.َوَئا تَنَّزلَْر بِِه الّشيَ 

يقول تعالـى ذكره: َوئا أاْللَْكنا ِئْن قَْريَاُة ئان الاذه القارى التاـي و افر فاـي الاذه الساور لالّ لََهاا     

نا علاـى كفارالم وساخطنا علاـيهم ِذْكاَرى ُئْنِذُروَن يقول: لال بعد لرسالنا للـيهم رساالً يناذرونهم بأسا

يقول: لال لها ئنذرون ينذرونهم, تذكرة لهم وتنبـيها لهم علـى ئا فـيه النـ اة لهام ئان عاذابنا. ففاـي 

الذكرى وجهان ئن اُلعرا : أَدالما النلب علـى الـملدر ئن اُلنذار علـى ئا بـيّْنُر, واالَدر: 

ى. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكار ئان قاال الرفع علـى االبتداء, كأنه قـيـل: ذكر

 ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد َوئاا 20359  

 لرسل.أاْللَْكنا ِئْن قَْريَُة لالّ لََها ُئْنِذُروَن. ِذْكَرى قال: الرسل. قال ابن ُجَريل: وقوله: ِذْكَرى قال: ا

قوله: وئا ُكنّا راِلـِميَن يقول: وئا كنا رالـميهم فـي تعاذيبناالم ولالالكهام, ْناا لناـما أاللكنااالم, لذ    

عتوا علـينا, وكفروا نعمتنا, وعبدوا بيرنا بعد اُلعذار علاـيهم واُلناذار, وئتابعاة الاـق ل علاـيهم 

 بأن ذلك ال ينبكي أن يفعلوه, فأبوا لال التـمادي فـي الكّي.

وقولاه: َوئاا تَنّزلَاْر بِاِه الّشاياأِليُن يقاول تعالااـى ذكاره: وئاا تنّزلار بهاذا القارآن الشاياألين علااـى    

ئـقمد, ولكنه ينزل به الروح اْئين َوئا يَْنبَكي لَُهْم يقول: وئا ينبكي للشياألين أن ينزلوا به علـيه, 

ينّزلاوا باه, ْنهام ال يلالون للاـى  وال يللـ  لهم ذلاك َوئاا يَْساتَطيعُوَن يقاول: وئاا يساتطيعون أن

استـماعه فـي الـمكان الذي الو به ئن السماء لنُّهْم َعِن الّسْمعِ لَـَمْعُزولُوَن يقاول: لن الشاياألين عان 

سامع القارآن ئان الااـمكان الاذي الاو بااه ئان الساماء لاـمعزولون, فكيااأ يساتطيعون أن يتنّزلاوا بااه. 

 الل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:وبنـقو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك, قال أ

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قَتاادة, فاـي قولاه: َوئاا 20360  

 تَنّزلَْر بِِه الّشياأِليُن قال: الذا القرآن. وفـي قوله لنُّهْم َعِن الّسْمعِ لَـَمْعُزلُوَن قال: عن سمع السماء.

نا الـقسين, قال: ثنـي أبو سفـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة, بناـقوه, لال أناه َدثنا القاسم, قال: َدث   

 قال: عن سمع القرآن.

والقّراء ئـ معة علاـى قاراءة َوئاا تَنّزلَاْر بِاِه الّشاياأِليُن باـالتاء ورفاع الناون, ْنهاا ناون أ لاـية,   

َوئاا تَنّزلَاْر بِاِه »أ ذلك: واَدالم ايطان, كما واَد البساتـين بستان. وذُكر عن الـقسن أنه كان يقر

بـالواو, وذلك لـقن, وينبكي أن يكاون ذلاك لن كاان  اقيقا عناه, أن يكاون تاوالم أن « الّشياأُلونَ 

 ذلك نظير الـمسلـمين والـمَئنـين, وذلك بعيد ئن الذا.

 

 215-213اآلية : 

فَتَُكوَن ِئَن اْلُمعَذّبِيَن ْ  َوأَنِذْر َعِشيَرتََك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فاَلَ تَْدُف َئَع ّ ِ لِلَـَهاً آَدَر 

ِئنِيَن {. َْ َك ِلَمِن اتّبَعََك ِئَن اْلُم ََ  اْْقَربِيَن ْ  َواْدِفْض َجنَا

يقول تعالـى ذكره لنبـيه ئـقمد  لى   عليه وسلم: فاَل تَْدُف يا ئـقمد َئاَع ّ ِ للَهاا آَداَر: أي ال     

ه فَتُكوَن ِئَن الـُمعَذّبِـيَن فـينزل باك ئان العاذا  ئاا نازل بهاَالء الاذين داالفوا تعبد ئعه ئعبودا بير

أئرنا وعبدوا بيرنا. وقوله: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اْْقَربِـيَن يقول جّل ثناؤه لنبـيه ئـقمد  لى   علياه 

 زل بهم بكفرالم.وسلم: وأنذر عشيرتك ئن قوئك اْقربـين للـيك قرابة, وَذّرالم ئن عذابنا أن ين

وذُكر أن الذه االَية لـما نزلر, بدأ ببنـي جده عبد الـمطلب وولده, فقذّرالم وأنذرالم. ذكر الرواية   

 بذلك:

ـ َدثنـي أَماد بان الاـمقداق, قاال: َادثنا ئاـقمد بان عباد الارَمن, قاال: َادثنا الشااق بان 20361  

ْنِذْر َعِشيَرتََك اْْقَربِـيَن قاال رساول   عروة, عن أبـيه, عن عائشة قالر: لـما نزلر الذه االَية: وأَ 

يا َ ِفـيّةُ بِْنَر َعْبِد الـُمّطِلِب, ياا فاـاأِلَمةُ بِْناَر ْئاـَقّمد ياا بَنِاـي َعْباد الاـُمّطِلِب » لى   عليه وسلم: 

 «.لنّـي ال أْئِلُك لَُكْم ِئَن ّ ِ َاْيّا, َسلُونِـي ِئْن ئالـي ئا ِاّْتُـمْ 

بن وكيع, قال: ثنـي أبـي ويونس بن بكير, عن الشااق بان عاروة, عان أباـيه, عان عائشاة, َدثنا ا   

 عن رسول    لى   عليه وسلم, بنـقوه.
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ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا َكاق, قال: َدثنا عنبسة, عن الشااق بان عاروة, عان أباـيه, 20362  

ياا فاـاأِلَمةُ بِْناُر »قااق النباـّي  الى   علياه وسالم فقاال: قال: لـما نزلر وأَْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن 

 ثم ذكر نـقو َديث ابن الـمقداق.« ُئـَقّمُد, َويا َ ِفـيّةُ اْبنَةَ َعْبِد الـمّطِلبِ 

ـ َدثنـي يونس بن عبد اْعلاـى, قاال: َادثنا ساالئة, قاال: قاال عقـياـل: ثناـي الزالاري, 20363  

و سلـمة بن عبد الرَمن: لن أبـا الريرة قال: قال رسول    الى قال: قال سعيد بن الـمسيب, وأب

ياا َئْعَشاَر قُاَرْيُ  اْااتَُروا أْنفَُساُكْم ِئاَن »  عليه وسلم َين أنزل علـيه وأَْنِذْر َعِشايَرتََك اَْْقَربِاـيَن: 

نِـي َعْنُكْم ِئَن ّ ِ َاْيّا, ياا َعبّاـاُس بَاَن َعْباِد ّ ِ, ال أُْبنِـي َعْنُكْم ِئَن ّ ِ َاْيّا, يا بَنِـي َعْبِد َئناُف ال أُبْ 

ـيِنـي الـُمّطلِب ال أُْبنِـي َعْنَك ِئَن ّ ِ َاْيّا, يا فـاأِلَمةُ بِْنَر َرُسوِل   ال أُْبنِـي َعْنِك ِئَن ّ ِ َاْيّا, َسلِ 

 «.ئا ِاِّْر, ال أُْبنـي َعْنِك ِئَن ّ ِ َاْيّا

ي ئااـقمد باان عبااد الااـملك, قااال: َاادثنا أبااو الـيااـمان, قااال: أدبرنااا ُاااعيب عاان ـاا َدثنااـ20364  

الزالري, قال: أدبرنـي سعيد بان الاـمسيب وأباو سلاـمة بان عباد الارَمن أن أباـا الريارة قاال: قاال 

َرْيُ  يا َئْعَشَر قُا»رسول    لى   عليه وسلم َين أُنزل علـيه: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن قال: 

ياا َ ِفاـيّةُ َعّماةَ »ثم ذكر نـقو َديث يونس, عن سالئة بير أنه زاد فاـيه « اْاتَُروا أْنفَُسُكْم ِئَن ّ ِ 

 ولـم يذكر فـي َديثه فـاألمة.« َرُسوِل ّ ِ ال أُْبنِـي َعْنِك ِئَن ّ ِ َاْيّا

: ثنااـي اباان اااها  أن ـاا َدثنااـي يااونس, قااال: َاادثنا سااالئة باان روح, قااال: قااال عقـيااـل20365  

رسول    لى   عليه وسلم لـما أنزل علـيه وأَْناِذْر َعِشايَرتََك اَْْقَربِاـيَن جماع قريشاا, ثام أتااالم, 

«, لنّااهُ ِئااْنُكمْ »فقااالوا: ال لال اباان أداار لنااا ال نااراه لال ئنااا, قااال: « اَلااْل فِااـيُكْم َبِريااٌب »فقااال لهاام: 

ال أْعاِرفَّن ئاا َوَردَ علاـى »سلم, ثام قاال لهام فاـي آدار كالئاه: فوعظهم رسول    لى   عليه و

 «.النّاِس يَْوَق الِقـياَئِة يَُسوقُوَن االَِدَرةَ, َوِجّْتُـْم للـّي تَُسوقُوَن الدّْنـيا

َدثنـي يونس, قال: أدبرنـي يونس, عن ابن اها , أدبرنـي سعيد بن الـمسيب وأبو سلـمة بان    

الرياارة قااال: قااال رسااول    االى   عليااه وساالم َااين أُناازل علااـيه وأْنااِذْر  عبااد الاارَمن, أن أبااـا

يا َئْعَشَر قَُرْيُ  اْاتَُروا أْنفَُسُكْم ِئَن ّ ِ ال أُْبنِـي َعاْنُكْم ِئاَن ّ ِ َااْيّا, ياا بَنِاـي »َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن: 

َاْيّا, يا َعبّـاُس ْبَن َعْبِد الـمّطِلِب ال أُْبنِاـي َعْناَك ِئاَن ّ ِ َااْيّا,  َعْبِد الـُمّطِلِب ال أُْبنِـي َعْنُكْم ِئَن ّ ِ 

 يا َ ِفـيّةُ َعّمةَ َرُسوِل ّ ِ ال أُْبنِـي َعْنِك ِئاَن ّ ِ ِااْيّا, ياا فاـاأِلَمةُ بِْناَر ُئاـَقّمد َسِلـيِناـي ئاا ِااِّْر ال

 «.أُْبنِـي َعْنِك ِئَن ّ ِ َاْيّا

َدثنا ابن عبد اْعلـى, قال: َادثنا الـمعتاـمر, قاال: سامعر الاـق ا  يقادّث, عان عباد ـ 20366  

الـملك بن عمير, عن ئوسى بن أللـقة, عن أبـي الريرة, عن النبـّي  لى   عليه وسلم أنه قاال: 

َئْعَشَر قَُرْي  أْنِقذُوا يا »لـما أنزل  : وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن قال نبـّي    لى   عليه وسلم: 

ما سأبلّها بباِللها َِ  «.أْنفَُسُكْم ِئَن النّار, يا فـاأِلَمةُ بِْنَر ُئـَقّمُد أْنِقِذي نَْفَسِك ِئَن النّار, أال لّن لَُكْم َر

ـ َدثنا أبو ُكَرياب, قاال: َادثنا أباو أساائة, عان زائادة, عان عباد الاـملك بان عميار, عان 20367  

أباـي الريارة, قاال: لاـما نََزلار الاذه االَياة: وأْناِذْر َعِشايَرتََك اَْْقَربِاـيَن دعاا  ئوسى بان أللاـقة, عان

يا َئْعَشَر قَُرْيُ  اْاتَُروا أْنفَُسُكْم ِئَن ّ ِ, »رسول    لى   عليه وسلم قريشا, فعّم وَدّب, فقال: 

ّي, يا َئْعَشَر بَنِـي َعْبدَ  ََ ئناُف, ياا َئْعَشاَر بَنِاـي الاِااُم, ياا َئْعَشاَر بَنِاـي َعْباِد  يا َئْعَشَر بَنِـي َكْعُب ْبِن لُ

أْنِقذُوا أْنفَُسُكْم ِئاَن النّااِر, ياا فاـاأِلَمةُ بِْناِر ُئاـَقّمُد أْنِقاِذي نَْفَساِك ِئاَن النّااِر, »يقول لكلهم: «, الـُمّطِلبِ 

ما سأبلّها بباِللهاف نـي َوّ ِ ئا أْئِلُك لَُكْم ِئَن ّ ِ َاْيّا, أال لّن لَُكْم رَ  َِ.» 

ـ َدثنا ابن عبد اْعلـى, قال: َادثنا الـمعتاـمر, عان أباـيه, قاال: َادثنا أباو عثماان, عان 20368  

ُزالير بن عمرو وقَبـيلة بن ُئخاار : أنهماا قااال: أَنازل   علاـى نباـّي    الى   علياه وسالم: 

بـّي    لى   عليه وسلم أنه عال  خرة ئن جبل, فعاال وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن, فقدّثنا عن ن

َ را, ثم قال:  ََ يا آَل َعْبِد َئنافـاه, يا َ بـاَاه, لنّـي نَِذيٌر, لّن َئثَِلـي َوَئثَلُُكْم َئثَُل َرُجُل أَتاـى »أعالالا 

الهْم, فََخِشاَي أْن يَْسا َُ بِقُوهُ للاـى أاْلِلاِه, فََ عَاَل يَْهتِاُأ بِِهاْم: ياا الـَ ْيَ , فََخِشيَُهْم َعلـى أاْلِلِه, فَذاََلَب يَْربَا

 أو كما قال.« َ بـاَاه

ـ َدثنا ئـقمد بان بشاار, قاال: َادثنا عباد الوالاا  وئاـقمد بان جعفار, عان عاوف, عان 20369  

قَسائة بن زالير, قال: بلكنـي أنه لـما نزل علاـى رساول    الى   علياه وسالم وأْناِذْر َعِشايَرتََك 
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«  يا بَنِـي َعْباِد َئنااُف َواَ باـاَاهُ »بِـيَن جاء فوضع أ بعه فـي أذنه, ورفع ئن  وته, وقال: اَْْقرَ 

ـ قال: ثنـي أبو عا م, قال: َدثنا عوف, عن قسائة بن زالير, قال: أرنه عن اْااعرّي, 20370

 عن النبـّي  لى   عليه وسلم, بنـقوه.

نا أباو زياد اْنلاارّي ساعد بان أوس, عان عاوف, قاال: َدثنـي عبد   بن أبـي زياد, قال: َدث   

قال قسائة بن زالير, َدثنـي اْاعرّي, قال: لـما نزلر, ثم ذكر نـقوه لال أنه قال: وضاع أ ابعيه 

 فـي أذنـيه.

ـ َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا ابن نُـمير, عن اْعم , عن عمرو بن ئّرة, عن سعيد بن 20371  

, قال: لـما نزلر الذه االَية وأْناِذْر َعِشايَرتََك اَْْقَربِاـيَن قااق رساول    الى ُجبـير, عن ابن عبـاس

فـاجتاـمع النااس للاـيه, فباـيَن رجال ي ايء, «, ياا َ باـاَاهُ »  عليه وسلم علـى اللفـا, ثام ناادى: 

ـي فِْهُر, يا بَنِـي يا بَنِاـي, يا بَنِـي الاِاُم, يا بَنِـي َعْبِد الـُمّطلِب, يا بَنِ »وبـين آدر يبعث رسوله, فقال: 

قالوا: نعم, قاَل: « أرأْيتَُكْم لَْو أْدبَْرتُُكْم أّن َدْيالً بَِسْف ِ اَلذَا الـَ بَِل تُِريدُ أْن تُِكيَر َعلَـْيُكْم َ دّْقتُـُمونِـي 

ـيوق, ئاا دعوتـموناـي لال فقال أباو لهاب: تَبّاـا لكام ساائَر الا« ف نّـي نَِذيٌر لَُكْم بـيَن يَدَْي َعذَاُ  َاِديدُ »

 لهذا  فنزلر: تَبّْر يَدَا أبِـي لََهِب َوتَّب.

َدثنا أبو ُكَريب وأبو السائب, قاال: َدثنا أبو ئعاوية, عان اْعما , عان عمارو بان ُئاّرة, عان    

سعيد بن جباـير, عان ابان عباـاس, قاال: َ اِعد رساول    الى   علياه وسالم ذاا ياوق اللفاـا, 

أرأْيتَُكْم لْن أْدبَْرتُُكْم أّن العَدُّو »فـاجتـمعر للـيه قري , فقالوا له: ئالَك  فقال: « بـاَاهُ يا  »فقال: 

ف نّاـي نَاِذيٌر لَُكاْم باـيَن يَادَْي َعاذَاُ  »قالوا: بلـى, قال: « ُئَلبُّقُكْم أْو ئـَمّسيُكْم أال ُكْنتُـْم تَُلدّقونَنِـي 

لهذا دعوتنا أو جمعتنا, فأنزل  : تَبّاْر يَادَا أباـي لََهاب... للاـى آدار قال أبو لهب: تَبّـا لك, أ«. َاِديدُ 

 السورة.

َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا أبو أُسائة, عن اْعم , عن عمرو بن ُئّرة, عن سعيد بان ُجبَاـير,    

ئانهم الـمخاـللين, عن ابن عبـاس, قال: لـّما نزلر الذه االَية: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن ورالطاك 

فقاالوا: ئان الاذا « ياا َ باـاَاهُ »در  رسول    لى   عليه وسلم َتـى َ اِعد اللفاـا, فهتاأ: 

ياا بَنِاـي فُااالُن, ياا بَنِااـي فُاالًن, يااا بَنِاـي َعبااِد »الاذي يهتاأ  فقااالوا: ئاـقمد, فـاجتااـمعوا للاـيه, فقااال: 

أََرأَْيتَُكْم لْن أْدبَْرتُُكْم أّن َداْيالً تَاـْخُرُ  بَِساْف ِ »ا للـيه, فقال: فـاجتـمعو«, الـُمّطِلِب, يا بَنِـي َعْبِد َئنافُ 

ف نـي نَِذيٌر لَُكاْم باـيَن يَادَْي َعاذَاُ  »قالُوا: ئا جّربنا علـيك كذبـا, قال: « اَلذَا الـَ بَِل أُكْنتُـْم ُئَلدّقـّي 

اق فنزلار الاذه الساورة: تَبّاْر يَادَا أباـي لََهاُب فقال أبو لهب: تبـا لك, ئا جمعتنا لال لهذا  ثم ق«, َاِديدُ 

 وقد تّب, كذا قرأ اْعم , للـى آدر السورة.

َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا أبو ئعاوية بن الشاق, عن سفـيان, عن َبـيب, عن ساعيد, عان ابان    

 عليه وسلم, فقاق علـى عبـاس, قال: لـما نزلر وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن در  رسول    لى  

 «يا َ بـاَاهُ »اللفـا, فقال: 

قال: ثنا دالد بن عمرو, قال: َدثنا سفاـيان الثاورّي, عان َباـيب بان أباـي ثابار, عان ساعيد بان    

ُجبَـير, عن ابن عبـاس, قال: لـما نزلر وأْنِذْر َعِشايَرتََك اَْْقَربِاـيَن, قااق رساول    الى   علياه 

يا بَنِاـي فُاالُن, َوياا بَنِاـي فُاالُن, َوياا بَنِاـي »ف عل يُعَدّداُلم: « يا َ بـاَاهُ »ـا, فقال: وسلم علـى اللف

 «.َعْبِد َئنافُ 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا جرير, عن ئكيرة, عن عمرو بن ئّرة الـَ َملـّي, قاال: لاـما 20372  

فأتااه َئاْن َداّأ ئان «, , ف عال يهتاأ: ياا َ باـاَاهُ نزلر: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن قال: أتـى جبالً 

الناس, وأرسل للـيه الـمتثاقلون ئن الناس ُرُسالً, ف علوا ي يّون يتّبعون اللوا فلـما انتهاوا للاـيه 

ل: فلـما اجتـمعوا وكثروا قا«, لّن ِئْنُكْم َئْن جاَء ِلـيَْنُظَر, َوِئْنُكْم َئْن أَْرسَل لـينظَر َئن الهاتأُ »قال: 

قاالوا: نعام, ئاا جّربناا « أرأْيتَُكْم لَْو أْدبَْرتُُكْم أّن َدْيالً ُئَلبَّقتُُكْم ِئْن اَلذَا الـَ بَل, أُكْنتُاـْم ُئَلدّقاـّي »

ياا قُاَرْيُ , ياا »علـيك كذبـا, فقرأ علـيهم الذه االَياا التـي أنزلن, وأنذرالم كما أُِئار, ف عال يناادي: 

 «.بَنِـي َعْبِد الـُمّطِلِب, لنّـي نَِذيٌر لَُكْم بـيَن يَدَْي َعذَاُ  َاِديدُ  يا»َتـى قاَل: « بَنِـي الاِامُ 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا جرير, عن عمرو: أنه كان يقرأ: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن 20373  

 وَراْلَطَك الـُمْخـِللين.
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 , عن عبد الكفاـار بان القاسام, عان الاـِمنهال ـ قال: ثنا َسلَـمة, قال: ثنـي ئـقمد بن لسقا20374  

باان عماارو, عاان عبااد   باان الااـقارث باان نوفاال باان الااـقارث باان عبااد الااـمطلب, عاان عبااد   باان 

عبـاس, عن علـّي بن أبـي ألالب: لـما نزلر الذه االَية علـى رسول    لى   عليه وسلم وأْنِذْر 

يا علـّي, لّن ّ َ أَئَرنِـي أْن »   لى   عليه وسلم, فقال لـي:  َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن دعانـي رسول

فضقر بذلك ذَْرعا, وعرفر أنى ئتـى ئاا أناادالم بهاذا اْئار أََر »قال: «, أْنِذْر َعِشيَرتِـي اْْقَربِـينَ 

ذّْبك رباك. ئنهم ئا أكره, فلمّر َتـى جاء جبرائيـل, فقال: يا ئـقمد, لنك لالّ تفعْل ئا تَئر به يعا

فـا نع لنا  اعا ئن ألعاق, واجعل علـيه رجل ااة, وائاأل لناا ُعّساا ئان لابن, ثام اجماع لاـي بناـي 

ففعلار ئاا أئرناـي باه, ثام دعاوتهم لاه, والام «, عبد الـمّطلب, َتـى أكلـّمهم, وأبلكهام ئاا أئارا باه

َمازة, والعباـاس, يوئّذ أربعون رجالً, يزيادون رجاالً أو ينقلاونه, فاـيهم أعمائاه: أباو ألالاب, و

وأبو لهب فلـما اجتـمعوا للـيه دعانـي بـالطعاق الاذي  انعر لهام, ف ّار باه. فلاـما وضاعته تنااول 

ْذية ئن اللـقم, فشقها بأسنانه, ثم ألقاالا فـي نواَي الّلقفة, قال:  َِ رسول    لى   عليه وسلم 

ئاا أرى لال ئواضاع أياديهم َواْياـُم   فأكل القاوق َتاـى ئاا لهام بشايء َاجاة, و«, ُدذُوا بـاسم  »

«, اْساِي النّااسَ »الذي نفس علـّي بـيده لن كان الرجال الواَاد لاـيأكل ئاا قادّئُر لاـ ميعهم, ثام قاال: 

فِ ّْتُُهْم بذلك العُّس, فشربوا َتـى َرُووا ئنه جميعا, وايـُم   لن كان الرجل الواَاد ئانهم لاـيشر  

 لى   عليه وسلم أن يكلـمهم, بَدََره أبو لَهب للـى الكالق, فقال: لََهادّ ئاا ئثله فلـما أراد رسول   

الكَادَ ياا »سقركم به  اَبكم, فتفاّر  القاوق ولاـم يكلاـمهم رساول    الى   علياه وسالم, فقاال: 

وق قبَل أْن أَُكلّـَمُهْم, فَأِعادّ لَناا علـّي, لّن اَلذَا الّرُجَل قَد َسبَقَنِـي للـى ئا قَْد َسِمْعَر ِئَن القَْوِل, فَتفّر  الق

قااال: ففعلاار ثام جمعااتهم, ثام دعانااـي بااـالطعاق, «, ِئاَن الّطعاااِق ِئثْاَل الّااِذي َ اانَْعَر, ثُاّم اجَمْعُهااْم لاـي

ف ّتهم باذلك «, اْسِقِهمْ »فقّربته لهم, ففعل كما فعل بـاْئس, فأكلوا َتـى ئا لهم بشيء َاجة, قال: 

يا بَنِـي َعْباِد »ُووا ئنه جميعا, ثم تكلـم رسول    لى   عليه وسلم, فقال: العّس فشربوا َتـى رَ 

ْم الـُمطِلِب, لنّـي َوّ ِ ئا أْعلَـُم ااباـا فِاـي العَاَرِ  جااَء قَْوَئاهُ بأْفَضاَل ِئاـّما ِجّْاتُُكْم بِاِه, لنّاـي قَاْد ِجّْاتُكُ 

اِزُرنِـي َعلـى اَلاذَا اَْْئاِر, َعلاـى أْن  بَِخْيِر الدّْنـيا واالَِدَرةِ, َوقَْد أَئَرنِـي ََ ّ ُ أْن أْدُعَوُكْم للَـْيِه, فَأيُّكْم يُ

وَكذَ وَكذَا  قال: فأَ م القوق عنها جميعا, وقلر ولنـي َْدَثهم سنا, وأرئلهم عيناا, « يَُكوَن أِدي

لن الاذا »ي, ثام قاال: وأعظمهم بطناا, وأدمشاهم سااقا. أناا ياا نباـّي   أكاوُن وزيار , فأداذ برقبتاـ

قال: فقاق القوق يضاقكون, ويقولاون ْباـي ألالاب: قاد «, فـاسمعوا له وأأليعوا»وكذا وكذا, « أدي

 أئر  أن تسمع البنك وتطيع.

ـاا َاادثنا اباان َميااد, قااال: َاادثنا سلااـمة, قااال: ثنااـي لسااقا , عاان عماارو باان عبااـيد, عاان 20375  

ياة علاـى رساول    الى   علياه وسالم: وأْناِذْر الـقسن بن أبـي الـقسن, قال: لـما نزلر الذه االَ 

يا بَنِـي َعْبِد الـُمّطِلِب, يا »َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن قاق رسول    لى   عليه وسلم بـاْبط , ثم قال: 

لنّاـي »الم, قال: ثم فَّخذ قريشا قبـيـلة قبـيـلة, َتـى ئاّر علاـى آدار«, بَنِـي َعْبِد َئناُف, يا بَنِـي قَُليّ 

 «.أْدُعوُكْم للـى ّ ِ, وأُْنِذُرُكْم َعذَابَهُ 

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20376  

اباان عبااـاس, قولااه وأْنااِذْر َعِشاايَرتََك اَْْقَربِااـيَن قااال: أُِئاار ئااـقمد أن ينااذر قوئااه, ويباادأ بأالاال بااـيته 

 لته, قال: َوَكذَّ  بِِه قَْوُئَك َواُلَو الـَقّي.وفليـ

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا َئْعَمر, عن الشاق بان عاروة, عان 20377  

يا فـاأِلَمةُ بِْنُر »أبـيه, قال: َولـما نزلر: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن قال النبـّي  لى   عليه وسلم: 

 «.ّمُد, يا َ ِفـيّةُ بِْنَر َعْبِد الـُمّطِلِب, اتّقُوا النّاَر َولَْو بِِشّي تَـْمَرةُ ُئـقَ 

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20378   َُ ـ 

 يقول فـي قوله: وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن بدأ بأالل بـيته وفليـلته.

َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عن قتادة, قال: لـما نزلر:  ـ20379  

يا بنـي الااام, أال ال »وأْنِذْر َعِشيَرتََك اَْْقَربِـيَن جمع النبـّي  لى   عليه وسلم بنـي الاام, فقال: 

يَْقِملُااوَن االَِدااَرةَ, أال لّن أْولااـيائي ِئااْنُكُم الااـُمتّقُوَن,  أْلِفااـيَنُّكْم تَأْتُونِااـي تَااـْقِملُوَن الدّْنااـيا, َويأتِااـي النّاااسُ 

 «.فـاتّقُوا النّاَر َولَْو بِشّي تَـْمَرةُ 
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ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: لاـما نزلار 20380  

سلاـمين, فاأنزل   تعالاـى: َواْدِفاْض الذه االَية بدأ بأالل بـيته وفلياـلته قاال: وااّي ذلاك علاـى الـم

ِئنِـيَن. َْ َك لَـمِن اتّبَعََك ِئَن الـُم ََ  َجنا

ِئنِـيَن كما.    َْ َك يقول: وألن جانبك وكالئك لَـِمَن اتّبَعََك ِئَن الـُم ََ  وقوله: َواْدِفْض َجنا

اَك ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابان زياد, فاـي قولاه: َوا20381   ََ ْدِفاْض َجنا

ِئنِـيَن قال: يقول: ِلْن لهم. َْ  لَـِمِن اتّبَعََك ِئَن الـُم

 220-216اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَ ِْن َعَلْوَ  فَقُْل لِنّي بَِرَيٌء ّئّما تَْعَملُوَن ْ  َوتَوّكْل َعلَاى اْلعَِزياِز 

يَن تَقُوُق ْ   َِ يِم ْ  الِّذي يََراَ   َِ  َوتَقَلّبََك فِي الّساِجِديَن ْ  لِنّهُ اُلَو الّسِميُع اْلعَِليُم {.الّر

يقول تعالـى ذكره: ف ن علتك يا ئـقمد عشايرتك اْقرباون الاذين أئرتاك ب ناذارالم, وأباوا لال     

 اُلقائة علـى عبـادة اْوثان, واُلارا  بـالرَمن, فقل لهام: لنّاـي بَاِريٌء ِئاـّما تَْعَملُاوَن ئان عباـادة

يـِم بـمن أنا  للـيه  َِ اْ ناق وئعلية بـاريء اْناق َوتََوّكْل َعلـى العَِزيِز فـي نقمته ئن أعدائه الّر

يَن تَقُوُق يقول: الذي يرا  َين تقوق للـى  التك. وكاان ئاـ االد  َِ وتا  ئن ئعا يه, الِّذي يَراَ  

 يقول فـي تأويـل ذلك ئا:

لـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن جريل عن ئـ االد, قولاه: ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا ا20382  

يَن تَقُوُق قال: أينـما كنر. َِ  الِّذي يَراَ  

َوتَقَلّبََك فِـي الّسااِجِديَن ادتلاأ أالال التأوياـل فاـي تأوياـل ذلاك, فقاال بعضاهم: ئعناى ذلاك: ويارى   

 تقلبك فـي  التك َين تقوق, ثم تركع, وَين تس د. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20383  

 ابن عبـاس قوله: َوتَقَلّبََك فِـي الّساِجِديَن يقول: قـيائك وركوعك وس ود .

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن, قال: َدثنا سفـيان, قال: سمعر أباـي وعلاـّي 20384  

اايَن تَقُااوُق َوتَقَلّبَااَك فِااـي الّساااِجِديَن قااال: قااـيائه باان  َِ بذيااـمة يقاادّثان عاان عكِرئااة فااـي قولااه: يَااراَ  

 وركوعه وس وده.

َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, قال: قال عكِرئة, فـي قوله: َوتَقَلّبََك    

 وجالسا.فِـي الّساِجِديَن قال: قائما وساجدا وراكعا 

وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: ويرى تقلبك فـي الـمللـين, ولبلاار  ئانهم ئان الاو داـلفك, كماا   

 تبلر ئن الو بـين يديك ئنهم. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن, قاال: َادثنا سفاـيان, عان لاـيث, عان ئاـ االد 20385  

 رى ئن دـلفه, كما يرى ئن قدّائه.َوتَقَلّبََك فِـي الّساِجِديَن كان ي

َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قاال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, قاال:    

َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي ناـ ي , عان ئاـ االد, فاـي قولاه َوتَقَلّبَاَك فِاـي 

 فـي اللالة. الّساِجِديَن قال: الـمللـين كان يرى َئن دـلفه

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجاَريل, عان ئاـ االد, قولاه َوتَقَلّبَاَك    

 فِـي الّساِجِديَن قال: الـمللـين, قال: كان يرى فـي اللالة ئن دـلفه.

ياق وقال آدارون: بال ئعناى ذلاك: وتقلباك ئاع السااجدين: أي تلارفك ئعهام فاـي الاـ لوس والقاـ  

 والقعود. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , قاال: قاال ابان ُجاَريل: أدبرناـي 20386  

عطاء الـخراسانـي عن ابن عباـاس, قاال: َوتَقَلّبَاَك فِاـي الّسااِجِديَن قاال: يارا  وأنار ئاع السااجدين 

 تَقَلّب وتقوق وتقعد ئعهم.

سن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قاال: أدبرنااا ئعماار, عاان قَتااادة, فااـي قولااه: ـا َاادثنا الااـق20387  

 َوتَقَلّبََك فِـي الّساِجِديَن قال: فـي الـمللـين.

ـاا َدثنااـي يااونس, قااال: أدبرنااا اباان والااب, قااال: قااال اباان زيااد, فااـي قولااه: َوتَقَلّبَااَك فِااـي 20388  

 الّساِجِديَن قال: فـي الساجدين: الـمللـين.
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 آدرون: بل ئعنى ذلك: ويرى تلّرفك فـي الناس. ذكر ئن قال ذلك: وقال  

ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا يقيى, قال: َدثنا ربـيعة بن كلثوق, قال: سألر الـقسن عن 20389  

 قوله: َوتَقَلّبََك فِـي الّساِجِديَن قال: فـي الناس.

ر اْنبااـياء ئاان قبلااك تفعلااه, وقااال آداارون: باال ئعنااى ذلااك: وتلااّرفك فااـي أَوالااك كمااا كاناا  

 والساجدون فـي قول قائل الذا القول: اْنبـياء. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا ابن يـمان, عن أاعث, عان جعفار, عان ساعيد, فاـي قولاه: 20390  

 الِّذي يََراَ ... االَية, قال: كما كانر اْنبـياء ئن قبلك.

اْقوال فـي ذلك بتأويـله قول ئن قال تأويـله: ويرى تقلباك ئاع السااجدين قال أبو جعفر: وأولـى   

فـي  التهم ئعك, َين تقوق ئعهم وتركع وتس د, ْن ذلك الو الظااالر ئان ئعنااه. فأئاا قاول ئان 

وّجهه للـى أن ئعناه: وتقلبك فـي الناس, ف نه قاول بعياد ئان الاـمفهوق بظااالر الاتالوة, ولن كاان لاه 

كااان ال ااايء لال ورلااه يساا د  , ف نااه لااـيس الااـمفهوق ئاان قااول القائاال: فااالن ئااع وجااه, ْنااه ولن 

الساجدين, أو فـي الساجدين, أنه ئع الناس أو فـيهم, بل الـمفهوق بذلك أنه ئع قاوق سا ود, السا ودَ 

الـمعروف, وتوجيه ئعانـي كالق   للـى اْبلب أولـى ئن توجيهه للـى اْنكر. وكذلك أيضا فاـي 

ل ئاان قااال: ئعناااه: تتقلّااب فااـي أبلااار الساااجدين, ولن كااان لااه وجااه, فلااـيس ذلااك الظاااالر ئاان قااو

 ئعانـيه.

فتأويـل الكالق لذن: وتوكال علاـى العزياز الرَياـم, الاذي يارا  َاين تقاوق للاـى  االتك, ويارى   

 تقلبك فـي الـمَتـمين بك فـيها بـين قـياق وركوف وس ود وجلوس.

ّسِميُع الَعِلـيـُم يقول تعالـى ذكره: لن ربك الو السميع تالوتاك ياا ئاـقمد, وذكار  وقوله: لنّهُ اُلَو ال  

فـي  التك ئا تتلو وتذكر, العلـيـم بـما تعلـم فـيها ويعمل فـيها ئان يتقلّاب فاـيها ئعاك ئَتاـما باك, 

 يقول: فرتل فـيها القرآن, وأقم َدودالا, ف نك بـمرأى ئن ربك وئسمع.

 

 227-221اآلية : 

ول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }اَلْل أُنَبُُّّكْم َعلََى َئن تَنَّزُل الّشيَاأِليُن ْ  تَنَّزُل َعلََى ُكّل أَفّاُ  أَثِيُم ْ  الق

يُْلقُااوَن الّسااْمَع َوأَْكثَااُراُلْم َكاااِذبُوَن {.   يقااول تعالااـى ذكااره: اَلااْل أُنَبّااُُّكْم أيهااا الناااس َعلااـى َئااْن تَنااّزُل 

الناس  تَنّزُل َعلـى ُكّل أفّـاُ  يعنـي كذّا  بّهاا أثِـياـُم يعناـي: آثام. وبناـقو الاذي قلناا الّشيَاأِليُن ئن 

 فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20391  

عاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, فاـي قولاه: ُكاّل قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقااء جمي

 أفّـاُ  أثِـيـُم قال: كّل كذّا  ئن الناس.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد تَنّزُل َعلـى ُكّل    

 أفّـاُ  أثِـيـُم قال: كذّا  ئن الناس.

برنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمر, عان قَتاادة, فاـي قولاه: ُكاّل ـ َدثنا الـقسن, قال: أد20392  

 أفّـاُ  أثِـيـُم قال: الم الكهنة تستر  الـ ّن السمع, ثم يأتون به للـى أولـيائهم ئن اُلنس.

ـاا َدثنااـي ئااـقمد باان عمااارة اْساادي, قااال: َاادثنا عبااـيد   باان ئوسااى, قااال: أدبرنااا 20393  

عن سعيد بن والب, قال: كنر عند عبد   بان الزباـير, فقـياـل لاه: لن  لسرائيـل, عن أبـي لسقا ,

الـمختار يزعم أنه يوَى للـيه, فقاال:  اد , ثام تاال: اَلاْل أُنَبّاُُّكْم َعلاـى َئاْن تَناّزُل الّشاياأليُن تَناّزُل 

 َعلـى ُكّل أفّـاُ  أثِـيـُم.

لشياألين السمع, والو ئا يسمعون ئـما اساترقوا وقوله: يُـْلقُوَن الّسْمَع يقول تعالـى ذكره: يُـلقـي ا   

سمعه ئن َين َدث ئن السماء, للـى ُكّل أفـاُ  أثِـيـُم ئن أولـيائهم ئن بنـي آدق. وبناـقو الاذي قلناا 

 فـي ذلك, قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

الـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي20394  

قال: َادثنا الاـقسن, قاال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: يُاـْلقُوَن 

 الّسْمَع قال: الشياألين ئا سمعته ألقته علـى كّل أفّـا  كذّا .
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َع َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عان ئاـ االد يُاـْلقُوَن الّسامْ    

 الشياألين ئا سمعته ألقته َعلـى ُكّل أفّـاُ  قال: يـلقون السمع, قال: القول.

وقوله: وأْكثَُراُلْم كاِذبُوَن يقول: وأكثر ئن تنّزل علـيه الشياألين كاذبون فـيـما يقولون ويخبرون.    

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

, قال: أدبرنا عبد الارزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان الزالاري, فاـي قولاه ـ َدثنا الـقسن20395  

وأْكثَااُراُلْم كاااِذبُوَن عاان عااروة, عاان عائشااة قالاار: الشااياألين تسااتر  الساامع, فتااـ يء بكلااـمة َااّي 

فااـيقذفها فااـي أذن ولااـيه قااال: ويزيااد فااـيها أكثاار ئاان ئّااة كذبااة.  القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   

يَتّبِعُُهُم اْلكَاُووَن ْ  أَلَْم تََر أَنُّهاْم فِاي ُكاّل َواُد يَِهيُماوَن ْ  َوأَنُّهاْم يَقُولُاوَن َئاا الَ يَْفعَلُاوَن ْ   }َوالّشعََرآءُ 

ِذيَن ْم الّالِالّ الِّذيَن آَئنُواْ َوَعِملُواْ الّلاِلَقاِا َوذََكاُرواْ ّ َ َكثِياراً َوانتََلاُرواْ ِئان بَْعاِد َئاا ُرِلُماواْ َوَسايَْعلَ 

 َرلَُمَواْ أَّي ُئنقَلَُب يَنقَِلبُوَن {.

 يقول تعالـى ذكره: والشعراء يتبعهم أالل الكّي ال أالل الرااد والهدى.    

وادتلأ أالل التأويـل فاـي الاذين و افوا باـالكّي فاـي الاذا الاـموضع فقاال بعضاهم: رواة الشاعر.   

 ذكر ئن قال ذلك:

ن, قاال: َادثنا لساقا  بان ئنلاور, قاال: َادثنا قاـيس, ـ َدثنـي الـقسن بن يزيد الطقا20396  

عن يعلـى, عن عكرئة, عن ابن عبـاس وَدّثنـي أبو ُكَريب, قال: َدثنا أللي بن بناق, عان قاـيس 

وَدثنا أبو كريب, قال: َدثنا ابن عطيّة, عن قـيس, عن يعلـى بن النعمان, عن عكرئاة, عان ابان 

 وَن قال: الرواة.عبـاس والّشعََراُء يَتّبِعُُهُم الكاوُ 

 وقال آدرون: الم الشياألين. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20397  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: َوالّشاعََراُء 

 ُووَن: الشياألين.يَتّبِعُُهُم الكا

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

ـا َاادثنا الااـقسن, قااال: أدبرنااا عبااد الاارزا , قاال: أدبرنااا ئعماار, عاان قَتااادة, فااـي قولااه: 20398  

 يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن قال: يتبعهم الشياألين.

ن بشار, قال: َدثنا يقيى بن ساعيد وعباد الارَمن, قااال: َادثنا سفاـيان, ـ َدثنا ئـقمد ب20399  

 عن سلـمة بن كهيـل, عن عكِرئة, فـي قوله َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم الكاُووَن قال: علاة الـ ّن.

وقال آدرون: الم السفهاء, وقالوا: نزل ذلك فـي رجلـين تهاجيا علاـى عهاد رساول    الى     

 . ذكر ئن قال ذلك:عليه وسلم

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20400  

ابن عبـاس, قوله: َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم الكاُووَن... للـى آدر االَية, قال: كان رجالن علـى عهد رسول 

االَدر ئن قوق آدارين, وأنهماا تهاجياا, وكاان ئاع    لى   عليه وسلم: أَدالما ئن اْنلار, و

كل واَد ئنهما بواة ئن قوئه, والم السفهاء, فقال  : َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم الكاووَن, ألَـْم تََر أنُّهْم فِـي 

 ُكّل َواُد يَِهيـُموَن.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سام20401   َُ عر الضاقا  ـ 

يقول فـي قوله: َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم الكاُووَن قال: كان رجالن علاـى عهاد رساول    الى   علياه 

وسلم: أَدالما ئن اْنلار, واالَدر ئن قوق آدرين, تهاجيا, ئع كّل واَد ئنهماا باواة ئان قوئاه, 

 والم الّسفهاء.

 ال ذلك:وقال آدرون: الم ضالل الـ ّن واُلنس. ذكر ئن ق  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قاال: ثناـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس 20402  

 َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن قال: الم الكفـار يتبعهم ضالل الـ ّن واُلنس.

عََراُء ـا َدثنااـي يااونس, قاال: أدبرنااا اباان والااب, قاال: قااال اباان زياد, فااـي قااول  : َوالّشاا20403  

 يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن قال: الكاووَن الـمشركون.
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قال أبو جعفر: وأولـى اْقوال فـي ذلك بـاللوا  أن يقال فـيه ئا قال   جاّل ثنااؤه: لن ااعراء   

الـمشركين يتبعهم بواة الناس, وئردة الشياألين, وعلاة الـ ّن, وذلك أن   عّم بقوله: َوالّشعََراُء 

ُم اْلكااُووَن فلاـم يخلاب باذلك بعاض الكاواة دون بعاض, فاذلك علاـى جمياع أ اناف الكاواة يَتّبِعُهُ 

التـي ددـلر فـي عموق االَية. قوله: ألَـْم تََر أنُّهْم فِـي ُكّل َواُد يَِهيـموَن يقول تعالـى ذكره: ألـم تر ياا 

ـى بيار قلاد, بال جاائزا ئـقمد أنهم, يعنـي الشعراء فـي كّل واُد يذالبون, كالهائم علـى وجهاه علا

علـى الاـقّي, وألرياي الراااد, وقلاد السبـياـل. ولناـما الاذا ئثال ضاربه   لهام فاـي افتناانهم فاـي 

الوجوه التـي يفتناون فاـيها بكيار َاّي, فـياـمدَون بـالباـاألل قوئاا ويه اون آدارين كاذلك باـالكذ  

 ل ذلك:والزور. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قا

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس ألَـْم 20404  

 تََر أنُّهْم فِـي ُكّل َواُد يَِهيـُموَن يقول: فـي كّل لكو يخوضون.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20405  

َاادثنا الااـقسن, قااال: َاادثنا ورقاااء جميعااا, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد فِااـي ُكااّل َواُد  قااال:

 يَِهيـُموَن قال: فـي ّكل فّن يَْفتَنّون.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عان ئاـ االد, قولاه ألَاـْم تَاَر    

 يـُموَن قال: يقولون.أنُّهْم فِـي ُكّل َواُد قال: فن يَهِ 

ـ َدثنا الـقسن, قال: أدبرنا عبد الرزا , قال: أدبرنا ئعمار, عان قَتاادة, فاـي قولاه فِاـي 20406  

 ُكّل َواُد يَِهيـُموَن قال: يـمدَون قوئا ببـاألل, ويشتـمون قوئا ببـاألل.

 األل وكذ . كما:وقوله: َوأنُّهْم يَقُولُوَن ئا ال يَْفعَلُوَن يقول: وأن أكثر قـيـلهم بـ  

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس: 20407  

 َوأنُّهْم يَقُولُوَن ئا ال يَْفعَلُوَن يقول: أكثر قولهم يكذبون, وعنـي بذلك اعراء الـمشركين. كما:

لرَمن بن زيد: قال رجل ْباـي: ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال عبد ا20408  

 يا أبـا أسائة, أرأير قول   جّل ثناؤه: َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن ألَـْم تََر أنُّهْم فِـي ُكّل َواُد يَِهيـُمونَ 

ـين, َوأنُّهْم يَقُولُوَن ئا ال يَْفعَلُوَن فقال له أبـي: لنـما الذا لشعراء الاـمشركين, ولاـيس ااعراء الـمَئنا

أال ترى أنه يقول: لالّ الّاِذيَن آَئنُاوا وَعِملُاوا الّلاِلاـقاِا... الاـ . فقاال: فَّرجار عناـي ياا أباـا أساائة 

 فّر    عنك.

وقوله: لالّ الِّذيَن آَئنُوا وَعِملُوا الّلاِلـقاِا والذا استثناء ئن قولاه َوالّشاعََراُء يَتّابِعُُهُم اْلكااُووَن لالّ    

وا وَعِملُوا الّلاِلـقاِا. وذُكر أن الذا االستثناء نزل فـي اعراء رسول    لى   عليه الِّذيَن آَئنُ 

وسلم, كقسان بن ثابر, وكعب بن ئالك, ثم الو لكّل ئن كان بـاللفة التـي و فه   بها. وبـالذي 

 قلنا فـي ذلك جاءا اْدبـار. ذكر ئن قال ذلك:

نا سلـمة وعلـّي بن ئـ االد, ولبرااليـم بن الاـمختار, عان ابان ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدث20409  

لسقا , عن يزيد بن عبد   بن قَُسيط, عن أبـي الـقسن سالاـم الباّراد ئولاـى تـمياـم الاداري, قاال: 

لـما نزلر: َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن قال: جاء َساان بان ثابار وعباد   بان رواَاة, وكعاب بان 

ـى رسول    لى   عليه وسلم, والم يبكون, فقالوا: قد علـم   َين أنزل الاذه االَياة أنّاا ئالك لل

اعراء, فتال النبـّي  لى   عليه وسلم: لالّ الِّذيَن آَئنُاوا وَعِملُاوا الّلاِلاـقاِا, َوذََكاُروا ّ َ َكثاـيرا, 

 الِّذيَن َرلَـُموا أّي ُئْنقَلَب يَْنقَِلبُوَن.واْنتََلُروا ِئْن بَْعِد ئا ُرِلـُموا, َوَسيَْعلَـُم 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, قال: َدثنا ئـقمد بن لسقا , عان بعاض أ اقابه, 20410  

عن عطاء بن يسار, قال: نزلر َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن للـى آدر السورة فـي َّساان بان ثابار, 

 بن ئالك. وعبد   بن رواَة وكعب

ـ قال: ثنا يقيى بان واضا , عان الاـقسين, عان يزياد, عان عكرئاة وألااوس, قااال: قاال 20411  

فنسا  ئان َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم اْلكاُووَن ألَـْم تََر أنُّهْم فِـي ُكّل َواُد يَِهيـُموَن َوأنُّهْم يَقُولُوَن ئا ال يْفعَلُاوَن, 

 نُوا وَعِملُوا الّلاِلـقاِا... االَية.ذلك واستثنى, قال: لالّ الِّذيَن آئَ 

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20412  

 قال: ثم استثنى الـمَئنـين ئنهم, يعنـي الشعراء, فقال: لالّ الِّذيَن آَئنُوا وَعِملُوا الّلاِلـقاِا.
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ـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قال: قال ابن عبـاس, فاذكر َدثنا القاسم, قال: َدثنا ال   

 ئثله.

ـ َدثنا الـقسن قال: أدبرنا عبد الرزا , قاال: أدبرناا ئعمار, عان قَتاادة لالّ الّاِذيَن آَئنُاوا 20413  

ال: الاام اْنلااار الااذين وَعِملُااوا الّلاِلااـقاِا َوذََكااُروا ّ َ َكثِااـيرا, َواْنتََلااُروا ِئااْن بَْعااِد ئااا ُرِلااـُموا قاا

 الاجروا ئع رسول    لى   عليه وسلم.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا عيسى بن يونس, عن ئـقمد بن لساقا , 20414  

عن يزيد بن عبد   بن قسيط, عن أبـي َسن البراد, قال: لاـما نزلار: َوالّشاعََراُء يَتّابِعُُهُم اْلكااُووَن 

 ر نـقو َديث ابن َميد عن سلـمة.ثم ذك

وقولااه: َوذََكااُروا ّ َ َكثِااـيرا ادتلااأ أالاال التأويااـل فااـي َااال الااذكر الااذي و ااأ   بااه الااَالء   

الـمستثنـين ئن الشعراء, فقال بعضهم: الي َال ئنطقهم وئـقاورتهم الناس, قاالوا: ئعناى الكاالق: 

 :وذكروا   كثـيرا فـي كالئهم. ذكر ئن قال ذلك

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس لالّ 20415  

 الِّذيَن آَئنُوا وَعِملُوا الّلاِلـقاِا, َوذََكُروا ّ َ َكثِـيرا فـي كالئهم.

 وقال آدرون: بل ذلك فـي اعرالم. ذكر ئن قال ذلك:  

بن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه َوذََكاُروا ّ َ َكثِاـيرا ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ا20416  

 قال: ذكروا   فـي اعرالم.

قال أبو جعفر: وأولـى اْقوال فـي ذلك بـاللوا  أن يقال: لن   و أ الَالء الاذين اساتثناالم   

ي كتاباه, وال ئن اعراء الـمَئنـين بذكر   كثـيرا, ولـم يخب ذكرالم   علـى َال دون َال فاـ

 علـى لسان رسوله, فلفتهم أنهم يذكرون   كثـيرا فـي كّل أَوالهم.

وقوله: واْنتََلُروا ِئْن بَْعِد ئا ُرِلـُموا يقول: وانتلروا ئـمن ال االم ئن اعراء الـمشركين رلـما   

أالال  بشعرالم وال ائهم ليااالم, ولجاابتهم عماا ال اوالم باه. وبناـقو الاذي قلناا فاـي تأوياـل ذلاك قاال

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـاا َدثنااـي علااـّي, قااال: َاادثنا عبااد  , قااال: ثنااـي ئعاويااة, عاان علااـّي, عاان اباان عبااـاس 20417  

 واْنتََلُروا ِئْن بَْعِد ئا ُرِلـُموا قال: يردّون علـى الكفـار الذين كانوا يه ون الـمَئنـين.

قاال ابان زياد, فاـي قولاه: واْنتََلاُروا ئان  ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرناا ابان والاب, قاال:20418  

 الـمشركين ِئْن بَْعِد ئا ُرِلـُموا.

 وقـيـل: عنـي بذلك كله الرالط الذين ذكرا. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا علـّي بن ئـ االد ولبرااليـم بن الـمختار, عان ابان لساقا , 20419  

بااـي الاـقسن سالاـم الباّراد ئولااـى تـمياـم الاداري, قاال: لااـما عان يزياد بان عبااد   بان قسايط, عان أ

نزلر: َوالّشعََراُء يَتّبِعُُهُم الكاُووَن جاء َّسان بن ثابر وعبد   بان رواَاة, وكعاب بان ئالاك للاـى 

النبـّي  لى   عليه وسلم والم يبكون, فقالوا: قاد علاـم   َاين أنازل الاذه االَياة أناا ااعراء, فاتال 

 لى   عليه وسلم: لالّ الِّذيَن آَئنُوا وَعِملُوا الّلاِلـقاِا, َوذََكُروا ّ َ َكثـيرا َواْنتََلاُروا ِئاْن  النبـيّ 

 بَْعِد ئا ُرِلـُموا.

 

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا عيسى بن يونس, عن ئـقمد بن لسقا , عن يزيد    

الباّراد, قاال: لاـما نزلار َوالّشاعََراُء يَتّابِعُُهُم الكااُووَن ثام ذكار  بن عبد   بن قسيط, عن أباـي َسان

 نـقوه.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20420  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه َواْنتََلاُروا 

 بَْعِد ئا ُرِلـُموا قال عبد   بن رواَة وأ قابه. ِئنْ 

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد َواْنتََلُروا ِئاْن    

 بَْعِد ئا ُرِلـُموا قال: عبد   بن رواَة.
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سيعلـم الذين رلـموا أنفسهم بشركهم بـا  ئن وقوله: َوَسيَْعلَـُم الِّذيَن َرلَـُموا يقول تعالـى ذكره: و   

أالل ئكة أّي ُئْنقَلَُب يَْنقَِلبُوَن يقول: أّي ئرجع يرجعون للـيه, وأّي ئعاد يعودون للاـيه بعاد ئاـماتهم, 

ف نهم يليرون للـى نار ال يُطفأ سعيرالا, وال يَْساُكن لهبهاا. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك, قاال أالال 

 ال ذلك:التأويـل. ذكر ئن ق

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, وعلـّي بن ئـ االد, ولبرااليـم بن الـمختار, عن ابان 20421  

لسقا , عن يزيد بن عبد   بن قسيط, عن أبـي الـقسن سالـم البّراد ئولـى تـميـم الداري َوَسيَْعلَـُم 

 ئكة. الِّذيَن َرلَـُموا أّي ُئْنقَلَُب يَْنقَِلبُوَن يعنـي: أالل

ـ َدثنـي يونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: َوَسيَْعلَاـُم الّاِذيَن 20422  

 َرلَـُموا أّي ُئْنقَلَُب يَْنقَِلبُوَن قال: وسيعلـم الذين رلـموا ئن الـمشركين أّي ئنقلب ينقلبون.

 آدر تفسير سورة الشعراء

 

 

 سورة  النمل

 سورة النـمل ئكية

 ها ثالث وتسعونوآيات

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم

 3 - 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

َُ ِلْلُمطْؤِمنِيَن *  الّطِقيَن يُِقيُمطوَ   }طَس تِْلَك آيَطاُت اْلقُطْرآِ  َوِتتَطاّب ّمبِطيّن *  ُوطدبُ َوبُْشطَر

 وَ  {.الّصالَةَ َويُْؤتُوَ  الّزَتاةَ َوُوم بِاالَِخَرِة ُوْم يُوقِنُ 
قال أبو جعفر: وقد بـيّنا القول فـيـما ئضى ئن كتابنا الذا فـياـما كاان ئان َاروف الاـمع م فاـي     

فواتـ  السور, فقوله: ألس ئن ذلك. وقد ُروي عن ابن عبـاس أن قوله: ألاس: قسام أقسامه   الاو 

 ئن أسماء  .

ـ , قاال: ثناـي ئعاوياة, عان علاـّي, ـ َدثنـي علـّي بن داود, قال: َدثنا عباد   بان  الا20423  

عن ابن عبـاس. فـالواجب علـى الذا القول أن يكون ئعناه: والسميع اللطيأ, لن الذه االَيااا التاـي 

أنزلتها للـيك يا ئـقمد الَياا القرآن, وآياا كتا  ئبـين: يقول: يبـين لـمن تادبّره, وفّكار فاـيه بفهام 

خّر ه أنر ولـم تتقّولاه, وال أَاد ساوا  ئان داـلي  , ْناه ال أنه ئن عند  , أنزله للـيك, لـم تتـ

يقدر أَاد ئان الـخاـلي أن يأتاـي باـمثله, ولاو تظااالر علاـيه الاـ ّن واُلناس. ودفاض قولاه: وِكتااُ  

ُئبِـيُن عطفـا به علـى القرآن. وقوله: اُلدًى ئن  فة القرآن. يقول: الذه آيااا القارآن باـيان ئان   

ِئنـيَن يقول: وبشارة لـمن آئن باه, و ادّ  باـما بـين به ألريي ال َْ ـقّي وسبـيـل السالق َوبُْشَرى لْلـُم

 أنزل فـيه بـالفوز العظيـم فـي الـمعاد.

وفـي قوله: اُلدًى َوبُْشَرى وجهان ئن العربـية: الرفع علـى االبتداء بـمعنى: الاو الادى وبُشارى.    

عنااااه: تلاااك آيااااا القااارآن الهااادى والبشااارى والنلاااب علاااـى القطاااع ئااان آيااااا القااارآن, فاااـيكون ئ

للـمَئنااـين, ثاام أسااقطر اْلااأ والااالق ئاان الهاادى والبشاارى, فلااارا نكاارة, والمااا  اافة للااـمعرفة 

 فنلبـا.

وقوله: الِّذيَن يُِقـيـُموَن الّلالةَ يقول: الو الدى وبشرى لـمن آئن بها, وأقااق اللاالة الاـمفروضة    

تُااوَن الّزكا َْ اةَ يقاول: ويااَدّون الزكااة الاـمفروضة. وقـيااـل: ئعنااه: ويطهاارون بقادودالا. وقولاه: َويُ

أجسادالم ئن دنس الـمعا ي. وقد بـيّنا ذلك فـيـما ئضى بـما أبنى عن لعادته فاـي الاذا الاـموضع 

َواُلْم بـاالَِدَرةِ اُلْم يُوقِنُوَن يقول: والم ئع لقائتهم اللالة, وليتائهم الزكاة الواجبة, بـالـمعاد للـى   

بعد الـمـماا يوقنون, فـيذلون فـي ألاعة  , رجاء جزيـل ثواباه, وداوف عظياـم عقاباه, ولاـيسوا 
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كالذين يكذّبون بـالبعث, وال يبـالون, أَسنوا أق أساءوا, وأألاعوا أق علاوا, ْنهام لن أَسانوا لاـم 

 يرجوا ثوابـا, ولن أساءوا لـم يخافوا عقابـا.

 

 5و  4اآلية : 
ِئنُاوَن بِااالَِدَرةِ َزيّنّاا لَُهاْم أَْعَماالَُهْم فَُهاْم يَْعَمُهاوَن ْ  القول فـي تأويـل  َْ قوله تعالـى:   }لِّن الّاِذيَن الَ يُ

 أُْولَـََِّك الِّذيَن لَُهْم ُسَوُء اْلعَذَاِ  َواُلْم فِي االَِدَرةِ اُلُم اْْدَسُروَن {.

ة, وقـياق الساعة, وبـالاـمعاد للاـى   بعاد يقول تعالـى ذكره: لن الذين ال يلدّقون بـالدار االَدر    

الـمـماا والثوا  والعقا  َزيّنا لَُهْم أعمالَُهْم يقول: َببنا للـيهم قبـي  أعمالهم, وساّهلنا ذلاك علاـيهم 

فَُهْم يَْعَمُهوَن يقول: فهم فـي ضالل أعمالهم القبـيقة التاـي زيّناالاا لهام يتاردّدون َياارى, يقسابون 

وقوله: أُولََِّك الِّذيَن لَُهْم ُسوُء العَاذَاِ  يقاول تعالاـى ذكاره: الاَالء الاذين ال يَئناون أنهم يقسنون.  

بـاالَدرة لهم سوء العذا  فـي الدنـيا, والم الذين قتلوا ببدر ئن ئشركي قري  َواُلْم فِـي االَِدَرةِ اُلُم 

بااـااترائهم الضاااللة  اََْدسااُروَن يقااول: والاام يااوق القااـيائة الاام اْوضااعون تااـ ارة واَْوكسااوالا

 بـالهدى فََما َربَقْر تِـَ اَرتُهْم َوَئا َكانُوا ُئْهتَِديَن.

 8 - 6اآلية : 
ِكايُم َعِلايُم ْ  لِْذ قَااَل ُئوَساَى ْاْلِلاِه  ََ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولِنَّك لَتُلَقّى اْلقُاْرآَن ِئان لّادُْن 

ا بَِخبَُر أَْو آتِيُكْم بِِشاَهاُ  قَابَُس لّعَلُّكاْم تَْلاَطِلوَن ْ  فَلَّماا َجآَءاَلاا نُاوِدَي أَن لِنَّي آنَْسُر نَاراً َسآتِيُكْم ّئْنهَ 

ْولََها َوُسْبَقاَن ّ ِ َرّ  اْلعَالَِميَن {. ََ  بُوِرَ  َئن فِي النّاِر َوَئْن 

ِكيـ     ََ ُم َعِلـياـُم يقاول: ئان عناد يقول تعالـى ذكره: ولنك يا ئـقمد لتـقفظ القرآن وتعلـمه ِئْن لَدُْن 

َكيااـم بتدبااـير دااـلقه, علـيااـم بأنبااـاء دااـلقه وئلالااـقهم, والكااائن ئاان أئااورالم, والااـماضي ئاان 

أدبااـارالم, والااـقادث ئنهااا. لْذ قااال ُئوسااى ولذ ئاان  االة علـيااـم. وئعنااى الكااالق: علـيااـم َااين قااال 

دُ لـياـلهم لاـما أ الد َزْنادُه: لنّاـي ئوسى ْاَْلِلِه والو فـي ئسيره ئن ئدين للـى ئلار, وقاد آذاالام بار

آنَْسُر نارا: أي أبلرا ناارا أو أَسساتها, فاـائكثوا ئكاانكم سآتِاـيُكْم ِئْنهاا بَِخباُر يعناـي ئان الناار, 

 والهاء واْلأ ئن ذكر النار أْو آتِـيُكْم بِِشهاُ  قَبَُس.

ب ضاافة « بِِشاهاِ  قَابَُس »لارة: وادتلفر القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأتاه عائاة قاّراء الاـمدينة والب  

الشها  للـى القبس, وتار  التناوين, باـمعنى: أو آتاـيكم بشاعلِة نااُر أقتبساها ئنهاا. وقارأ ذلاك عائاة 

قّراء أالل الكوفة: بِشهاُ  قَبَُس بتنوين الشها  وتر  لضافته للـى القبس, يعنـي: أو آتـيكم بشاها  

 ئقتبس.

راءتاان ئعروفتاان فاـي قَاَرأة اْئلاار, ئتقاربتاا الاـمعنى, واللوا  ئن القول فاـي ذلاك أنهماا ق  

فبأيتهمااا قاارأ القااارىء فملاايب. وكااان بعااض نـقويااـّي البلاارة يقااول: لذا ُجعاال القاابس باادالً ئاان 

الشها , فـالتنوين فـي الشها , ولن أضاف الشها  للاـى القابس, لاـم يناّون الشاها . وقاال بعاض 

لـى القبس فهو بـمنزلة قوله َولَدَاُر االَِداَرةِ ئاـما يضااف للاـى نـقويـّي الكوفة: لذا أضيأ الشها  ل

نفسه لذا ادتلأ اسماه ولفظاه توالما بـالثانـي أنه بيار اّْول. قاال: وئثلاه َباة الاـخضراء, ولـياـلة 

القمراء, ويوق الـخميس وئا أابهه. وقال آدر ئنهم: لن كان الشها  الو القبس لـم تاـ ز اُلضاافة, 

عر, وال يُضاف االسام للاـى نعتاه لال فاـي قلـياـل ئان الكاالق, وقاد جااء: َولَادَاُر االَِداَرةِ ْن القبس ن

 وَوللَدّاُر االَِدَرةُ.

واللوا  ئن القول فـي ذلك أن الشها  لذا أريد باه أناه بيار القابس, فاـالقراءة فاـيه باـاُلضافة,   

 الشاعر: ْن ئعنى الكالق َينّذ, ئا بـينا ئن أنه اعلة قبس, كما قال

 فـي َكفّه َ ْعدَةٌ ُئَشقّـفَةٌفِـيها ِسناٌن كُشْعلَِة القَبَِس  

ولذا أريد بـالشها  أنه الو القبس, أو أنه نعر له, فـاللوا  فـي الشها  التناوين, ْن اللاقي    

فـي كالق العر  تر  لضافة االسم للـى نعته, وللـى نفسه, بل اُلضافاـاا فاـي كالئهاا الاـمعروف 

 الشيء للـى بير نفسه وبير نعته. لضافة
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وقوله: لَعَلُّكْم تَْلَطلُوَن يقول: كي تلطلوا بها ئن البرد. وقولاه: فَلَاـّما جاَءالاا يقاول: فلاـما جااء    

ْولََها. كما: ََ  ئوسى النار التـي آنسها نُوِدَي أْن بُوِرَ  َئْن فِـي النّاِر وَئْن 

, قال: ثنـي ئعاوية, عن علـّي, عان ابان عباـاس, قولاه: ـ َدثنا علـّي, قال: َدثنا عبد  20424  

 نُوِدَي أْن بُوِرَ  َئْن فِـي النّاِر يقول: قُدّس.

وادتلأ أالل التأويـل فـي الـمعنـّي بقوله َئْن فِـي النّاِر فقال بعضهم: عنـي جّل جالله بذلك نفسه,   

ي قول جماعاة ئان أالال التأوياـل. ذكار والو الذي كان فـي النار, وكانر النار نوره تعالـى ذكره فـ

 ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20425  

ابن عبـاس, فـي قوله: فَلَـّما جاَءالا نُوِدَي أْن بُوِرَ  َئْن فـي النّااِر يعناـي نفساه قاال: كاان ناور رّ  

 ة.العالـمين فـي الش ر

ـ َدثنـي لسماعيـل بن الهيثم أبو العالـية العبدي, قال: َدثنا أبو قُتَـيبة, عان ورقااء, عان 20426  

عطاء بن السائب, عن ساعيد بان ُجباـير, فاـي قاول  : بُاوِرَ  َئاْن فاـي النّااِر قاال: نااداه والاو فاـي 

 النار.

فـيان, عن ئعمر, عن الـقسن, فاـي ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو س20427  

ْولََها قال الو النور. ََ  قوله: نُوِدَي أْن بُوِرَ  َئْن فِـي النّاِر َوَئْن 

 ـ قال: قال قَتادة: بُوِرَ  َئْن فِـي النّاِر قال: نور   بور .20428  

ِرَ  َئاْن فِاـي قال: ثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قال: قاال الاـقسن البلاري بُاو   

 النّاِر.

 وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: بوركر النار. ذكر ئن قال ذلك:  

ـ َدثنـي الـقارث, قاال: َادثنا اْاايب, قاال: َادثنا ورقااء, عان ابان أباـي ناـ ي , عان 20429  

 ئـ االد نُوِدَي أْن بُوِرَ  َئْن فِـي النّاِر بوركر النار. كذلك قاله ابن عبـاس.

مد بن عمرو, قاال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, قاال: َدثنـي ئـق   

َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, فـي قوله أْن بُاوِرَ  َئاْن 

 فِـي النّاِر قال: بوركر النار.

ُجَريل, قال: قال ئـ االد بُوِرَ  َئْن َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن    

 فِـي النّاِر قال: بوركر النار.

ـ َدثنا ئـقمد بن سنان القزاز, قاال: َادثنا ئكاي بان لبراالياـم, قاال: َادثنا ئوساى, عان 20430  

 ئـقمد بن كعب, فـي قوله: أْن بوِرَ  َئْن فِـي النّاِر نور الارَمن, والناور الاو   َوُساْبَقاَن ّ ِ َر ّ 

 اْلعَالَـِميَن.

وادتلأ أالل التأويـل فـي ئعنى النار فـي الذا الـموضع, فقال بعضهم: ئعنااه: الناور كماا ذكارا   

 عمن ذكرا ذلك عنه.

 وقال آدرون: ئعناه النار ال النور. ذكر ئن قال ذلك:  

بان  ـ َدثنا القاسم, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ساعيد20431  

ُجبَـير, أنه قال: َ ا  العّزة, وَ ا  الـَمِلك, وَ ا  السالطان, وَ اا  الناار, والاي تلاك الناار 

التـي نودي ئنها. قال: وَ ا  النور, وَ ا  الكماق, وَ ا  الـماء, ولنـما قـيـل: بور  ئن فـي 

والعاار  تقااول:  النااار, ولااـم يقاال: بااور  فـيااـمن فااـي النااار علااـى لكااة الااذين يقولااون: بااـاركك  .

 بـاركك  , وبـار  فـيك.

ْولََها يقول: وئن َول النار. وقـيـل: َعنـي باـمن َولهاا: الاـمالئكة. ذكار ئان قاال     ََ وقوله: َوَئْن 

 ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20432  

ْولَهَ  ََ  ا قال: يعنـي الـمالئكة.ابن عبـاس َوَئْن 

 ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن الـقسن, ئثله.20433  

 وقال آدرون: الو ئوسى والـمالئكة.  
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ـ َدثنا ئـقمد بن سنان القّزاز, قاال: َادثنا ئكاي بان لبراالياـم, قاال: َادثنا ئوساى, عان 20434  

 ََ ْولََهاا قاال ئوساى النباـّي والاـمالئكة, ثام قاال: ياا ُئوَساى لنّاهُ أناا ّ ُ العَِزياُز ئـقمد بن كعب َوَئاْن 

 الـَقكيـُم.

 وقوله: َوُسْبقاَن   َرّ  العالَـِميَن يقول: وتنزيها   رّ  العالـمين, ئـما يلفه به الظالـمون.   

 11 - 9اآلية : 
نّهُ أَنَا ّ ُ اْلعَِزيُز اْلَقِكيُم ْ  َوأَْلِي َعَلاَ  فَلَّما َرآاَلا تَْهتَّز القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَُموَسَى لِ 

لَاَم ثُاّم َكأَنَّها َجآّن َولَّى ُئْدبِراً َولَْم يُعَقّْب يَُموَسَى الَ تََخْأ لِنّي الَ يََخااُف لَادَّي اْلُمْرَسالُوَن ْ  لاَلّ َئان رَ 

ْسناً بَْعدَ ُسَوُء فَ ِنّي  َُ يٌم {.بَدَّل  َِ  َبفُوٌر ّر

يقول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـله لـموسى: لنّهُ أناا ّ ُ العَِزياُز فاـي نقمتاه ئان أعدائاه الـَقِكياـُم     

فـي تدبـيره فـي دـلقه. والهاء التـي فـي قوله: لنّهُ الااء عمااد, والاو اسام ال يظهار فاـي قاول بعاض 

الي الهاء الـمـ هولة, وئعناالا: أن اْئر والشأن:  أالل العربـية. وقال بعض نـقويـي الكوفة: يقول

أنا  , وقوله: وأْلِي َعَلاَ  فَلَـّما رآاَلاا تَْهتَاّز فاـي الكاالق ئاـقذوف تُار  ذكاره, اساتكناء باـما ذُِكار 

ذف, والو: فألقاالا فلارا َية تهتز فَلَـّما رآالا تَْهتَّز كأنّها جاّن يقول: كأنهاا َياة عظياـمة,  َُ عما 

 : جنس ئن الـقياا ئعروف.والـ انّ 

 وقال ابن ُجَرْيل فـي ذلك ئا.  

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قال ابن ُجَريل: وأْلِي َعَلاَ  20435  

فَلَـّما رآالا تَْهتَّز كأنّها جاّن قال: َين تـقّولر َية تسعى, والذا الـ نس ئن الـقياا عناـي الراجاز 

 بقوله:

 يَْرفَْعَن بـاللّـْيـِل لذَا ئا أْسدَفـاأْعناَ  ِجنّاُن َوالائا ُرّجفَـاَوَعنَقا بَْعدَ الّرِسيـم َدْيَطفَـا  

وقوله: َولّـى ُئْدبرا يقول تعالـى ذكره: ولاـى ئوساى الارباـا دوفاـا ئنهاا ولَاـْم يُعَقّاْب يقاول: ولاـم    

يث بدأ. وبنـقو الذي قلنا فـي تأويـل ذلك, يرجع ئن قولهم: عقب فالن: لذا رجع علـى عقبه للـى َ

 قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20436  

قال: َدثنا الـقسن قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, فاـي قاول  : ولَاـْم 

 قّْب قال: لـم يرجع.يُعَ 

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

 ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان عن ئعمر, عن قتادة, قال: لـم يـلتفر.20437  

قوله ولَـْم يُعَقّاْب قاال: لاـم ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي 20438  

يرجع يَا ُئوَسى قال: لـما ألقـى العلا  ارا َية, فرعب ئنهاا وجازف, فقاال  : لنّاـي ال يَخااُف 

لَدَّي الـُمْرَسلُوَن قال: فلـم يرعو لذلك, قال: فقال   له: أْقبِْل َوال تَـَخْأ لنَّك ِئاَن االَِئنِاـيَن قاال: فلاـم 

ئن الذا َتـى قال: َسانُِعيداُلا ِسايَرتها اُْولاـى قاال: فاـالتفر فا ذا الاي علاا  يقـأ أيضا علـى ايء

 كما كانر, فرجع فأدذالا, ثم قوي بعد ذلك َتـى  ار يرسلها علـى فرعون ويأدذالا.

 وقوله: يا ئوَسى ال تَـَخْأ لنّـي ال يَخاُف لَدّي الـُمْرَسلُوَن لالّ َئْن َرلَـَم يقول تعالاـى ذكاره: فنااداه   

رباه: يااا ئوسااى ال تااـخأ ئاان الااذه الااـقية, لناـي ال يخاااف لاادّي الااـمرسلون: يقااول: لنااـي ال يخاااف 

عندي رسلـي وأنبـيائي الذين أدتلاهم باـالنبّوة, لال ئان رلاـم ئانهم, فعمال بكيار الاذي أُذن لاه فاـي 

 العمل به. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

نا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قولاه ياا ـ َادث20439  

ُئوَسى ال تَـَخْأ لنّـي ال يَخاُف لَدَّي الـُمْرَسلُوَن قال: ال يخيأ   اْنبـياء لال بذنب يليبه أَادالم, 

 ف ن أ ابه أدافه َتـى يأدذه ئنه.

قااال: َاادثنا عبااد   الفاازاري, عاان عبااد   باان ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, 20440  

الـمبااـار , عاان أبااـي بكاار, عاان الااـقسن, قااال: قولااه: يااا ُئوَسااى ال تَااـَخْأ لنّااـي ال يَخاااُف لَاادَّي 

الـُمْرَسلُوَن لالّ َئْن َرلَاـَم قاال: لناـي لناـما أدفتاك لقتلاك الانفس, قاال: وقاال الاـقسن: كانار اْنباـياء 

 تذنب فتعاقب.
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أالل العربـية فـي وجه ددول لال فـي الذا الـموضع, والاو اساتثناء ئاع وعاد   الكفاران  وادتلأ  

ياـٌم. وَكام االساتثناء أن  َِ الـمستثنى ئن قوله: لنّـي ال يَخاُف لَدَّي الـُمْرَسلُوَن بقوله: ف نّـي َبفُاوٌر َر

ئنفاـيا ئثبتاا كقولاه: ئاا يكون ئا بعده بخالف ئعنى ئا قبله, وذلك أن يكون ئا بعده لن كان ئا قبلاه 

قاق لال زيد, فزيد ئثبر له القـياق, ْناه ئساتثنى ئاـما قبال لال, وئاا قبال لال ئنفاـّي عناه القاـياق, وأن 

يكون ئا بعده لن كان ئا قبله ئثبتا ئنفـيا كقولهم: قاق القوق لال زيدا فزيد ئنفـي عنه القاـياق وئعنااه: 

ياق, )لال ئن رلـم, ثم بدّل َسنا بعد سوء , فقد أئنه   بوعاده لن زيدا لـم يقم, والقوق ئثبر لهم القـ

الكفااران والرَمااة, وأددااـله فااـي عااداد ئاان ال يخاااف لديااه ئاان الـمرسلااـين. فقااال بعااض نـقويااـي 

البلرة: أددـلر لال فـي الذا الـموضع, ْن لال تددـل فـي ئثل الذا الكالق, كمثال قاول العار : ئاا 

ل قوله: لال ديرا علـى الشكوى, ولكنه علاـم أناه لذا قاال: ئاا أااتكي اايّا أاتكي لال ديرا فلـم ي ع

 أن يذكر عن نفسه ديرا, كأنه قال: ئا أذكر لال ديرا.

وقال بعض نـقويـي الكوفة: يقول القائل: كيأ  ير دائفاـا ئان رلاـم, ثام بادّل َسانا بعاد ساوء,   

أن يقاول: لن الرسال ئعلاوئة ئكفاور  والو ئكفور له  فأقول لك: فـي الذه االَية وجهاان: أَادالما

لها آئنة يوق القـيائة, وئن دـلط عمالً  الـقا وآدر سيّا فهو يخاف ويرجو, فهذا وجاه. واالَدار: 

أن ي عاال االسااتثناء ئاان الااذين تركااوا فااـي الكلااـمة, ْن الااـمعنى: ال يخاااف لاادّي الااـمرسلون, لنااـما 

ْسنا يقول: كان ئشركا, فتاا  ئان  الـخوف علـى ئن سواالم, ثم استثنى فقال: لال َئنْ  َُ َرلَـَم ثُّم بَدَّل 

الشر , وعمل َسنا, فذلك ئكفور له, ولـيس يخاف. قاال: وقاد قاال بعاض النـقوياـين: لن لال فاـي 

اللكة بـمنزلة الواو, ولنـما ئعنى الذه االَية: ال يخاف لدّي الـمرسلون, وال ئن رلاـم ثام بادّل َسانا, 

ّ اةٌ لالّ الّاِذيَن َرلَاـُموا ِئاْنُهْم قاال: ولاـم أجاد قال: وجعلوا ئثله كقول  َُ  : ِلّاَلّ يُكاوَن للنّااِس َعلَاـْيُكْم 

العربـية تـقتـمل ئا قالوا, ْنـي ال أجيز: قاق الناس لال عبد  , وعبد   قائم لنـما ئعنى االستثناء 

قد أراه جائزا أن يقول: لاـي علاـيك أن يخر  االسم الذي بعد لال ئن ئعنى اْسماء التـي قبل لال. و

ألأ سوى ألأ آدر ف ن ُوِضعر لال فـي الذا الـموضع  لاـقر, وكانار لال فاـي تأوياـل ئاا قاالوا, 

فأئا ئاـ ّردة قاد اساتثنى قلـياـلها ئان كثاـيرالا فاال, ولكان ئثلاه ئاـما يكاون ئعناى لال كمعناى الاواو, 

َمَواُا واْْرُ  لالّ ئاا اااَء َربّاَك الاو فاـي الاـمعنى. ولـيسر بها قولاه: داِلاِديَن فِاـيها ئاا دَاَئاِر الّسا

« ساوى»والذي ااء ربك ئن الزيادة, فال تـ عل لال بـمنزلة الواو, ولكن بـمنزلة سوى فا ذا كانار 

 لااـقر بااـمعنى الااواو, ْنااك تقااول: عناادي ئااال كثااـير سااوى الااذا: أي والااذا « لال»فااـي ئوضااع 

أيضاا عنادي, والاو فاـي ساوى أبعاد ئناه فاـي لال, ْناك عندي, كأنك قلر: عندي ئاال كثاـير والاذا 

 تقول: عندي سوى الذا, وال تقول: عندي لال الذا.

قال أبو جعفر: واللوا  ئن القول فـي قوله لالّ َئْن َرلَـَم ثُم بَدَّل عندي بير ئا قاله الَالء الذين   

ابان ُجاَريل وئان قاال َكينا قولهم ئن أالال العرباـية, بال الاو القاول الاذي قالاه الاـقسن البلاري و

قولهما, والو أن قوله: لالّ َئْن َرلَـَم استثناء  قي  ئن قوله ال يَخاُف لَدَّي الـُمْرَسلُوَن لالّ َئاْن َرلَاـَم 

ئنهم فأتـى ذنبـا, ف نه دائأ لديه ئن عقوبته. وقد بـين الـقسن رَماه   ئعناى قـياـل   لاـموسى 

 ك لقتلك النفس.ذلك, والو قوله قال: لنـي لنـما أدفت

ف ن قال قائل: فما وجه قـيـله لن كان قوله لالّ َئْن َرلَـَم استثناًء  قيقا, ودارجا ئن عداد ئان ال   

يخاف لديه ئن الـمرسلـين, وكيأ يكون دائفـا ئن كان قد ُوعد الكفران والرَمة  قـيـل: لن قوله: 

ْسنا بَْعدَ ُسوِء كالق آدر بعد اّْول,  َُ وقد تناالى الـخبر عن الرسل ئن رلـم ئانهم, وئان لاـم ثُّم بَدَّل 

يظلـم عند قوله لالّ َئْن َرلَـَم ثم ابتدأ الـخبر عمن رلاـم ئان الرسال, وساائر النااس بيارالم. وقـياـل: 

 فمن رلـم ثم بدّل َسنا بعد سوء ف نـي له بفور رَيـم.

عطفـا علـى قوله: َرلَـَم  قـيـل:  ف ن قال قائل: فعالق تعطأ لن كان اْئر كما قلر بثم لن لـم يكن  

ْسنا بَْعدَ ُسوُء علـيه عن لرهااره, لذ كاان قاد جارى قبال  َُ علـى ئترو  استكنـي بداللة قوله ثُّم بَدَّل 

ذلك ئن الكالق نظيره, والو: فمن رلـم ئن الـخـلي. وأئا الذين ذكرنا قولهم ئان أالال العرباـية, فقاد 

م أبفلااوا ئعنااى الكلااـمة وَملوالااا علااـى بياار وجههااا ئاان قااالوا علااـى ئااذالب العربااـية, بياار أنهاا

التأويـل. ولنـما ينبكي أن يقمال الكاالق علاـى وجهاه ئان التأوياـل, ويـلتاـمس لاه علاـى ذلاك الوجاه 

 ل عرا  فـي اللقة ئخر  ال علـى لَالة الكلـمة عن ئعناالا ووجهها اللقي  ئن التأويـل.
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ْسنا بَْعد ُسو    َُ ُء يقول تعالـى ذكره: فمن أتاـى رلاـما ئان داـلي  , وركاب ئأثماا, وقوله: ثُّم بَدَّل 

ثم بدل َسنا, يقول: ثم تا  ئن رلاـمه ذلاك وركوباه الاـمأثم, ف ناـي َبفُاوٌر يقاول: فا ن سااتر علاـى 

يـٌم به أن أعاقبه بعد تبدياـله الاـقسن بضاده.  َِ ذنبه ورلـمه ذلك بعفوي عنه, وتر  عقوبته علـيه َر

 لنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:وبنـقو الذي ق

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20441  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله لالّ َئْن َرلَاـَم, 

ْسنا بَْعدَ سُ  َُ يـمٌ ثُّم بَدَّل  َِ  وُء ثم تا  ئن بعد لساءته ف نّـي َبفُوٌر َر

 

 12اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأَْدِدْل يَدََ  فِي َجْيبَِك تَْخُرْ  بَْيَضآَء ِئْن َبْيِر ُسَوُء فِي تِْسعِ آيَااُا 

 لِلََى فِْرَعْوَن َوقَْوِئِه لِنُّهْم َكانُواْ قَْوئاً فَاِسِقيَن {.

ول تعالـى ذكره ئخبرا عن قـيـله لنبـيه ئوسى: وأْدِدـْل يَدََ  فِـي َجْيبَِك ذكر أنه تعالاـى ذكاره يق    

أئره أن يددـل كفه فـي جيبه ولنـما أئره ب دداله فـي جيبه, ْن الذي كان علـيه يوئّذ ِئدرعة ئن 

 ذكر ئن قال ذلك: وف. قال بعضهم: لـم يكن لها ُكّم. وقال بعضهم: كان كمها للـى بعض يده. 

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان ئااـ االد 20442  

وأَْدِدـْل يَدََ  فِـي َجْيبَِك قال: الكّأ فقط فـي جيبك. قال: كانر ئدرعة للـى بعض يده, ولو كاان لهاا 

 ُكّم أئره أن يددـل يده فـي كمه.

عن يونس بن أبـي لسقا , عن أباـيه, عان عمارو بان ئياـمون, قاال: ـ قال: ثنـي َ ا , 20443  

 قال ابن ئسعود: لن ئوسى أتـى فرعون َين أتاه فـي ذُْر ئانقة, يعنـي جبة  وف.

وقوله: تـْخُرْ  بَـْيَضاَء يقول: تـخر  الـيد باـيضاء بكيار لاون ئوساى ئان بياِر ُساوُء يقاول: ئان    

ذكاره: أدداـل ياد  فاـي جيباك تاـخر  باـيضاء ئان بيار  بير برل فـي تساع آيااا, يقاول تعالاـى

سوء, فهي آية فـي تسع آياا ُئرسال أنار بهاّن للاـى فرعاون وتار  ذكار ئرسال لداللاة قولاه للاـى 

 فِْرَعْوَن َوقَْوِئِه علـى أن ذلك ئعناه, كما قال الشاعر:

اِد فَُروُ  رأتْنِـي بَِقْبلَـْيها فََلدّْا َئخافَةًوفِـي الـَقْبِل َرْوعاُء الفُ   ََ 

اساتكناء باـمعرفة الساائعين ئعنااه فاـي « ئقبال»وئعنى الكالق: رأتنـي ئقبالً بقبلـيها, فتر  ذكر   

 ذلك, لذ قال: رأتنـي بقبلـيها ونظائر ذلك فـي كالق العر  كثـيرة.

 واالَياا التسع: الّن االَياا التـي بـيّناالّن فـيـما ئضى. وقد:  

ل: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه تِْساعِ آيااُا للاـى ـ َدثنـي يونس, قاا20444  

فِْرَعْوَن وقَْوئِه قال: الي التـي ذكر   فـي القرآن: العلا, والاـيد, والاـ راد, والقمال, والضفاـادف, 

 والطوفـان, والدق, والـق ر, والّطْمس الذي أ ا  آل فرعون فـي أئوالهم.

ْوئا فـاِسِقـيَن يقول: لن فرعون وقوئه ئان القابط كاانوا قوئاا فـاسقاـين, يعناـي وقوله: لنُّهْم كانُوا قَ   

 كافرين بـا , وقد بـيّنا ئعنى الفسي فـيـما ئضى.

 14 - 13اآلية : 
واْ بَِهاا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَلَّما َجآَءتُْهْم آيَاتُنَا ُئْبِلَرةً قَالُواْ اَلـَذَا ِسْقٌر ّئبِايٌن ْ  َوَجَقادُ 

 َواْستَْيقَنَتَْهآ أَنفُُسُهْم ُرْلماً َوُعلُّواً فَاْنُظْر َكْيَأ َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن {.

يقول تعالـى ذكره: فلـما جااءا فرعاون وقوئاه آياتناا, يعناـي أدلتناا وَ  ناا, علاـى َقاـيقة ئاا     

قبال. وقولاه ُئْبِلاَرةً يقاول: يبلار  دعاالم للـيه ئوسى و قته, والي االَياا التسع التاـي ذكرناالاا

بها ئن نظر للـيها ورآالا َقـيقة ئا دلر علـيه. وبنـقو الذي قلنا فاـي ذلاك قاال أالال التأوياـل. ذكار 

 ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل فَلَـّما جااَءتُْهْم آياتُنَاا 20445  

بـيّنة قَالُوا: اَلذَا ِسْقٌر ُئبِـيٌن, يقاول: قاال فرعاون وقوئاه: الاذا الاذي جاءناا باه ئوساى ُئْبِلَرةً قال: 

 سقر ئبـين, يقول: يبـين للناررين له أنه سقر.
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 وقوله: َوَجَقدُوا بِها يقول: وكذّبوا بـاالَياا التسع أن تكون ئن عند  , كما:   

ل: ثنـي َ ا , عن ابن ُجاَريل َوَجَقادُوا بِهاا قاال: ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قا20446  

 الـ قود: التكذيب بها.

وقوله: َواْستَـْيقَنَتْها أْنفُُسُهْم يقول: وأيقنتها قلاوبهم, وعلاـموا يقاـينا أنهاا ئان عناد  , فعانادوا بعاد    

 تبـينهم الـقّي, وئعرفتهم به, كما:

قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان عطاااء  ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين,20447  

 الـخراسانـي, عن ابن عبـاس َواْستَـْيقَنَتْها أْنفُُسُهْم قال: يقـينهم فـي قلوبهم.

ـ َدثنـي ياونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد فاـي قولاه  : َواْستَاـْيقَنَتْها 20448  

 قنوا أن االَياا ئن   َّي, فلـم جقدوا بها  قال: رلـما وعلّوا.أْنفُُسُهْم ُرْلـما َوُعلُّوا قال: استـي

وقوله: ُرْلـما َوُعلُّوا يعنـي بـالظلـم: االعتداء, والعلّو: الكبر, كأنه قـياـل: اعتاداء وتكبارا وبناـقو    

 الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

قسين, قال: ثنـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, فاـي قولاه ُرْلاـما ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـ20449  

َوُعلُاّوا قاال: تعظماا واستكباـارا, وئعناى ذلاك: وجقادوا باـاالَياا التساع رلاـما وعلاّوا, واستاـيقنتها 

 أنفسهم أنها ئن عند  , فعاندوا الـقّي بعد وضوَه لهم, فهو ئن الـمَدر الذي ئعناه التقديـم.

َكْيأ كاَن عاقِبَةُ الـُمْفِسِديَن. يقول تعالـى ذكره لنبـيه ئـقمد  لى   عليه وسالم:  وقوله: فـاْنُظرْ    

فااـانظر يااا ئااـقمد بعااين قلبااك كيااأ كااان عاقبااة تكااذيب الااَالء الااذين جقاادوا آياتنااا َااين جاااءتهم 

ئبلرة, وئاذا َّل بهم ئن لفسادالم فاـي اْر  وئعلايتهم فاـيها ربهام, وأعقابهم ئاا فعلاوا, فا ن 

لك أدارجهم ئان جنااا وعياون, وزروف وئقااق كرياـم, للاـى الاال  فاـي العاجال باـالكر , وفاـي ذ

االَجل للـى عذا  دائم, ال يفتر عنهم, والم فـيه ئبلسون. يقول: وكذلك يا ئاـقمد سنتاـي فاـي الاذين 

 كذّبوا بـما جّتهم به ئن االَياا علـى َقـيقة ئا تدعوالم للـيه ئن الـقّي ئن قوئك.

 15 اآلية :
ِ الّاِذي فَّضالَنَا  َعلَاَى القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد آتَْينَا دَاُوودَ َوُسلَْيَماَن ِعْلماً َوقَاالَ اْلَقْمادُ ِوّ

ِئنِيَن {. َْ  َكثِيُر ّئْن ِعبَاِدِه اْلُم

ـم كالق الطير والدواّ , وبير ذلك يقول تعالـى ذكره: َولَقَْد آتَـْينَا دَاُودَ َوُسلَـيـَماُن ِعْلـما وذلك عل    

ِئنِاـيَن يقاول جاّل  َْ ِ الّاِذي فَّضالَنا َعلاـى َكثِاـيُر ِئاْن ِعباـاِدِه الـُم ئـما دلهم   بعلـمه َوقاال الاـَقْمدُ ِوّ

ثناؤه: وقال داود وسلـيـمان: الـقمد   الذي فضلنا بـما دلنا به ئن العلاـم الاذي آتانااه دون ساائر 

 ي آدق فـي زئاننا الذا علـى كثـير ئن عبـاده الـمَئنـين به فـي دالرنا الذا.دـلقه ئن بنـ

 

 16اآلية : 
القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   }َوَوِرَث ُساالَْيَماُن دَاُوودَ َوقَاااَل يَأَيَّهااا النّاااُس ُعلّْمنَااا َئنِطااَي الّطْيااِر 

 اْلُمبِيُن {. َوأُوتِينَا ِئن ُكّل َاْيُء لِّن اَلـَذَا لَُهَو اْلفَْضلُ 

يقول تعالـى ذكره: َوَوِرَث ُسلَـْيـماُن أبـاه دَاُودَ العلـم الذي كان آتاه   فـي َياته, والـُملك الاذي     

كان دله به علـى سائر قوئه, ف عله له بعد أبـيه داود سائر ولد أبـيه. َوقاَل يا أيّهاا النّااس ُعلّاـْمنا 

يـمان لقوئه: يا أيها الناس علاـمنا ئنطاي الطيار, يعناـي فهمناا كالئهاا َئْنِطَي الّطْيِر يقول: وقال سلـ

 وجعل ذلك ئن الطير كمنطي الرجل ئن بنـي آدق لذ فهمه عنها, وقد:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ اا , عان أباـي ئعشار, عان ئاـقمد بان 20450  

الّطْيار قاال: بلكنااا أن سلـياـمان كاان عساكره ئّاة فرساا :  كعاب َوقااَل ياا أيّهاا النّاااُس ُعلّاـْمنا َئْنِطايَ 

دمسااة وعشاارون ئنهااا ل نااس, ودمسااة وعشاارون للااـ ّن ودمسااة وعشاارون للااوَ  ودمسااة 

وعشرون للطير, وكان له ألأ بـير ئن قاوارير علاـى الاـخشب فاـيها ثاالث ئّاة  اريقة, وسابع 

ه فاأوَى   للاـيه والاو يساير باـين ئّة سرية, فأئر الري  العا اأ فرفعتاه, وأئار الّردااء فسايرت

السماء واْر : لنـي قد أردا أنه ال يتكلـم أَاد ئان الاـخالئي بشايء لال جااءا الاري  فأدبرتاه. 

وقوله: وأُوتـينا ِئْن كّل َاْيُء يقول: وأُعطينا وُوالاب لناا ئان كاّل اايء ئان الاـخيراا لّن اَلاذَا لَُهاَو 
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أوتااـينا ئاان الااـخيراا لهااو الفضاال علااـى جميااع أالاال دالرنااا  الفَْضااُل الـُمبِااـيُن يقااول: لن الااذا الااذي

 الـمبـين, يقول: الذي يبـين لـمن تأّئله وتدبره أنه فضل أُعطيناه علـى ئن سوانا ئن الناس.

 17اآلية : 
ِشَر ِلْسلَْيَماَن ُجنُودُهُ ِئَن اْلِ اّن َواُِلْناس َوالّطْياِر فَُهاْم  َُ يُوَزُعاوَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َو

.} 

يقااول تعالااـى ذكااره: وجمااع لسلـيااـمان جنااوده ئاان الااـ ّن واُلنااس والطياار فااـي ئسااير لهاام فهاام     

 يوزعون.

وادتلأ أالل التأويـل فـي ئعنى قوله فَُهْم يُوَزُعوَن فقال بعضاهم: ئعناى ذلاك: فهام يُقابس أّولهام   

 علـى آدرالم َتـى ي تـمعوا. ذكر ئن قال ذلك:

القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان عطاااء ـاا َاادثنا 20451  

الـخراسانـي, عن ابن عبـاس, قال: جعل علـى كل  نأ ئن يردّ أوالالا علـى أُدراالا لّال يتقدئوا 

 فـي الـمسير كما تلنع الـملو .

ِشاَر ِلُسلَـْياـماَن ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا أبو سفـيان عن ئعمر, عن قَتادة, فـي ق20452   َُ ولاه: َو

 ُجنودُهُ ِئَن الـ ّن واُِلْنس والّطْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن قال: يردّ أّولهم علـى آدرالم.

 وقال آدرون: ئعنى ذلك فهم يساقون. ذكر ئن قال ذلك:  

ِشاَر ِلُسلَـْيا20453   َُ ـماَن ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زياد, فاـي قولاه: َو

 ُجنُودُهُ ِئَن الـِ ّن واُلْنِس والّطْيَر فَُهْم يُوَزُعوَن قال: يوزعون: يُساقون.

 وقال آدرون: بل ئعناه: فهم يتقدئون. ذكر ئن قال ذلك:  

 ـ َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان عن ئعمر, قال: قال الـقسن: يُوَزُعوَن يتقدئون.20454  

الذه اْقوال بـاللوا  قول ئن قال: ئعناه: يردّ أّولهم علـى آدرالم وذلك قال أبو جعفر: وأولـى   

أن الوازف فـي كالق العر  الو الكاّف, يقاال ئناه: وزف فاالن فالناا عان الظلاـم: لذا كفّاه عناه, كماا 

 قال الشاعر:

اِا   ََ  بَلـى َوَسلَْوُا َعْن أَللَب الفَتاةِ   ألَـْم يََزفِ الَهَوى لْذ لَـْم يُ

 ل آدر:وقا  

يَن عاتَْبُر الـَمشيَب َعلـى الّلبـا  َِ  وقُْلُر ألَـّما أْ ُ  والّشْيُب َوازُف   َعلـى 

 ولنـما قـيـل للذين يدفعون الناس عن الوالة واْئراء وزعة: لكفهم لياالم عنه.  

 18اآلية : 
تّاَى لِذَآ أَتَاْوا َعلَاَى َواِدي النّْمالِ  ََ قَالَاْر نَْملَاةٌ يَأَيَّهاا النّْماُل اْدُدلُاواْ  القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }

 َئَساِكنَُكْم الَ يَْقِطَمنُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُودُهُ َواُلْم الَ يَْشعُُروَن {.

يعناـي تعالاـى ذكاره بقولااه: َتاـى لذَا أتَاْوا َعلاـى َواِدي النّااـْمِل َتاـى لذا أتاـى سلـياـمان وجنااوده     

ـْملَةٌ يا أيّها النّـْمُل اْدُدـلُوا َئساِكنَُكْم ال يْقِطَمانُّكْم سلَـْياـماُن َوُجنُاودُهُ يقاول: علـى وادي النـمل قالَْر نَ

 ال يكسرنكم ويقتلنكم سلـيـمان وجنوده َواُلْم ال يَْشعُُروَن يقول: والم ال يعلـمون أنهم يقطمونكم.

ا سفـيان, عن اْعم , عان ـ َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا عبد الرَمن ويقيى, قاال َدثن20455  

رجل يقال له الـقكم, عن عوف, فـي قوله: قالَْر نَـْملَةٌ يا أيهاا النّاـْمُل قاال: كاان ناـمل سلـياـمان بان 

 داود ئثل الذبـا .

 19اآلية : 
كاً ّئن قَْوِلَها َوقَاَل َرّ  أَْوِزْعنَِي أَْن أَْاكُ  َِ َر نِْعَمتََك الّتَِي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَتَبَّسَم َضا

َمتَِك فِي ِعبَاِدَ  الّلاِلِقينَ  َْ  {. أَْنعَْمَر َعلَّي َوَعلََى َواِلدَّي َوأَْن أَْعَمَل َ اِلقاً تَْرَضاهُ َوأَْدِدْلنِي بَِر

 

يقول تعالـى ذكاره: فتبّسام سلـياـمان ضااَكا ئان قاول الناـملة التاـي قالار ئاا قالار, وقاال: َرّ      

أْاُكَر نِْعَمتََك التـي أْنعَْمَر َعلـّي يعنـي بقوله أْوِزْعنِـي: ألهمنـي. وبنـقو الذي قلنا فـي  أْوِزْعنِـي أنْ 

 ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:
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ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20456  

 أْن أْاُكَر نِْعَمتََك يقول: اجعلنـي.فـي قوله: قاَل َرّ  أْوِزْعنِـي 

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زياد, فاـي قولاه  : َرّ  أْوِزْعنِاـي 20457  

أْن أْاُكَر نِْعَمتََك التـي أْنعَْمَر َعلـّي قال: فـي كالق العر , تقول: أوزف فالن بفالن, يقول: َار  

ْعنِااـي ألهمنااـي وَّرضنااـي علااـى أن أاااكر نعمتااك التااـي أنعماار علااـّي علااـيه. وقااال اباان زيااد: أْوزِ 

 وعلـى والدّي.

وقوله: وأْن أْعَمَل َ اِلـقا تَْرَضاهُ يقاول: وأوزعناـي أن أعمال بطاعتاك وئاا ترضااه وأدِّدـْلنِاـي    

َمتَِك فِـي ِعبـاِدَ  الّلاِلـِقيَن يقول: وأددـلنـي برَمتك ئع عبـاد  اللالـقين َْ , الاذين ادتارتهم بَِر

لرسالتك وانتـخبتهم لوَيك, يقول: أددـلنـي ئن الاـ نة ئداداـلهم. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال 

 أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

َمتَِك 20458   َْ ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: وأْدِدـْلنِـي بَِر

 قيَن قال: ئع عبـاد  اللالـقين اْنبـياء والـمَئنـين.فِـي عبـاِدَ  الّلاِلـ

 21- 20اآلية : 
القول فـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }َوتَفَقّادَ الّطْياَر فَقَااَل َئااِلَي الَ أََرى اْلُهْداُلادَ أَْق َكااَن ِئاَن اْلكَاآئِبِيَن ْ  

 نّي بُِسْلَطاُن ّئبِيُن {.الَُعذّبَنّهُ َعذَاباً َاِديداً أَْو ْْذبََقنّهُ أَْو لَيَأْتِيَ 

يقول تعالـى ذكره: َوتَفَقّدَ سلـيـمان الطْياَر فَقااَل ئالاـَي ال أَرى الُهْداُلادَ. وكاان سابب تفقاده الطيار     

 وسَاله عن الهدالد دا ة ئن بـين الطير, ئا:

عان ـ َدثنا ابن عبد اْعلـى, قاال: َادثنا الـمعتاـمر بان سلـياـمان, قاال: سامعر عماران 20459  

أبـي ُئـَ لّز, قال: جلس ابن عبـاس للـى عبد   بن سالق, فسأله عن الهدالد: لـم تفقّده سلـيـمان ئن 

فقال عبد   بن سالق: لن سلـيـمان نزل ئنزلة فـي ئسير لاه, فلاـم يادر ئاا بُْعادَ الاـماء, 0بـين الطير

 فقال: ئن يعلـم بُْعدَ الـماء  قالوا: الهدالد, فذا  َين تفقده.

َدثنا ئـقمد, قال: َدثنا يزيد, قال: َدثنا عمران بن َدير, عان أباـي ئاـ لّز, عان ابان عباـاس    

 وعبد   ابن سالق بنـقوه.

ـ َدثنـي أبو السائب, قال: َدثنا أبو ئعاوية, عن اْعم , عن الاـمنهال, عان ساعيد بان 20460  

سّر ئّة كرساي, ثام ي ايء أااراف  جبـير, عن ابن عبـاس, قال: كان سلـيـمان بن داود يوضع له

اُلنس فـي لسون ئـما يـلـيه, ثم تـ يء أاراف الـ ّن فـي لسون ئاـما يـلاـي اُلناس, قاال: ثام يادعو 

الطير فتظلهم, ثم يدعو الري  فتـقملهم, قال: فـيسير فاـي الكاداة الواَادة ئسايرة ااهر, قاال: فباـينا 

ة ئان اْر , قاال: فادعا الهدالاد, ف ااءه فنقار الو فـي ئسيره لذا اَتا  للاـى الاـماء والاو فاـي فاال

اْر , فـيليب ئوضع الـماء, قال: ثم تـ يء الشياألين فـيسلـخونه كما يسلـ  اُلالا , قاال: ثام 

يستاـخرجون الاـماء. فقاال لااه ناافع بان اْزر : قااـأ ياا وقااف أرأيار قولااك الهدالاد ي ايء فااـينقر 

ر الفّ  ي يء َتـى يقاع فاـي عنقاه  قاال: فقاال اْر , فـيليب الـماء, كيأ يبلر الذا, وال يبل

 له ابن عبـاس: ويقك لن القدر لذا جاء َال دون البلر.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ئـقمد بن لسقا , عان بعاض أالال العلاـم, عان 20461  

الطيار, والب بن ئنبه, قال: كان سلـيـمان بان داود لذا دار  ئان باـيته للاـى ئاـ لسه عكفار علاـيه 

وقاق له الـ ّن واُلنس َتـى ي لس علـى سريره, َتاـى لذا كاان ذاا باداة فاـي بعاض زئاناه بادا 

للـى ئـ لسه الذي كان ي لس فـيه, فتفقد الطير. وكان فـياـما يزعماون يأتاـيه نوباـا ئان كال  انأ 

 أرى ئن الطير ألائر, فنظر فرأى ئن أ اناف الطيار كلهاا قاد َضاره لال الهدالاد, فقاال: ئالاـي ال

 الهدالد

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زياد: أّول ئاا فقاد سلـياـمان الهدالاد 20462  

نزل بواد فسأل اُلنس عن ئائه, فقالوا: ئاا نعلاـم لاه ئااء, فا ن يكان أَاد ئان جناود  يعلاـم لاه ئااء 

ئن جنود  يعلـم له ئاء فاـالطير, فـالـ ّن, فدعا الـ ّن فسألهم, فقالوا: ئا نعلـم له ئاء ولن يكن أَد 

فدعا الطير فسألهم, فقالو: ئا نعلـم له ئاء, ولن يكان أَاد ئان جناود  يعلاـمه فاـالهدالد, فلاـم ي اده, 

 قال: فلذا  أّول ئا فقد الهدالد.
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َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أباـي, قاال: ثناـي عماي, قاال: ثناـي أباـي, عان أباـيه, عان ابان    

تَفَقّدَ الّطْيَر فَقاَل ئالـَي ال أَرى الُهْداُلدَ أْق كاَن ِئَن الكائِبِـيَن قال: تفقد الهدالد ئن أجل عبـاس, قوله: وَ 

أنه كان يدله علاـى الاـماء لذا ركاب, ولن سلـياـمان ركاب ذاا ياوق فقاال: أيان الهدالاد لاـيدلنا علاـى 

كاان ينفعاه الاـقذر ئاا لاـم يبلكاه الـماء  فلـم ي ده, فمن أجل ذلك تفقده. فقال ابن عبـاس: لن الهدالد 

 اْجل فلـما بلغ اْجل لـم ينفعه الـقذر, وَال القدر دون البلر.

فقاد ادتلااأ عبااد   باان سااالق والقاائلون بقولااه ووالااب باان ئنبااه, فقاال عبااد  : كااان ساابب تفقااده   

. وقال والب بن الهدالد وسَاله عنه لـيستـخبره عن بُعد الـماء فـي الوادي الذي نزل به فـي ئسيره

ئنبه: كان تفقده لياه وسَاله عنه ُلدالله بـالنوبة التـي كان ينوبها و  أعلاـم باأّي ذلاك كاان لذ لاـم 

 يأتنا بأّي ذلك كان تنزيـل, وال دبر عن رسول    لى   عليه وسلم  قي .

الطير, لئا للنوبة التاـي فـاللوا  ئن القول فـي ذلك أن يقال: لن   أدبر عن سلـيـمان أنه تفقد   

 كانر علـيها وأدـلر بها, ولئا لـقاجة كانر للـيها عن بُعد الـماء.

وقوله: فَقاَل ئاِلـَي ال أَرى الُهْداُلدَ أْق كاَن ِئَن الكائِبِاـيَن يعناـي بقولاه ئالاـَي ال أَرى الُهْداُلادَ أدطاأه   

ناس الـخـلي فلـم يقضر. وبناـقو بلرى فال أراه وقد َضر أق الو بائب فـيـما با  ئن سائر أج

 الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20463  

 فلـم يقضر  بن ئنبه ئاِلـَي ال أَرى الُهْداُلدَ أْق كاَن ِئَن الكَائِبِـيَن أدطأه بلري فـي الطير, أق با 

وقوله: َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا يقول: فلـما أدبر سلـيـمان عان الهدالاد أناه لاـم يقضار وأناه بائاب    

بياار ااااالد, أقساام َُْعذّبَنّااه َعذَابااـا َاااِديدا وكااان تعذيبااه الطياار فـيااـما ذُكاار عنااه لذا عااذّبها أن ينتااأ 

 ـل. ذكر ئن قال ذلك:ريشها. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأوي

ـا َادثنا أباو ُكَرياب, قاال: َادثنا الـقماناـي, عان اْعما , عان الاـمنهال, عان ساعيد باان 20464  

 ُجبَـير, عن ابن عبـاس, فـي قوله َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا قال: نتأ ريشه.

د, عان ابان ـ َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا ابن عطية, عن اريك, عن عطاء, عن ئاـ اال20465  

 عبـاس, فـي َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا عذابه: نتفه وتشميسه.

َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أباـي, قاال: ثناـي عماي, قاال: ثناـي أباـي, عان أباـيه, عان ابان    

 عبـاس, قوله َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا قال: نتأ ريشه وتشميسه.

, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو20466  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد َُْعذّبَنّاهُ َعذَاباـا 

 َاِديدا قال: نتأ ريشه كله.

قولاه َُْعذّبَنّاهُ  َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئاـ االد,   

 َعذَابـا اِديدا قال: نتأ ري  الهدالد كله, فال يكفو سنة.

 ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عن قَتادة, قال: نتأ ريشه.20467  

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20468   َُ ـ 

 ه َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا يقول: نتأ ريشه.يقول فـي قول

ـ َدثنا ابن َميد, قاال: َادثنا سلاـمة, قاال: ثناـي ابان لساقا , عان يزياد بان روئاان أناه 20469  

 َدّث أن عذابه الذي كان يعذّ  به الطير نتأ جناَه.

الال العلاـم: الاذا ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد: قـيـل لبعض أ20470  

 الذب , فما العذا  الشديد  قال: نتأ ريشه بتركه بَضعة تنزو.

َدثنا سعيد بن الربـيع الرازّي, قال: َدثنا سفـيان, عن عمرو بان بشاار, عان ابان عباـاس, فاـي    

 قوله َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا قال: نتفه.

ان, عاان َسااين باان أبااـي ااادّاد, قااال: نتفااه ـا َدثنااـي سااعيد باان الربااـيع, قااال: َاادثنا سفاـي20471  

 وتشميسه.

 أو ْذبقنه, يقول: أو ْقتلنه. كما:  
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دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20472   َُ ـ 

 يقول, فـي قوله: أْو َْْذبََقنّه يقول: أو ْقتلنه.

َلاين, عان عباد ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـق20473   َُ سين, قال: َدثنا عبـاد بان العاّواق, عان 

   بن ادّاد: َُْعذّبَنّهُ َعذَابـا َاِديدا أَْو َْْذبَقنّهُ... االَية, قال: فتلقاه الطير, فأدبره, فقال: ألـم يستثن 

ئعها  اقتها وَقاـيقتها. وقوله: أْو لَـيَأْتِـيَنّـي بُسْلطاُن ُئبِـيُن يقول: أو لـيأتـيناـي بق اة تباـين لساا   

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا علـّي بن الاـقسين اْزدّي, قاال: َادثنا الـمعافاـَى بان عماران, عان سفاـيان, عان 20474  

 عمار الداّْلنـي, عن سعيد بن ُجبَـير, عن ابن عبـاس, قال: كل سلطان فـي القرآن فهو َ ة.

دثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أباـي, قاال: ثناـي عماي, قاال: ثناـي أباـي, عان أباـيه, عان ابان َ   

عبـاس, قوله أْولَـيَأْتِـيَنّـي بُِسْلطاُن َئبِـيُن يقول: ببـينة أعذره بها, والو ئثل قوله: الِّذيَن يُ اِدلُوَن فـي 

 آياِا ّ ِ بكَْيِر ُسْلطاُن يقول: بكير بـيّنة.

َدثنا ابن بشار, قال: َدثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا سفاـيان, عان رجال, عان عكِرئاة,  ـ20475  

 قال: كل ايء فـي القرآن سلطان, فهو َ ة.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا عبد  , بن يزيد, عن قَبـاث بان َرِزيان, أناه سامع    

 ـي القرآن فهو َ ة, كان لهدالد سلطان.عكِرئة يقول: سمعر ابن عبـاس يقول: كّل سلطان ف

ـ َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عن قَتادة أْولَـيَأْتِـيَنّـي بُِسْلطاُن ُئبِاـيُن 20476  

 قال: بعذر بـين.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20477  

 أْتِـيَنّـي بُِسْلطاُن ُئبِـيِن: أي بق ة عذر له فـي بيبته.بن ئنبه أْولَـي

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20478   َُ ـ 

ّ ِ  يقول, فـي قوله: أْولـيَأْتِـيَنّـي بُِسْلطاُن ُئبِـيِن يقول: ببـينة, والو قول   الِّذيَن يُ اِدلُوَن فِـي آياااِ 

 بكَْيِر ُسْلطاُن بكير بـينة.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله أْولَـيَأْتِـيَنّـي بُِساْلطاُن 20479  

 ُئبِـيُن قال: بعذر أعذره فـيه.

 22اآلية : 
طُر بِمَ  ََ ا لَْم تُِقْط بِِه َوِجّْتَُك ِئان َسابَ ُ بِنَبَا ُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فََمَكَث َبْيَر بَِعيُد فَقَاَل أَ

 يَِقيُن {.

يعنـي تعالاـى ذكاره بقولاه: فََمَكاَث بياَر بَِعياُد فمكاث سلـياـمان بيار ألوياـل ئان َاين ساأل عان     

 الهدالد, َتـى جاء الهدالد.

« فََمُكاثَ » وادتلأ القّراء فـي قراءة قوله: فََمَكَث فقرأا ذلك عائة قّراء اْئلار سوى عا ام:  

بضّم الكاف, وقرأه عا م بفتـقها, وكلتا القراءتـين عندنا  وا , ْنهماا لكتاان ئشاهورتان, ولن 

 كان الضّم فـيها أع ب للـّي, ْنها أاهر اللكتـين وأفلقهما.

ْطُر بِـَما لَـْم تُـِقْط بِِه يقول: فقال الهدالد َين سأله سلـيـمان عن تـخـلفه     ََ وبيبتاه: وقوله: فَقاَل أ

 أَطب بعلـم ئا لـم تـقط به أنر يا سلـيـمان. كما:

ْطاُر بِاـَما لَاـْم 20480   ََ ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: أ

 تـِقْط بِِه قال: ئا لـم تعلـم.

ن والاب ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عا20481  

بن ئنبه فَمَكَث بيَر بَعيُد ثم جاء الهدالد, فقال له سلـيـمان: ئا دـلّفك عن نوبتك  قاال: أَطار باـما 

 لـم تـقط به.

 وقوله: َوِجّْتَُك ِئْن َسب  بِنَب  يَِقـيُن يقول: وجّتك ئن سب  بخبر يقـين. والو ئا:  

عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب  ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا ,20482  

 بن ئنبه َوِجّْتَُك ِئْن َسب ُ بِنَب ُ يَِقـيُن: أي أدركر ئلكا لـم يبلكه ئلكك.
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وادتلفاار القااّراء فااـي قااراءة قولااه: ِئااْن َسااب ُ فقاارأ ذلااك عائااة قااّراء الااـمدينة والكوفااة ِئااْن َسااب ُ   

ئكااة والبلاارة ِئااْن َسااب ُ بتاار  بااـاُلجراء. الـمعنااـي أنااه رجاال اساامه ساابأ. وقاارأه بعااض قااّراء أالاال 

 اُلجراء, علـى أنه اسم قبـيـلة أو الئرأة.

واللوا  ئن القاول فاـي ذلاك أن يُقاال: لنهماا قراءتاان ئشاهورتان, وقاد قارأ بكال واَادة ئنهماا   

علـماء ئن القّراء, فبأيتهما قرأ القارىء فمليب فـاُلجراء فـي سبأ, وبيار اُلجاراء  اوا , ْن 

 كما جاء به اْثر, ف نه لذا أريد به اسم الرجل أُجري, ولن أرياد باه اسام القبـياـلة سبأ لن كان رجالً 

 لـم يُْ َر, كما قال الشاعر فـي لجرائه:

 اْلَواِردُوَن َوتَـْيـٌم فـي ذََرا َسب ُقَْد َعّض أْعناقَُهْم ِجلدُ الـَ َوائيِس  

دثر عن الفّراء عن الرؤاسي أن   َُ ه سأل أبـا عمرو بان العاالء كياأ لاـم يروى: ذرا, وذرى, وقد 

ي ار سابأ  قاال: لسار أدري ئاا الاو فكاأن أباـا عمارو تار  لجاراءه, لذ لاـم يادِر ئاا الاو, كماا تفعال 

العر  بـاْسماء الـمـ هولة التـي ال تعرفها ئن تر  اُلجراء. َكي عن بعضهم: الذا أبو ئعروَر 

كاان سابأ جابالً, أجاري ْناه يُاراد باه الاـ بل قد جاء, فتر  لجراءه لذ لـم يعرفه فـي أسمائهم. ولن 

 بعينه, ولن لـم ي ر فألنه ي عل اسما للـ بل وئا َوله ئن البقعة.

 24 - 23اآلية : 
القول فاـي تأوياـل قولاه تعالاـى:   }لِنّاي َوَجادّا اْئاَرأَةً تَْمِلُكُهاْم َوأُوتِيَاْر ِئان ُكاّل َااْيُء َولََهاا َعاْرٌش 

قَْوَئَها يَْسُ دُوَن ِللّشْمِس ِئن دُوِن ّ ِ َوَزيّاَن لَُهاُم الّشاْيَطاُن أَْعَماالَُهْم فََلاداُّلْم َعاِن َعِظيٌم ْ  َوَجدتَّها وَ 

 الّسبِيِل فَُهْم الَ يَْهتَدُوَن {.

يقول تعالـى ئخبرا عن قـيـل الهدالد لسلـيـمان ئخبرا بعذره فـي ئكيبه عنه: لنّـي َوَجْدُا اْئارأةً     

عنـي تـملك سبأ, ولنـما  ار الذا الـخبر للهدالد عذرا وَ ة عند سلـيـمان, درأ به عنه ئا تَـْمِلُكُهْم ي

كان أُوعد به, ْن سلـيـمان كان ال يرى أن فـي اْر  أَدا له ئـملكة ئعه, وكان ئع ذلاك  الى 

ْر    عليه وسلم رجالً ُجبّب للـيه الـ هاد والكزو, فلـما دله الهدالد علاـى ئلاك باـموضع ئان ا

الو لكيره, وقوق كفرة يعبدون بير  , له فـي جهادالم وبزوالم اْجر الـ زيـل, والثوا  العظيـم 

فـي االَجل, وضّم ئـملكة لكيره للـى ئلكه, َقّر للهدالاد الاـمعذرة, و اّقر لاه الاـق ة فاـي ئكيباه 

 عن سلـيـمان.

ايء يَتاه الاـملك فاـي عاجال الدناـيا ئاـما  وقوله: وأُوتِـيَْر ِئْن ُكّل َاْيُء يقول: وأوتـير ئن كلّ    

 يكون عندالم ئن العتاد واالَلة. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان أباـي ُعبَاـيدة الباـاجي, عان 20483  

 ُء يعنـي: ئن كل أئر الدنـيا.الـقسن, قوله: وأُوتِـيَْر ِئْن ُكّل َايْ 

وقولااه ولََهااا َعااْرٌش َعظيااـٌم يقااول: ولهااا كرسااي عظيااـم. وُعنااـي بـالعظيااـم فااـي الااذا الااـموضع:    

العظيـم فـي قدره, وعظم دطره, ال عظمه فـي الكبر والسعة. وبنـقو الذي قلنا فاـي ذلاك قاال أالال 

 التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ال: َاادثنا الااـقسين, قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, عاان عطاااء ـاا َاادثنا القاساام, قاا20484  

سان اللانعة,  ََ الـخراسانـي, عن ابن عباـاس, قولاه َولَهاا َعاْرٌش َعِظياـٌم قاال: سارير كرياـم, قاال: 

 وعراها: ئن ذالب قوائمه ئن جوالر ولَلَ.

ا َعاْرٌش َعظياـٌم: ـ قال: ثنـي َ اا , عان أباـي ُعباـيدة الباـاجي, عان الاـقسن, قولاه: ولََها20485  

 يعنـي سرير عظيـم.

وقولااه: َوَجااْدتُها َوقَْوَئهااا يَْسااُ دُوَن للّشااْمس ِئااْن دُوِن ّ ِ يقااول: وجاادا الااذه الااـمرأة ئلكااة ساابأ,    

وقوئها ئان سابأ, يسا دون للشامس فاـيعبدونها ئان دون  . وقولاه: َوَزيّاَن لَُهاُم الّشاْيطاُن أعماالَُهْم 

ـيس عبـادتهم الشمس, وس ودالم لها ئن دون  , وَبّب ذلاك للاـيهم فَّلاداُّلْم يقول: وَّسن لهم لبل

َعِن الّسبِـيـِل يقول: فمنعهم بتزيـينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريي الـمستقـيـم, والو دين   الذي بعاث 

زيان لهام الشايطان  به أنبـياءه, وئعناه: فلداّلم عن سبـيـل الـقّي فَُهْم ال يَْهتَدُوَن يقول: فهم لـما قاد

ئا زين ئن الس ود للشمس ئن دون   والكفر به ال يهتدون لسبـيـل الاـقّي وال يسالكونه, ولكانهم 

 فـي ضاللهم الذي الم فـيه يتردّدون.
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 26- 25اآلية : 
َواْْرِ  َويَْعلَُم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أاَلّ يَْسُ دُواْ ّوِ الِّذي يُْخِرُ  اْلَخْبَء فِي الّسَماَواِا 

 َئا تُْخفُوَن َوَئا تُْعِلنُوَن ْ  ّ ُ الَ لِلَـَهَ لِالّ اُلَو َرّ  اْلعَْرِش اْلعَِظيِم {.

ِ فقااارأ بعاااض الـمكياااـين وبعاااض الـمدنـياااـين      ادتلاااأ القاااّراء, فاااـي قاااراءة قولاااه أالّ يَْساااُ دُوا ِوّ

اكتفاـاء بادالة « الاَالء»الاَالء اسا دوا, فأضامروا بـالتـخفـيأ, باـمعنى: أال ياا « أالَ »والكوفـيـين 

علـيها. وذكر بعضهم سماعا ئن العر : أال يا ارَمنا, أال ياا تلادّ  علاـينا واستشاهد أيضاا « يا»

 ببـير اْدطل:

يّانا ِعدا آِدَر الداّْلِر   ََ  أال يا اْسلَـمي يا اِلْندُ الْندَ نَبِـي بَدِرَولْن كاَن 

فاـي اُلعارا . وقارأ « أال»ا فـي الذا الـموضع جزق, وال ئوضع لقوله فعلـى الذه القراءة اس دو  

ذلاك عائاة قااّراء الاـمدينة والكوفااة والبلارة أالّ يَْساُ دوا بتشااديد أالّ, باـمعنى: وزيّاان لهام الشاايطان 

فاـي ئوضاع نلاب لاـما ذكارا ئان ئعنااه أناه لاّال, ويسا دوا فاـي « أالّ »أعمالهم لّال يس دوا   

 ئوضع نلب بأن.

واللوا  ئن القول فـي ذلك أنهما قراءتان ئستفـيضتان فـي قراءة اْئلار قد قرأ بكاّل واَادة   

 ئنهما علـماء ئن القّراء ئع  قة ئعنـيـيهما.

فـي قاراءة ئان قارأه علاـى وجاه اْئار, فقاال بعاض « يا»وادتلأ أالل العربـية فـي وجه ددول   

باـينهما « ياا»أئرا, كأنه قال لهام: اسا دوا, وزاد  نـقويـي البلرة: ئن قرأ ذلك كذلك, فكأنه جعله

ْنهاا « ياا»التـي تكون للتنبـيه, ثم أذالب ألأ الو ل التـي فـي اس دوا, وأذالبر اْلأ التـي فـي 

التاـي تدداـل للناداء « يا»ساكنة لقـير السين, فلار أال يس دوا. وقال بعض نـقويـي الكوفة: الذه 

باـاالسم ئنهاا, فتقاول: ياا أقبال, وزياد أقبال, وئاا ساقط ئان الساواكن يكتفـي بها ئن االسم, ويكتفـي 

 فعلـى الذا.

ويعنـي بقوله: يُْخِرُ  الاـَخْبَء يخار  الاـمخبوء فاـي السامواا واْر  ئان بياث فاـي الساماء,    

ونبـاا فـي اْر  ونـقو ذلك. وبـالذي قلنا فاـي ذلاك, قاال أالال التأوياـل, ولن ادتلفار عباـارتهم 

 ئن قال ذلك:عنه. ذكر 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا ابن الـمبـار , عان ابان ُجاَريل, قاراءة عان ئاـ االد يُْخاِرُ  20486  

 الـَخْبَء فـي الّسَمَواا قال: الكيث.

َدثنـي ئاـقمد بان عمار, قاال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, قاال:    

يعا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه يُْخاِرُ  الاـَخْبَء َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جم

 قال: الكيث.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله الِّذي يُْخِرُ  الـَخْبَء 20487  

ن فِـي الّسَمَواِا واْْرِ  قال: دبء السماء واْر : ئا جعل   فـيها ئن اْرزا , والاـمطر ئا

السماء, والنبـاا ئن اْر , كانتا رتقا, ال تـمطر الذه وال تنبار الاذه, ففتاي الساماء, وأنازل ئنهاا 

 الـمطر, وأدر  النبـاا.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا عيسى بن يونس, عن لسماعيـل بن أباـي 20488  

 الِّذي يُْخاِرُ  الاـَخْبَء فِاـي الّساَمَواِا واْْرِ  دالد, عن َكيـم ابن جابر, فـي قوله: أالّ يَْسُ دُوا ِوّ 

 ويعلـم كّل دفـية فـي السمواا واْر .

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمارة, قال: َدثنا عبـيد   بن ئوسى, قال: أدبرنا أُساائة بان زياد, 20489  

ب: الل سألر كعبـا عن ئعاذ بن عبد  , قال: رأير ابن عبـاس علـى بكلة يسأل تبعا ابن ائرأة كع

عن البذر تنبار اْرُ  العااَق لاـم يلاب العااق االَدار  قاال: سامعر كعباـا يقاول: الباذر ينازل ئان 

 السماء ويخر  ئن اْر , قال:  دقر.

قال أباو جعفار: لناـما الاو تباـيع, ولكان الكاذا قاال ئاـقمد. وقـياـل: يخار  الاـَخْبَء فاـي السامواا   

فاـي االستاـخرا   ويَعَلَاـُم « ئان»ئكان « فـي»و « فـي»ن ئكا« ِئن»واْر , ْن العر  تضع 

ئا تُـْخفُوَن وَئا تُْعِلنُوَن يقول: ويعلـم السّر ئن أئور دـلقه, الَالء الذين زين لهم الشيطان أعماالهم 

والعالنـية ئنها, وذلك علـى قراءة ئن قرأ أالّ بـالتشديد. وأئا علـى قراءة ئن قارأ بـالتـخفاـيأ فا ن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقاد ذكار أن «. أال ياا الاَالء اسا دوا»ويعلـم ئا يسره دـلقه الذين أئرالم باـالس ود بقولاه: ئعناه: 

ِ الِّذي يَْعلَـُم سّرُكْم وَئا تُْعِلنُونَ »ذلك فـي قراءة أُبـّي:   «. وأالّ تَْسُ دُوا ِوّ

 الاذي ال تللاـ  العباـادة لال وقوله: ّ ُ ال للَهَ لالّ اُلَو َر  العَْرِش العَِظيـِم يقول تعالاـى ذكاره:     

له, ال لله لال الو, ال ئعبود سواه تللـ  له العبـادة, فأداـللوا لاه العباـادة, وأفاردوه باـالطاعة, وال 

تشااركوا بااه ااايّا َرّ  العَااْرِش العَِظيااـِم يعنااـي بااذلك: ئالااك العاارش العظيااـم الااذي كاال عاارش, ولن 

 .عظم, فدونه, ال يُشبهه عرش ئلكة سبأ وال بيره

ْطاُر بِاـَما لَاـْم 20490   ََ ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد فاـي قولاه: أ

 تُـِقْط بِِه للـى قوله ال للَه لالّ اُلَو َرّ  العَْرِش العَِظيـِم الذا كله كالق الهدالد.

 ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا  بنـقوه.20491  

 82-27اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل َسنَنُظُر أََ دَْقَر أَْق ُكنَر ِئَن اْلَكااِذبِيَن ْ  اْذاَلاب بِّكتَاابِي اَلاـَذَا 

 فَأَْلِقْه لِلَْيِهْم ثُّم تََوّل َعْنُهْم فَاْنُظْر َئاذَا يَْرِجعُوَن {.

ا اعتاذرا باه ئان العاذر, واَتاـ  ر باه يقول تعالـى ذكره: قاَل سلـيـمان للهدالد: َسنَْنُظُر فـياـم    

ئن الـق ة لكيبتك عنا, وفـيـما جّتنا به ئن الـخير أَ دَْقَر فـي ذلك كله أْق ُكْنَر ِئَن الكاِذبِـيَن فاـيه 

 اْذاَلْب بِكتابِـي الذَا فأَْلْقِه لِلَـْيِهْم ثُّم تََوّل َعْنُهْم فـاْنُظْر ئاذَا يَْرِجعُوَن.

فااـي تأويااـل ذلااك فقااال بعضااهم: ئعناااه: اذالااب بكتابااـي الااذا, فألقااه للااـيهم,  فااـادتلأ أالاال التأويااـل  

فـانظر ئاذا يَْرِجعون, ثم توّل عنهم ئنلرفـا للـّي, فقال: الو ئن الـمَّدر الذي ئعناه التقديـم. ذكر 

 ئن قال ذلك:

ـي أجاا  ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب قال: قال ابن زيد: فأجابه سلـيـمان, يعنا20492  

 الهدالد لَـّما فرغ: قاَل َسنَْنُظُر أَ دَْقَر أْق ُكْنَر ِئَن الكاِذبِـيَن. اْذاَلْب بِكتابِـي اَلذَا فَأْلِقاْه للَاـْيِهْم وانظار

ئاذا يرجعون, ثم توّل عنهم ئنلرفـا للاـّي. وقاال: وكانار لهاا َكاّوة ئساتقبلةُ الشامس, سااعة تطلاع 

الهدالاد َتاـى وقاع فاـيها فساداّلا, واساتبطأا الشامس, فقائار الشمس تطلع فـيها فتسا د لهاا, ف ااء 

 تنظر, فرئى بـاللقيفة للـيها ئن تـقر جناَه, وألار َتـى قائر تنظر الشمس.

قال أبو جعفر: فهذا القول ئن قول ابن زيد يدّل علـى أن الهدالد تولـى للـى سلـيـمان راجعا, بعاد   

 لذي ترجع وتفعل كان قبل للقائه كتا  سلـيـمان للـيها.للقائه الكتا , وأن نظره للـى الـمرأة ئا ا

وقال آدرون: بل ئعنى ذلاك: اذالاب بكتاباـي الاذا فألقاه للاـيهم, ثام تاوّل عانهم, فكان قريباـا ئانهم,   

وانظر ئاذا يرجعون قالوا: وفعل الهدالد, وسمع ئراجعة الـمرأة أالال ئاـملكتها, وقولهاا لهام: لنّاـي 

يـِم وئاا بعاد ذلاك ئان ئراجعاة أُْلِقـَي للـّي ِكتاٌ  كَ  َِ َمِن الّر َْ ِريـٌم, لنّهُ ِئْن ُسلَـْيـماَن, َولنّهُ بِْسِم ّ ِ الّر

 بعضهم بعضا. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20493  

َعْنُهْم: أي كان قريباـا فاـاْنُظْر ئااذَا يَْرِجعُاوَن. والاذا القاول أاابه.  بن ئنبه, قوله: فَأَْلِقْه للَـْيهْم ثُّم تََولّ 

بتأويااـل االَيااة, ْن ئراجعااة الااـمرأة قوئهااا, كاناار بعااد أن ألقااـي للااـيها الكتااا , ولااـم يكاان الهدالااد 

لـينلرف وقد أُئر بأن ينظار للاـى ئراجعاة القاوق باـينهم ئاا يتراجعوناه قبال أن يفعال ئاا أئاره باه 

 ن.سلـيـما

 31 - 29اآلية : 
َولِنّهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَالَْر يَأَيَّها اْلَمالُ لِنَّي أُْلِقَي لِلَّي ِكتَاٌ  َكِريٌم ْ  لِنّهُ ِئن ُسلَْيَماَن 

يِم ْ  أاَلّ تَْعلُواْ َعلَّي َوأْتُونِي ُئْسِلِميَن {. َِ َمـَِن الّر َْ  بِْسِم ّ ِ الّر

ى ذكره: فذالب الهدالد بكتا  سلـيـمان للـيها, فألقاه للـيها فلـما قرأته قالر لقوئهاا: ياا يقول تعالـ    

أيّها الـَمألُ لنّـي أُْلِقـَي للـّي ِكتاٌ  َكِريـٌم. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قاال أالال التأوياـل. ذكار ئان قاال 

 ذلك:

عن بعض أالل العلـم, عن والاب  ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـيـمة, عن ابن لسقا ,20494  

بن ئنبه, قال: كتب, يعنـي سلـيـمان بن داود ئع الهدالد: بسم   الرَمن الرَيـم, ئن سلـيـمان بن 
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داود, للـى بلقـيس بنر ذي سرح وقوئها, أئاا بعاد, فاال تعلاوا علاـّي وأتوناـي ئسلاـمين, قاال: فأداذ 

نر لها كّوة فـي بـيتها لذا أللعر الشامس نظارا الهدالد الكتا  برجله, فـانطلي به َتـى أتاالا, وكا

للـيها, فس دا لها, فأتـى الهدالد الكّوة فسداّلا ب ناَيه َتـى ارتفعار الشامس ولاـم تعلاـم, ثام ألقاـى 

 الكتا  ئن الكّوة, فوقع علـيها فـي ئكانها الذي الي فـيه, فأدذته.

سفـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة, قاال:  ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو20495  

بلكنـي أنها ائرأة يقال لها بلقـيس, أَسبه قاال: ابناة اراَياـل, أَاد أبويهاا ئان الاـ ّن, ئاَدر أَاد 

قدئيها كقافر الدابة, وكانر فـي بـير ئاـملكة, وكاان أولاو ئشاورتها ثاالث ئّاة واثناـي عشار كاّل 

ئاأر , ئان  انعاء علاـى ثالثاة أيااق فلاـما رجل ئنهم علـى عشرة آالف, وكانر بأر  يقاال لهاا 

جاء الهدالد بخبرالا للـى سلـيـمان بان داود, كتاب الكتاا  وبعاث باه ئاع الهدالاد, ف ااء الهدالاد وقاد 

َبلّقر اْبوا , وكانر تكلّي أبوابها وتضع ئفـاتـيقها تـقر رأسها, ف اء الهدالد فدداـل ئان كاّوة, 

يـِم أاَلّ تَْعلُوا فألقـى اللقيفة علـيها, فقرأتها, ف ذا فـيه َِ َمِن الّر َْ ا: لنّهُ ِئْن ُسلَـْيـماَن َولنّهُ بِْسِم ّ ِ الّر

 َعلـّي وأتُونِـي ُئْسِلـِميَن وكذلك كانر تكتب اْنبـياء ال تطنب, لنـما تكتب جمالً.

 ـ قال: ثنا الـقسين, قال: ثنـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: لاـم يازد سلـياـمان علاـى ئاا20496  

 قّب   فـي كتابه: لنه ولنه.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20497   َُ ـ 

يقول فـي قوله: اْذاَلْب بِكتابِـي اَلاذَا فأَْلقاه للَاـْيِهْم: فمضاى الهدالاد باـالكتا , َتاـى لذا َااذى الاـملكة 

 والي علـى عراها ألقـى للـيها الكتا .

وقوله: قالَْر ياا أيّهاا الاـَمألُ لنّاـي أُْلِقاـَي للاـّي ِكتااٌ  َكِرياـٌم والاـمأل: أااراف قوئهاا. يقاول تعالاـى    

 ذكره: قالر ئلكة سبأ ْاراف قوئها: يا أيّها الـَمألُ لنّـي أْلِقـَي للـّي ِكتاٌ  َكِريـٌم.

م: و افته باذلك ْناه كاان وادتلأ أالل العلاـم فاـي سابب و افها الكتاا  بـالكرياـم, فقاال بعضاه  

ئختوئا: وقال آدرون: و فته بذلك ْنه كان ئن ئلك فو فته بـالكرق لكرق  اَبه. وئاـمن قاال 

 ذلك ابن زيد.

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: لنّاـي أُْلِقاـَي للاـّي 20498  

 تب للـيها.ِكتاٌ  َكِريـٌم قال: الو كتا  سلـيـمان َيث ك

ياـِم ُكِسارا لن اْولاـى والثاناـية علاـى الاردّ     َِ َمِن الّر َْ وقوله لنّهُ ِئن ُسلَـْياـماَن َولنّاهُ بِْساِم ّ ِ الاّر

ئن قوله: لنّـي أُْلِقـَي للـّي ِكتاٌ  َكِريـٌم. وئعنى الكالق: قالر: يا أيها الـمأل لناـي ألقاـي « لنـي»علـى 

 ـمان. للـّي كتا , ولنه ئن سلـي

 وقوله أاَلّ تَْعلُوا َعلـّي وأْتُونِـي ُئْسِلـِميَن يقول: ألقـي للـّي كتا  كريـم أال تعلوا علـّي.   

وجهان ئن العربـية: لن جعلر بدالً ئن الكتا  كانر رفعاا باـما رفاع باه الكتاا  بادالً « أنْ »ففـي   

تعلو علـّي كانر نلبـا بتعلي الكتا   ئنه ولن جعل ئعنى الكالق: لنى ألقـى للـّي كتا  كريـم أن ال

 بها.

 وعنى بقوله: أاَلّ تَْعلُوا َعلَـّي: أن ال تتكبروا وال تتعارموا عما دعوتكم للـيه. كما:  

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: أاَلّ تَْعلُوا َعلاـّي: أن 20499  

يه لن ائتنعتاـم جاالادتكم. فقلار البان زياد: أْن ال تَْعلُاوا َعلاـّي أن ال ال تتـمنعوا ئن الذي دعوتكم للاـ

تتكباروا علاـّي  قااال: نعام قااال: وقاال ابان زيااد: أاَلّ تَْعلاوا َعلااـّي وأْتُونِاـي ُئْسِلاـِميَن ذلااك فاـي كتااا  

 انـية والطاعة.سلـيـمان للـيها. وقوله: وأْتُونِـي ُئْسِلـِميَن يقول: وأقبلوا للـّي ئذعنـين   بـالوَد

 33- 32اآلية : 
تّاَى  ََ القول فـي تأويـل قولاه تعالاـى:   }قَالَاْر يَأَيَّهاا اْلَماالُ أَْفتُاونِي فِاَي أَْئاِري َئاا ُكناُر قَاأِلعَاةً أَْئاراً 

 أُْئِريَن {.تَْشَهدُوِن ْ  قَالُواْ نَْقُن أُْولُو قُّوةُ َوأُولُو بَأُْس َاِديُد َواْْئُر لِلَْيِك فَانُظِري َئاذَا تَ 

يقول تعالـى ذكاره: قالار ئلكاة سابأ ْااراف قوئهاا: ياا أيّهاا الاـَمأل أَْفتُونِاـي فِاـي أْئاِري تقاول:     

أايروا علـّي فـي أئري الذي قد َضرنـي ئن أئر  اَب الاذا الكتاا  الاذي ألقاـي للاـّي, ف علار 

 الـمشورة فتـيا.
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دُوِن تقول: ئا كنر قاضية أئارا فاـي ذلاك َتاـى تشاهدون, وقوله: ئا ُكْنُر قاأِلعَةً أْئرا َتـى تَْشهَ   

 فأااوركم فـيه. كما:

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قاال ابان زياد: دعار قوئهاا تشااورالم أيّهاا 20500  

قطع أئرا الـَمألُ أْفتُونِـي فـي أْئِري, ئا ُكْنُر قاأِلعَةً أْئرا َتـى تَْشَهدُوِن يقول فـي الكالق: ئا كنر ْ

 دونك وال كنر ْقضي أئرا, فلذلك قالر: ئا ُكْنُر قاأِلعَةً أْئرا بـمعنى: قاضية.

وقوله: قالُوا نَـْقُن أُولُو قُّوةُ وأُولُو بأُْس َاِديُد يقول تعالـى ذكره: قال الـمأل ئن قوق َئِلكة سابأ, لذ    

ال, والباأس الشاديد فاـي الاـقر , ااورتهم فـي أئرالا وأئار سلـياـمان: ناـقن ذوو القاّوة علاـى القتا

واْئر أيتهاا الاـملكة للاـيك فاـي القتاال وفاـي تركاه, فاـانظري ئان الارأي ئاا تارين, فَُمِريناا نأتاـمْر 

 ْئر . وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

نَاـْقُن أُولُاو قُاّوةُ وأُولُاو  ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابان زياد: قاالُوا20501  

 بَأُْس َاِديُد عرضوا لها القتال, يقاتلون لها, واْئر للـيك بعد الذا, فـاْنُظِري ئاذَا تَأُْئِريَن.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو ئعاوية, عان اْعما , عان ئاـ االد, 20502  

 , ئع كّل قـيول ئّة ألأ.قال: كان ئع ئلكة سبأ اثنا عشر ألأ قـيول

ـاا َاادثنا عماارو باان علااـّي, قااال: َاادثنا أبااو عا اام, قااال: َاادثنا سفااـيان, عاان عطاااء باان 20503  

 السائب, عن ئـ االد, عن ابن عبـاس, قال: كان ئع بلقـيس ئّة ألأ قَـْيـل, ئع كل قَـْيـل ئّة ألأ.

: كانار تاـقر ياد ئلكاة سابأ اثناا قال: ثنا وكيع, قال: َدثنا اْعم , قال: سامعر ئاـ االدا يقاول   

 عشر ألأ قـيول والقـيول بلسانهم: الـملك تـقر يد كّل َئِلُك ئّة ألأ ئقاتل.

 

 34اآلية : 
آ أَِذلّةً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَالَْر لِّن اْلُملُوَ  لِذَا دََدلُواْ قَْريَةً أَْفَسدُواَلا َوَجعَلَُواْ أَِعّزةَ أاَْلِلهَ 

 ِلَك يَْفعَلُوَن {.َوَكذَ 

يقااول تعالااـى ذكااره: قالاار  اااَبة ساابأ للااـمأل ئاان قوئهااا, لذا عرضااوا علااـيها أنفسااهم لقتااال     

سلـيااـمان, لن أََئااَرتَهم بااذلك: لّن الااـُملُوَ  لذَا دََدااـلُوا قَْريَااةً َعْنااوةً وَبلَبااةً أْفَساادُوالا يقااول: دّربوالااا 

ـاستعباـادالم اَْارار, واساترقاقهم ليااالم وتنااالى الاـخبر ئنهاا عان َوَجعَلُوا أِعّزةَ أاْلِلها أِذلّةً وذلك ب

الـملو  فـي الذا الـموضع, فقال  : وكاذلَك يَْفعَلُاوَن يقاول تعالاـى ذكاره: وكماا قالار  ااَبة سابأ 

تفعل الـملو , لذا ددـلوا قرية َعْنوة. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال أالال التأوياـل. ذكار ئان قاال 

 ذلك:

ـ َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا أبو بكر, فـي قوله: َوَجعَلُوا أِعّزةَ أاْلِلها أِذلّةً قاال أباو بكار: 20504  

 الذا َعْنَوة.

ـ َدثنا أبو الشاق الرفـاعي, قال: َدثنا أباو بكار, قاال: َادثنا اْعما , عان ئسلاـم, عان 20505  

 أْفَسدُوالا قال: لذا ددـلوالا َعْنَوة دّربوالا. ابن عبـاس, فـي قوله: لّن الـُملُوَ  لذَا دََدـلُوا قَْريَةً 

ـ َدثنا القاسام, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قاال ابان 20506  

عبـاس قالَْر لّن الـُملُوَ  لذَا دََدـلُوا قَْريَةً أْفَسدُوالا َوَجعَلُوا أِعّزةَ أاْلِلهاا أِذلّاةً قاال ابان عباـاس: يقاول 

 : وكذلَك يَْفعَلُوَن. 

 37- 35اآلية : 
}َوإِنّي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهْم بَِهِديّّة رَنَاِظَرةٌ بَِم يَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَ  *  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

أَنطتُْم بَِهطِديّتُِكْم  رَلَّما َجمَء ُسطلَْيَماَ  قَطاَل أَتُِمطّدونَِن بَِمطاّل رََمطم آتَطانِي ّيُ َخْيطٌر ّمّمطم آتَطاُتْم بَطلْ 

ْم تَْفَرُحوَ  *  اْرِجْع إِلَْيِهْم رَلَنَأْتِيَنُّهم بُِجنُوّد الّ قِبََل لَُهطْم بَِهطا َولَنُْخطِرَجنُّهم ّمْنَهطم أَِةلّطةب َوُوط

 .َصاِغُروَ  {

ذكاار أنهااا قالاار: لنااـي ئرساالة للااـي سلـيااـمان, لتااـختبره بااذلك وتعرفااه بااه, أئلااك الااو, أق نبااـّي      

قالر: لن يكن نبـيا لـم يقبل الهدية, ولـم يرضاه ئناا, لال أن نتبعاه علاـى ديناه, ولن يكان ئلكاا قبال و

 الهدية وانلرف. ذكر الرواية عمن قال ذلك:
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ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20507  

للَااـْيِهْم بَِهِديّااُة فَناااِرَرةٌ بِااـَم يَْرِجااُع الااـُمْرَسلُوَن قااال: وبعثاار للااـيه اباان عبااـاس, قالاار: ولنّااـي ُئْرساالَةٌ 

بو ائأ وو فَـاء, وألبستْهم لبـاسا واَدا َتـى ال يعرف ذكر ئان أنثاى, فقالار: لن زيّاـل باـينهم 

يناه, َتـى يعرف الاذكر ئان اْنثاى, ثام ردّ الهدياة ف ناه نباـّي, وبنبكاي لناا أن نتار  ئلكناا, ونتّباع د

 ونلـقي به.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20508  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد قوله: ولنّـي ُئْرِسلَةٌ 

 بلـمان لبـاسهم لبـاس الـ واري.للَـْيِهْم بَِهِديُّة قال: ب واُر لبـاسهم لبـاس الكلـمان, و

ـ َادثنا القاائس, قاال: َادثنا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, قاال: قولهاا: 20509  

َولنّـي ُئْرِسلَةٌ للَـْيِهْم بَِهِديُّة قال: ئّتـي بالق وئّتـي جارية. قال ابن ُجَريل, قال ئـ االد: قوله بَِهِديُّة 

 الكلـمان, وبلـمان ألبستهم لبـاس الـ واري. قال: جوار ألبستهّن لبـاس

قال ابن ُجَريل: قال )ئـ االد : قالر: ف ن دـلّب الـ واري ئن الكلاـمان, وردّ الهدياة ف ناه نباـّي,   

 وينبكي لنا أن نتّبعه.

 قال ابن ُجَريل, قال ئـ االد: فخـلّب سلـيـمان بعضهم ئن بعض, ولـم يقبل الديتها.  

لـقسين, قال: َادثنا سفاـيان, عان ئعمار, عان ثابار الـيُثاناـّي, قاال: أالادا لاه ـ قال: ثنا ا20510  

 فـائ  الذالب فـي أوعية الديبـا  فلـما بلغ ذلك سلـيـمان أئر الـ ّن فمّوالوا له االَجّر بـالذالب, ثم 

 به. أئر به فألقـي فـي الطر  فلـما جاءوا فرأوه ئلقـى ئا يُـلتفر للـيه,  كر فـي أعينهم ئا جاءوا

ـ َدثنـي يونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه: لّن الاـُملُوَ  لذَا 20511  

دََدـلُوا قَْريَةً أْفَسدُوالا... االَية, وقالر: لن الذا الرجل لن كان لنـما المته الدنـيا فسنرضيه, ولن كان 

 ِهْم بَِهِديُّة فَنارَرةٌ بِـَم يَْرِجُع الـُمْرَسلُوَن.لنـما يريد الدين فلن يقبَل بيره ولنّـي ُئْرِسلَةٌ للَـيْ 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20512  

بن ئنبه, قال: كانر بلقـيس ائرأة لباـيبة أديباة فاـي باـير ئلاك, لاـم تاـملك لال لبقاياا ئان ئضاى ئان 

تاـى أَكمهاا ذلاك, وكاان دينهاا وديان قوئهاا فـياـما ذُكار الزنديقاـية أاللها, لنه قد سيسر وساسار َ

فلـما قرأا الكتا  سمعر كتابـا لـيس ئن كتب الـملو  التـي كانر قبلها, فبعثر للـى الـَمقَاولة ئان 

اَن َولنّاهُ بِْساِم ّ ِ أالل الـيـمن, فقالر لهم: يا أيّها الـَمالُ لنّـي أُْلِقـَي للـّي ِكتااٌ  َكِرياـٌم, لنّاهُ ِئاْن ُسلَـْياـم

يـِم, أالّ تَْعلُوا َعلـّي وأْتُونِـي ُئْسِلـِميَن للـى قوله بِـَم يَْرِجُع اْلـُمْرَسلُوَن ثم قالار: لناه قاد  َِ َمِن الّر َْ الّر

جاءنـي كتا  لـم يأتنـي ئثله ئن ئلك ئن الـملو  قبله, ف ن يكن الرجل نبـيا ئرسالً فال ألاقة لنا به 

ولن يكن الرجل ئلكا يكاثر, فلـيس بأعّز ئنا, وال أعدّ. فهيّاأا الادايا ئاـما يُهادَى للاـملو , وال قّوة, 

ئـما يُفتنون به, فقالر: لن يكن ئلكا فسيقبل الهدية ويربب فـي الـمال, ولن يكن نبـيا فلـيس له فـي 

ـى أئاره, أو كماا الدنـيا َاجاة, ولاـيس لياالاا يرياد, لناـما يرياد أن ندداـل ئعاه فاـي ديناه ونتبعاه علا

 قالر.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20513   َُ ـ 

يقول فـي قوله: ولنّـي ُئْرِسلَةٌ للَـْيِهْم بَِهِديُّة بعثر بو ائأ وو فـاء, لبـاسهم لبـاس واَاد, فقالار: 

دّ الهدية فهو نبـّي, وينبكي لنا أن نتّبعه, ونددـل لن زيّـل بـينهم َتـى يعرف الذكر ئن اْنثى, ثم ر

فـي دينه فزيّـل سلـيـمان بـين الكلـمان والـ واري, وردّ الهدية, فقال: أتُـِمدّونَِن بِـَماُل فََما آتانِـَي ّ ُ 

 َدْيٌر ِئـّما آتاكْم.

لهادايا التاـي بعثار ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد: كاان فاـي ا20514  

بها و اائأ وو فاـاء يختلفاون فاـي ثاـيابهم, لتـمياـيز الكلاـمان ئان الاـ واري, قاال: فادعا باـماء, 

ف عل الاـ واري يتوضاأن ئان الاـمرفي للاـى أسافل, وجعال الكلاـمان يتوضاّون ئان الاـمرفي للاـى 

 فو . قال: وكان أبـي يقدثنا الذا الـقديث.

ل: َادثنا ئاروان بان ئعاوياة, قاال: َادثنا لسماعياـل, عان أباـي ـ َدثنا عباد اْعلاـى, قاا20515  

 الـ  َولنّـي ُئْرِسلةٌ للَـْيِهْم بَِهِديُّة قال: أرسلر بلبنة ئن ذالب, وقالر: لن كان يريد الدناـيا علاـمته, 

 ولن كان يريد االَدرة علـمته.
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ّي ايء ئن دبره وفعلاه فاـي الديتاـي التاـي وقوله: فَناِرَرةٌ بِـَم يَْرِجُع اْلـُمْرَسلُوَن تقول: فأنظر بأ   

أرسلها للـيه ترجع رسلـي, أبقبول وانلراف عنا, أق بردّ الهدية والثبـاا علاـى ئطالبتناا بـاتباـاعه 

« ئااا»فااـي قولااه بِااـَم وأ االه: بااـما, ْن العاار  لذا كاناار « ئااا»علااـى دينااه  وأسااقطر اْلااأ ئاان 

فها تفريقا بـين االساتفهاق وبياره, كماا قاال جاّل بـمعنى: أي, ثم و لوالا بقرف دافض أسقطوا أل

 ثناؤه َعّم يَتَساَءلوَن و قَالُوا: فِـيـَم ُكْنتُـْم, وربـما أثبتوا فـيها اْلأ, كما قال الشاعر:

 َعالَئا قَاَق يَْشتُـُمنِـي لَِّيـٌمَكِخْنِزيُر تَـَمّرَغ فِـي تَُراِ   

ا أرسلر للـى سلـيـمان وَاده علاـى الناـقو الاذي باـيّنا فاـي قولاه: وقالر ولنّى ُئْرِسلَةٌ للَـْيِهْم ولنـم  

 َعلـى َدْوُف ِئْن فِْرَعْوَن َوَئلَِِّهْم.

 وقوله: فَلَـّما جاَء ُسلَـْيـماَن قاَل أتُـِمدّونَِن بِـَماُل.  

واَاد, وقاد  لن قال قائل: وكيأ قـيـل: فَلَـّما جاَء ُسلَـْيـماَن ف عل الـخبر فـي ئـ يء سلـيـمان عن  

قال قبل ذلك فَناِرَرةٌ بِاـَم يَْرِجاُع الاـُمْرَسلُوَن فا ن كاان الرساول كاان واَادا, فكياأ قـياـل بِاـَم يَْرِجاُع 

الـُمْرَسلُوَن ولن كانوا جماعة فكيأ قـيـل: فَلَـّما َجاَء ُسلـْيـَماَن  قـيـل: الذا نظير ئا قد بـيّنا قبال ئان 

ن واَاد علاـى وجاه الاـخبر, عان جماعاة لذا لاـم يقلاد قلاد لرهار العر  الـخبر فـي أئر كان ئا

الـخبر عن اخب واَد بعينه, يُشار للـيه بعينه, فسمي فاـي الاـخبر. وقاد قـياـل: لن الرساول الاذي 

وّجهته ئلكة سبأ للـى سلـيـمان كان أئرأً واَدا, فلذلك قال: فلَـّما جاَء ُسلَـْيـماَن يُاراد باه: فلاـما جااء 

ن واستدّل قائلو ذلك علـى  قة ئا قالوا ئن ذلاك بقولاه سلـياـمان للرساول: اْرِجاْع الرسول سلـيـما

للَـْيِهْم وقد ذكر أن ذلك فـي قراءة عبد  . فلـما جاءوا سلـيـمان علـى الـ مع, وذلك للفظ قوله: بِاـَم 

 يَْرِجُع الـُمْرَسلُوَن فللـ  الـ مع للفظ والتوَيد للـمعنى.

ِمدّونَِن بِااـَماُل يقااول: قااال سلـيااـمان لااـما جاااء الرسااول ئاان قباال الااـمرأة بهااداياالا: وقولااه: قااال أتُااـ   

« أتُـِمدّنَنِااـي»أتااـمدونِن بااـمال. وادتلااأ القااّراء فااـي قااراءة ذلااك, فقاارأه بعااض قااّراء أالاال الااـمدينة 

وكسار  بنونـين, ولثبـاا الـياء. وقرأه بعض الكوفـيـين ئثل ذلك, بير أنه َذف الـياء ئن آدر ذلك

النون اْديرة. وقرأه بعض قّراء البلرة بنونـين, ولثبـاا الـياء فـي الو ل وَذفها فـي الوقـأ. 

وقرأه بعاض قاّراء الكوفاة بتشاديد الناون ولثباـاا الاـياء. وكاّل الاذه القاراءاا ئتقارباـاا وجميعهاا 

  وا , ْنها ئعروفة فـي لكاا العر , ئشهورة فـي ئنطقها. 

آتانِـَي ّ ُ َدْيٌر ئـّما آتاُكْم يقول: فما آتانـي   ئان الاـمال والدناـيا أكثار ئاـما أعطااكم وقوله: فََما    

وَن يقول: ئا أفرح بهديتكم التـي أالديتـم للـّي, بل أنتـم تفرَون  َُ ئنها وأفضل بَْل أْنتُـْم بَِهِديّتُِكْم تَْفَر

لدنـيا, وئكاثرة بهاا, ولاـيسر الدناـيا وأئوالهاا ئان بـالهدية التـي تُهدى للـيكم, ْنكم أالل ئفـادرة بـا

َاجتـي, ْن   تعالـى ذكره قد ئّكننـي ئنها وئلّكناـي فاـيها ئاا لاـم يُاـَملّك أَادا اْرِجاْع للَاـْيِهْم والاذا 

ة لهم بها وال قادرة قول سلـيـمان لرسول الـمرأة اْرِجْع للَـْيِهْم فَلَنَأْتِـيَنُّهْم بُِ نُوُد ال قِبََل لَُهْم بِها ال ألاق

 لهم علـى دفعهم عما أرادوا ئنهم. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20516  

ء, والـخياـل العارا , وأ اناف بن ئنبه, قال: لـما أتر الهدايا سلـياـمان فاـيها الو اائأ والُو فاـا

ئن أ ناف الدنـيا, قال للرسل. الذين جاءوا به: أتُـِمدّونَِن بِـَماُل فََما آتَانِـَي َدْيٌر ِئـّما آتاُكْم بَاْل أْنتُاـْم 

وَن ْنه ال َاجة لـي بهديتكم, ولـيس رأيـي فـيه كرأيكم, فاـارجعوا للاـيها باـما جّتاـم  َُ بَِهِديّتُِكْم تَْفَر

 ن عندالا, فَلَنَأْتِـيَنُّهْم بُِ نُوُد ال قِبََل لَُهْم بِها.به ئ

ـ َدثنا عمرو بن عبد الـقميد, قاال: َادثنا ئاروان بان ئعاوياة, عان لسماعياـل بان أباـي 20517  

 دالد, عن أبـي  الـ  فـي قوله: فَلَنَأْتِـيَنُّهْم بُِ نُوُد ال قِبََل لَُهْم بِها قال: ال ألاقة لهم بها.

له َولَنُـْخِرَجنُّهْم ِئْنَها أِذلّةً َواُلْم َ ابُروَن يقول: ولنـخرجّن ئن أرسلكم ئن أرضهم أذلة والم وقو   

  ابرون لن لـم يأتونـي ئسلـمين. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ل العلاـم, عان والاب ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالا20518  

 بن ئنبه: َولَنُـْخِرَجنُّهْم ِئْنها أِذلّةً َواُلْم َ ابروَن, أو لتأتـينـي ئسلـمة الي وقوئها.

 40-38اآلية : 
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}قَططاَل يَأَيَّهططا اْلَمططالُ أَيُّكططْم يَططأْتِينِي بِعَْرِآططَها قَْبططَل أَ  يَططأْتُونِي القااول فااـي تأويااـل قولااه تعالااـى:   

َّ ِمطن ّمقَاِمطَك َوإِنّطي َعلَْيطِه ُمْسِلِميَن *  قَاَل  ٌٌ ّمطن اْلِجطّن أَنَطاْ آتِيطَك بِطِه قَْبطَل أَ  تَقُطو ِعْفِريط

لَقَِوّي أَِميٌن *  قَاَل الِّقي ِعنَدهُ ِعْلطٌم ّمطَن اْلِكتَطاِب أَنَطاْ آتِيطَك بِطِه قَْبطَل أَ  يَْرتَطّد إِلَْيطَك َطْررُطَك 

ّْ أَْتفُطُر َوَمطن َآططَكَر رَلَّمطا َرآهُ ُمْسطتَِقّراب ِعنطَدهُ قَططاَل َوطـَ  ططِل َربّطي ِليَْبلُطَونَِي أَأَْآططُكُر أَ ْْ قَا ِمطن رَ

 .رَِإنَّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمن َتفََر رَِإّ  َربّي َغنِّي َتِريٌم {

ل ادتلأ أالل العلـم فـي الـقين الذي قال فـيه سلـياـمان ياا أيهاا الاـَمألُ أيُّكاْم يَأْتِـينِاـي بِعَْرِااها فقاا    

بعضهم: قال ذلك َين أتاه الهدالد بنبأ  اَبة سبأ, وقال له: جّْتُاَك ِئاْن َسابأ بِنَباُأ يَِقاـيُن وأدباره أن 

لها عراا عظيـما, فقال له سلـيـمان  لى   علياه وسالم: َسانَْنُظُر أَ ادَْقَر أْق ُكْناَر ِئاَن الكاِذبِاـيَن 

أتـيناـي بعارش الاذه الاـمرأة قبال أن يأتوناـي فكان ادتبـاره  دقه ئن كذبه بأن قاال لهاَالء: أيكام ي

ئسلـمين. وقالوا لنـما كتب سلـيـمان الكتا  ئع الهدالد للـى الـمرأة بعد ئا  ّ  عنده  د  الهدالاد 

بـمـ يء العالـم بعرضها للـيه علـى ئا و فه به الهدالاد, قاالوا: ولاوال ذلاك كاان ئاـقاالً أن يكتاب 

فـي الدنـيا أق ال  قالوا: وأدرى أناه لاو كاان كتاب ئاع الهدالاد ئعه كتابـا للـى ئن ال يدري, الل الو 

كتابـا للـى الاـمرأة قبال ئاـ يء عرااها للاـيه, وقبال علاـمه  اد  الهدالاد باذلك, لاـم يكان لقولاه لاه 

 َسنَْنُظُر أَ دَْقَر أْق ُكْنَر ِئَن الكاذبِـيَن ئعنى, ْنه ال يُـِلـم بخبره الثانـي ئن لبالبه لياالا الكتا , أو

تر  لبالبه لياالا ذلك, لال نـقو الذي علـم بخبره اّْول َين قال له: جّْتَُك ِئْن َسبَ ُ بِنَب ُ يَِقـيُن قالوا: 

ولن لـم يكن فـي الكتاا  ئعهام ائتاـقان  ادقه ئان كذباه, وكاان ئاـقاالً أن يقاول نباـّي   قاوالً ال 

الكاِذبِـيَن علـم أن الذي ائتـقن به  د  الهدالد ئان ئعنى له وقد قال: َسنَْنُطُر أَ دَْقَر أْق ُكْنَر ِئَن 

كذبه الو ئلير عرش الـمرأة للـيه, علـى ئا أدبره به الهدالد الشاالد علـى  دقه, ثم كاان الكتاا  

 ئعه بعد ذلك للـيها. ذكر ئن قال ذلك:

ـيه, عن ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أب20519  

ابن عبـاس, قال: لن سلـيـمان أوتـي ئلكا, وكان ال يعلـم أن أَدا أوتـي ئلكا بيره فلـما فقاد الهدالاد 

سأله: ئن أين جّر  ووعده وعيدا اديدا باـالقتل والعاذا , قاال: ِجّْتُاَك ِئاْن َسابُأ بِنَباُأ يَِقاـيُن قاال لاه 

ْئارأةً بسابأ تَاـْمِلُكُهْم, وأُوتِاـيَْر ِئاْن ُكاّل َااْيُء, ولََهاا سلـيـمان: ئا الذا النبأ  قال الهدالد: لنّى َوَجْدٌا ا

َعااْرٌش َعِظيااـٌم فلااـما أدباار الهدالااد سلـيااـمان أنااه وجااد ساالطانا, أنكاار أن يكااون َْااد فااـي اْر  

ساالطان بيااره, فقااال لااـمن عنااده ئاان الااـ ّن واُلنااس: يااا أيّهااا الااـَمألّ أيُّكااْم يَأْتِـينِااـي بعَْرِاااها قَْبااَل أْن 

ِوّي يَأْتُونِـي ُئْسِلـِميَن  قاَل ِعْفِريٌر ِئَن الـِ ّن أنا آتِـيَك بِِه قَْباَل أْن تَقُاوَق ِئاْن َئقاِئاَك, ولنّاـي َعلَاـْيِه لَقَا

أِئيٌن قال سلـيـمان: أريد أع ل ئن ذلك قاَل الِّذي ِعْندَهُ ِعْلـٌم ِئَن الِكتاِ  والو رجل ئن اُلنس عنده 

م   اْكبر, الذي لذا دعي به أجا : أنا آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفُاَك علـم ئن الكتا  فـيه اس

فدعا بـاالسم والو عنده قائم, فـاَتـمل العرش اَتـماالً َتـى ُوضع بـين يدي سلـيـمان, و   انع 

لهدالاد باذلك, ذلك فلـما أتـى سلـيـمان باـالعرش والام ئشاركون, يسا دون للشامس والقمار, أدباره ا

فكتب ئعه كتابـا ثم بعثه للـيهم, َتـى لذا جاء الهدالد الـملكة ألقـى للـيها الكتا  قالَْر ياا أيّهاا الاـَمألُ 

لنّـي أُْلِقـَي للـّي ِكتاٌ  َكِريـٌم... للـى وأْتُونِاـي ُئْسِلاـِميَن فقالار لقوئهاا ئاا قالار ولنّاـي ُئْرِسالَةٌ للَاـْيِهْم 

ةٌ بِـَم يَْرِجُع الـُمْرَسلُوَن قال: وبعثر للـيه بو ائأ وو فاـاء, وألبساتهم لباـاسا واَادا, بَِهِديُّة فَناِررَ 

َتـى ال يعرف ذكر ئن أنثى, فقالر: لن زيّـل بـينهم َتـى يعرف الذكر ئن اْنثى, ثام ردّ الهدياة, 

هدياة وزيّاـل باـينهم, ف نه نبـّي, وينبكي لنا أن نتار  ئلكناا ونتّباع ديناه ونلاـقي باه, فاردّ سلـياـمان ال

فقال: الَالء بلـمان, والَالء َجَواُر, وقال: أتُـِمدونَِن بِـَماُل فََما آتانِـَي ّ ُ َدْياٌر ِئاـّما أتااُكْم بَاْل أْنتُاـْم 

وَن... للـى آدر االَية. َُ  بَِهِديّتُِكْم تْفَر

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قا20520   َُ ال: سامعر الضاقا  ـ 

يقااول فااـي قولااه: لنّااـي َوَجااْدُا اْئاارأةً تَااـْمِلُكُهْم... االَيااة قااال: وأنكاار سلـيااـمان أن يكااون َْااد علااـى 

 اْر  سلطان بيره, قال لـمن َوله ئن الـ ّن واُلنس: أيُّكْم يَأْتِـينِـي بعَْرِاها... االَية.

اُن باـالكتا , ولناـما ساأل ئان عناده لَضااره وقال آدرون: بل لنـما ادتبار  ادَ  الهدالاِد سلـياـم  

 عرش الـمرأة بعد ئا درجر رسلها ئن عنده, وبعد أن أقبلر الـمرأة للـيه. ذكر ئن قال ذلك:
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ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20521  

يـمان: قالر: و  عرفر ئا الذا بـملك, وئا لناا بن ئنبه, قال: لـما رجعر للـيها الرسل بـما قال سلـ

به ألاقاة, وئاا نلانع باـمكاثرته اايّا, وبعثار: لناـي قادئاة علاـيك باـملو  قاوئي, َتاـى أنظار ئاا 

أئر , وئا تدعو للـيه ئن دينك. ثم أئرا بسرير ئلكها, الذي كانر تـ لس علـيه, وكان ئن ذالاب 

ـي سبعة أبـياا بعضها فـي بعض, ثم أقـفلر علاـيه ئفلب بـالـياقوا والزبرجد واللَلَ, ف عل ف

اْبوا . وكانر لنـما يخادئها النسااء, ئعهاا ساّر ئّاة ائارأة يخادئنها ثام قالار لاـمن داـلفر علاـى 

سلطانها, اَتفظ بـما قِبَلك, وبسرير ئلكي, فال يخـلب للـيه أَد ئن عبـاد  , وال يرينه أَد َتـى 

فـي اثنـي عشر ألأ قَـْياـُل ئعهاا ئان ئلاو  الـياـمن, تاـقر ياد كاّل أتـيك ثم اخلر للـى سلـيـمان 

قَـْيـُل ئنهم ألوف كثـيرة, ف عل سلـيـمان يبعث الـ ّن,. فـيأتونه بـمسيرالا وئنتهاالا كّل يوق ولـيـلة, 

ـينِاـي َتـى لذا دنر جمع َئن عنده ئن الـ ّن واُلنس ئـمن تـقر يده, فقال: ياا أيّهاا الاـَمألُ أيُّكاْم يَأْتِ 

 بِعَْرِاها قَْبَل أْن يأْتُونِـي ُئْسِلـِميَن.

وتأويـل الكالق: قال سلـيـمان ْاراف ئن َضره ئن جنده ئن الـ ّن واُلنس: يا أيّها الـَمألُ أيُّكْم   

 يَأْتِـينِـي بِعَْرِاها يعنـي سريرالا. كما:

ا عيسى وَدثنـي الـقارث, ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثن20522  

قال: َدثنا الـقسن قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئاـ االد قولاه: أيُّكاْم يَأْتِـينِاـي 

 بعَْرِاها قال: سرير فـي أريكة.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئاـ االد, قاال: عرااها    

 ة. قال ابن ُجَريل: سرير ئن ذالب, قوائمه ئن جوالر ولَلَ.سرير فـي أريك

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20523  

 بن ئنبه أيُّكْم يَأْتِـينِـي بعَْرِاها: بسريرالا.

 وقال ابن زيد فـي ذلك ئا:  

قااال: قااال اباان زيااد, فااـي قولااه: أيُكااْم يَأْتِـينِااـي ـاا َدثنااـي يااونس, قااال: أدبرنااا اباان والااب, 20524  

 بعَْرِاها قال: ئـ لسها.

وادتلأ أالل العلاـم فاـي السابب الاذي ئان أجلاه داّب سلـياـمان ئساألة الاـمأل ئان جناده لَضاار   

عرش الذه الـمرأة ئن بـين أئالكها قبل لساالئها, فقاال بعضاهم: لناـما فعال ذلاك ْناه أع باه َاين 

فته, ودشي أن تسلـم فـيقُرق علـيه ئالها, فأراد أن يأدذ ساريرالا ذلاك قبال أن و أ له الهدالد  

 يقُرق علـيه أدذه ب سالئها. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة, قاال: 20525  

بعراها فأع به. كاان ئان ذالاب وقوائماه ئان  أدبر سلـيـماَن الهدالدُ أنها قد درجر لتأتـيه, وأدبر

جااوالر ئكلّاال بااـاللَلَ, فعاارف أنهاام لن جاااءوه ئسلااـمين لااـم تااـقّل لهاام أئااوالهم, فقااال للااـ ّن: أيُّكااْم 

 يَأْتِـينِـي بِعَْرِاها قَْبَل أْن يَأتونِـي ُئْسِلـِميَن.

تثبتاه لذا رأتاه, أق تنكاره   وقال آدرون: بل فعل ذلك سلـيـمان لـيعاتبها به, ويختبر به عقلها, الل  

 ذكر ئن قال ذلك:

ـاا َدثنااـي يااونس, قااال: أدبرنااا اباان والااب, قااال: قااال اباان زيااد: أعلااـم   سلـيااـمان أنهااا 20526  

ئتأتااـيه, فقااال: أيُّكااْم يَأْتِـينِااـي بِعَْرِاااها قَْبااَل أْن يَأْتُونِااـي ُئْسِلااـِميَن َتااـى يعاتبهااا, وكاناار الااـملو  

 م.يتعاتبون بـالعلـ

وادتلاأ أالاال التأوياـل فااـي تأويااـل قولاه قَْبااَل أن يَأْتُونِاـي ُئْسِلااـِميَن فقااال بعضاهم: ئعناااه: قباال أن   

 يأتونـي ئستسلـمين ألوعا. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوياة, عان علاـّي, عان ابان عباـاس, 20527  

 ُئْسِلـِميَن يقول: ألائعين.قوله وقْبل أْن يَأْتُونِـي 

وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: قبل أن يأتوناـي ئسلاـمين اُلساالق الاذي الاو ديان  . ذكار ئان قاال   

 ذلك:
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ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قال ابان ُجاَريل أيُّكاْم يَأْتِـينِاـي 20528  

 ِلـِميَن بقرئة اُلسالق فـيـمنعهم وأئوالهم, يعنـي اُلسالق يـمنعهم.بِعَْرِاها قَْبَل أْن يَأْتُونِـي ُئسْ 

قال أبو جعفر: وأولـى اْقوال بـاللوا  فـي السبب الذي ئن أجله دّب سلـيـمان بسَاله الـمأل   

ئن جنده ب َضاره عرش الذه الـمرأة دون سائر ئلكها عندنا, لـي عل ذلك َ ة علـيها فـي نبّوتاه, 

لك قُدرة   وعظيـم اأنه, أنها دـلّفته فـي بـير فـي جاوف أباـياا, بعضاها فاـي جاوف ويعّرفها بذ

بعض, ئكلي ئقـفل علـيها, فأدرجه   ئن ذلك كله, بكير فتـ  أبال  وأقـفـال, َتـى أو له للاـى 

ه َوِلااـيّة ئاان دااـلقه, وسلااـمه للااـيه, فكااان لهااا فااـي ذلااك أعظاام َ ااة, علااـى َقااـيقة ئااا دعااا لهااا للااـي

 سلـيـمان, وعلـى  د  سلـيـمان فـيـما أعلـمها ئن نبّوته.

فأئا الذي الو أولـى التأويـلـين فـي قوله قَْبَل أْن يَأْتُونِـي ُئْسِلـِميَن بتأويـله, فقول ابن عبـاس الاذي   

بعاد ذكرناه قبل, ئن أن ئعناه ألائعين, ْن الـمرأة لـم تأا سلـيـمان لذ أتته ئسلـمة, ولنـما أسلـمر 

 ئقدئها علـيه وبعد ئـقاورة جرا بـينهما وئساءلة. 

وقوله: قاَل ِعْفِريٌر ِئَن الـِ ّن يقول تعالـى ذكره: قال رئيس ئن الـ ّن ئارد قوّي. وللعر  فاـيه    

لكتان: عفرير, وعفرية فمن قال: عفرية, جمعاه: عفاـاري وئان قاال: عفريار, جمعاه: عفاـارير. 

 قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك 

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , قال: قال ابن ُجَريل, قاال ئاـ االد: 20529  

 قال ِعْفِريٌر ِئَن الـِ ّن قال: ئارد ئن الـ ّن أنا آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن تَقُوَق ِئْن َئقاِئَك.

ا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عن قَتادة وبيره, ـ َدثنا القاسم, قال: َدثن20530  

 ئثله.

ـاا َاادثنا القاساام, قااال: َاادثنا الااـقسين, قااال: َاادثنا أبااو سفااـيان, عاان ئعماار, عاان بعااض 20531  

 أ قابه قاَل ِعْفِريٌر قال: داالية.

عيب ـاا قااال: ثنااـي َ ااا , عاان اباان ُجااَريل, قااال: أدبرنااـي والااب باان سلـيااـمان, عاان ااا20532  

 الـ بـائي قال: العفرير الذي ذكره   اسمه: كوزن.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعض أالل العلـم, قَاَل ِعْفِريٌر 20533  

 اسمه: كوزن.

ئقعاد  الاذا. وقوله: أنا آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن تَقُوَق ِئْن َئقاِئَك يقول: أنا آتـيك بعراها قبل أن تقوق ئن    

وكان فما ذُكر قاعدا للقضاء باـين النااس, فقاال: أناا أتاـيك باه قبال أن تقاوق ئان ئاـ لسك الاذا الاذي 

جلسر فـيه للـقكم بـين الناس. وذكر أنه كان يقعد للـى انتلاف النهار. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلاك 

 قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو,20534  

 قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, ئثله.

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عن قَتادة وبيره, ئثله, قال: وكان 20535  

 ك الذي تقضي فـيه.يقضي قال: قبل أن تقوق ئن ئـ لس

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20536  

 بن ئنبه أنا آتِـيَك بِِه قَْبَل أن تَقُوَق ِئْن َئقاِئَك يعنـي ئـ لسه.

قد قـيـل: أئين علاـى وقوله ولنّـي َعلَـْيِه لَقَِوّي أِئيٌن علـى ئا فـيه ئن الـ واالر, وال أدون فـيه. و   

 فر  الـمرأة. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي  علـّي, قال: َدثنا أبو  الـ , قال: ثنـي ئعاوية, عن علاـّي, عان ابان عباـاس, 20537  

 فـي قوله ولنّـي َعلَـْيِه لَقَِوّي أِئيٌن يقول: قوّي علـى َمله, أئين علـى فر  الذه.

ِئَن الِكتاِ  يقول جّل ثناؤه: قاال الاذي عناده علاـم ئان كتاا   , وكاان  قوله: قَاَل الِّذي ِعْندَه ِعْلـمٌ   

 رجالً فـيـما ذكر ئن بنـي آدق, فقال بعضهم: اسمه بلـيخا. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ئـقمد بن بشار, قال: َدثنا أبو عثمة, قال: َدثنا اعبة, عن بشر, عن قَتادة, فـي 20538  

 ْلـٌم ِئَن الِكتاِ  قال: كان اسمه بلـيخا.قوله قاَل الّذي عْندَه عِ 
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ـ َدثنا يقيى بن داود الواسطي, قال: َدثنا أبو أسائة, عن لسماعيـل, عن أبـي  الـ , 20539  

 فـي قوله الِّذي ِعْندَهُ ِعْلـٌم ِئَن الِكتاِ  رجل ئن اُلنس.

لعاالء بان عباد الكرياـم, ـ َدثنا ابن عرفة, قال: َدثنا ئروان بن ئعاوية الفازارّي, عان ا20540  

عن ئـ االد, فـي قول  : قاَل الِّذي ِعْندَه ِعْلـٌم ِئاَن الِكتااِ  أناا آتِاـيَك بِاِه قاال: أناا أنظار فاـي كتاا  

ربـي, ثم آتاـيك باه قَْباَل أْن يَْرتَادّ للَاـْيَك أَلْرفُاَك قاال: فتكلاـم ذلاك العالاـم بكاالق دداـل العارش تاـقر 

 اْر  َتـى در  للـيهم.

ـ َدثنا ابن عرفة, قال: ثنـي َماد بن ئـقمد, عن عثمان بان ئطار, عان الزالارّي, قاال: 20541  

دعا الذي عنده علـم ئن الكتا : يا للهنا ولله كّل ايء للها واَدا, ال للاه لال أنار, ائتناـي بعرااها, 

 قال: فمثل بـين يديه.

سفاـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة قااَل ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الاـقسين, قاال: َادثنا أباو 20542  

الِّذي ِعْندَهُ ِعْلـٌم ِئَن الِكتاِ  قال: رجل ئن بنـي آدق أَسبه قال: ئن بنـي لسرائياـل, كاان يعلاـم اسام 

   الذي لذا دعي به أجا .

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20543  

الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه الّاِذي ِعْنادَهُ  قال: َدثنا

 ِعْلـٌم ِئَن الِكتاِ  قال: االسم الذي لذا دعي به أجا , والو: يا ذا الـ الل واُلكراق.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول: أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20544   َُ ـ 

: قال سلـيـمان لـمن َولاه: أيُّكاْم يَأْتِـينِاـي بِعَْرِااها قَْباِل أْن يَأْتُونِاـي ُئْسِلاـِميَن فقاال عفريار أناا يقول

آتِـيَك بِِه قَْبَل أن تَقُوَق ِئْن َئقاِئَك قال سلـياـمان: أرياد أع ال ئان ذلاك, فقاال رجال ئان اُلناس عناده 

 علـم ئن الكتا , يعنـي اسم   لذا دعي به أجا .

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والاب, قاال: قاال ابان زياد: قااَل ِعْفِرياٌر ِئاَن الاـِ ّن أناا 20545  

آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن تَقُوَق ِئْن َئقاِئَك, ولنّـي َعلَـْيِه لَقَِوّي أِئيٌن ال آتـيك بكيره, أقول بيره أئثله لك. قال: 

فلـما سمع العفرير قااَل أناا آتِاـيَك بِاِه قَْباَل أْن يَْرتَادّ ودر  يوئُّذ رجل عابد فـي جزيرة ئن البقر, 

للَـْيَك أَلْرفَُك قال: ثم دعا بـاسم ئن أسماء  , ف ذا الو يقمل باـين عيناـيه, وقارأ: فَلَاـّما رآهُ ُئْساتَقّرا 

 عْندَهُ قاَل اَلذَا ِئْن فَْضِل َربّـي... َتـى بلغ لّن َربّـي َبنِـّي َكِريـٌم.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قال: قال رجل ئن ـ 20546  

 اُلنس. قال: وقال ئـ االد: الذي عنده علـم ئن الكتا : علـم اسم  .

 وقال آدرون: الذي عنده علـم ئن الكتا , كان آ أ. ذكر ئن قال ذلك:  

ن ابن لسقا  قَاَل ِعْفِريٌر لسلـياـمان أناا آتِاـيَك بِاِه ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, ع20547  

قَْبَل أْن تَقُوَق ِئْن َئقاِئَك, ولنّـي َعلَـْيِه لَقَِوّي أِئايٌن فزعماوا أن سلـياـمان بان داود قاال: أبتكاي أع ال 

ئن الذا, فقال آ أ بن برديا, وكان  دّيقا يعلـم االسم اْعظم الذي لذا دعاي   باه أجاا , ولذا 

 ّل به أعطى: أنا يا نبـّي   آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفَُك.س

وقوله: أنا آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفَُك ادتلأ أالل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقاال بعضاهم:   

 ذكر ئن قال ذلك: ئعناه: أنا آتـيك به قبل أن يلل للـيك ئن كان ئنك علـى ئدّ البلر.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثناـي لبراالياـم, قاال: َادثنا لسماعياـل بان أباـي 20548  

دالد, عن سعيد بن ُجبَـير قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفَُك قال: ئن قبل أن يرجع للـيك أقلاى ئان تارى, 

 .فذلك قوله قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفُكَ 

ـ قال: ثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, قال: قاال بيار قَتاادة قَْباَل أْن يَْرتَادّ 20549  

 للَـْيَك أَلْرفَُك قبل أن يأتـيك الشخب ئن ئدّ البلر.

 وقال آدرون: بل ئعنى ذلك: ئن قبل أن يبلغ ألرفك ئداه وبايته. ذكر ئن قال ذلك:  

ال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعض أالل العلـم عن والب بن ـ َدثنا ابن َميد, ق20550  

ئنبه قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفَُك تـمدّ عينـيك فال ينتهي ألرفك للـى ئداه َتـى أئثله بـين يديك. قاال: 

 ذلك أريد.
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ل: أدبارا ـ َدثنا أبو ُكَريب, قال: َدثنا عثاق, عن لسماعياـل, عان ساعيد بان ُجبَاـير, قاا20551  

 أنه قال: ارفع ألرفك ئن َيث ي يء, فلـم يرجع للـيه ألرفه َتـى وضع العرش بـين يديه.

ـ َدثنا ئـقمد بن بشار, قال: َدثنا يقيى, قال: َدثنا سفـيان, عان عطااء, عان ئاـ االد, 20552  

 فـي قوله قَْبَل أْن يَْرتَدّ للَـْيَك أَلْرفَُك قال: ئدّ بلره.

مرو, قاال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, قاال: َدثنـي ئـقمد بن ع   

َادثنا الااـقسن, قااال: َاادثنا ورقاااء جميعااا, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد قَْبااَل أْن يَْرتَاادّ للَااـْيَك 

 أَلْرفَُك قال: لذا ئدّ البلر َتـى يردّ الطرف داسّا.

ي َ ا , عن ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد قَْباَل أْن يَْرتَادّ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـ   

 للَـْيَك أَلْرفَُك قال: لذا ئدّ البلر َتـى يقسر الطرف.

قال أبو جعفر: وأولـى القولـين فـي ذلك بـاللوا  قول ئن قال: قبل أن يرجع للاـيك ألرفاك ئان   

ر, لذا فتـقر العاين بيار راجاع, بال أقلى أثره, وذلك أن ئعنى قوله يََرتَدّ للَـْيَك يرجع للـيك البل

لنـما يـمتدّ ئاضيا للـى أن يتناالى ئا ائتدّ نوره. ف ذا كان ذلك كذلك, وكان   لنـما أدبرنا عن قائل 

ذلك أنا آتِـيَك بِِه قَْبَل أْن يَْرتَدّ لـم يكن لنا أن نقول: أنا آتـيك به قبل أن يرتدّ راجعا للَـْيَك أَلْرفَُك ئان 

 .عند ئنتهاه

وقوله: فَلَـّما رآه ُئْستَِقّرا ِعْندَهُ يقاول: فلاـما رأى سلـياـمان عارش ئلكاة سابأ ئساتقّرا عناده. وفاـي    

الكااالق ئتاارو  استكنااـي بداللااة ئااا رهاار عمااا تاار , والااو: فاادعا  , فأتااـى بااه فلااـما رآه سلـيااـمان 

 ئستقّرا عنده.

الذي كان به, ثام نباع ئان تاـقر اْر  باـين  وذُكر أن العالـم دعا  , فكار العرش فـي الـمكان  

 يدي سلـيـمان. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـيـمة, عن ابن لسقا , عن بعض أالل العلـم, عن والاب 20553  

بن ئنبه, قال: ذكروا أن آِ أ بن برديا توضأ, ثم ركع ركعتـين, ثم قال: يا نبـّي  , ائادد عيناك 

ي ألرفك, فمدّ سلـيـمان عينه ينظر للـيه نـقو الـياـمن, ودعاا آ اأ فـاناـخر  باـالعرش َتـى ينته

ئكانه الذي الو فـيه, ثم نبع بـين يدي سلـيـمان فَلَـّما َرآهُ سلـيـمان ُئْستَِقّرا ِعْنادَهَ قااَل اَلاذَا ِئاْن فَْضاِل 

 َربّـي ِلـيَْبلَُونِـي... االَية.

نا الاـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ساعيد بان ـ َدثنا القاسم, قاال: َادث20554  

 ُجبَـير, عن ابن عبـاس, قال: نبع عراها ئن تـقر اْر .

وقوله: قاَل اَلذَا ِئْن فَِضِل َربّـي ِلـيَْبلَُونِـي يقول: الذا البلر والتـمكن والـملك والسلطان الذي أناا    

الطارف ئان ئاأر  للاـى الشااق, ئان فضال رباـي  فـيه َتـى َمل للـّي عرش الذه فـي قادر ارتاداد

الذي أْفَضلَه علـّي وعطائه الذي جااد باه علاـّي, لـيبلوناـي, يقاول: لـيختبرناـي ويـمتـقنناـي, أأااكر 

 ذلك ئن فعله علـّي, أق أكفر نعمته علـّي بتر  الشكر له 

ر لذ رأير ئن الاو دوناـي وقد قـيـل: لن ئعناه: أأاكر علـى عرش الذه الـمرأة لذ أُتـير به, أق أكف  

 فـي الدنـيا أعلـم ئنـي  ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابان ُجاَريل, قاال: أدبرناـي عطااء الـخراساناـي, 20555  

ُكُر علاـى عن ابن عبـاس, فـي قوله: فَلَـّما رآهُ ُئْستَِقّرا ِعْندَهُ قاَل اَلذَا ِئاْن فَْضاِل َربّاـي ِلـيَْبلَُونِاـي أأْاا

 السرير لذ أُتـير به أْق أْكفُُر لذ رأير ئن الو دونـي فـي الدنـيا أعلـم ئنـي .

وقوله: َوَئاْن َااَكَر ف نّاـَما يَْشاُكُر ِلنَْفِساِه يقاول: وئان ااكر نعماة   علاـيه, وفضاله علاـيه, ف ناـما    

 للـى أَد ئان داـلقه, ولناـما يشكر أللب نفع نفسه, ْنه لـيس بنفع بذلك بير نفسه, ْنه ال َاجة  

دعاالم للـى اكره تعريضا ئنه لهم للنفع, ال الجاتال  ئناه بشاكرالم ليااه نفعاا للاـى نفساه, وال دفاع 

ضّر عنها. َوَئْن َكفََر ف ّن َربّـي َبنِـّي َكِريـٌم يقول: وئان كفار نعماه ولَساانه للاـيه, وفضاله علاـيه, 

اكره, ال َاجة به للـيه, ال يضّره كفر ئان كفار باه ئان  لنفسه رلـم, وَّظها بَخس, و  بنّـي عن

 دـلقه, كريـٌم, وِئن كرئه لفضاله علـى ئن يكفر نعمه, وي علها و لة يتو ل بها للـى ئعا يه.

 

 41اآلية : 
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ِذيَن الَ يَْهتَدُوَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل نَّكُرواْ لََها َعْرَاَها نَنُظْر أَتَْهتَِدَي أَْق تَُكوُن ِئَن الّ 

.} 

يقااول تعالااـى ذكااره: قااال سلـيااـمان لااـما أتااـى عاارش بلقااـيس  اااَبة ساابأ, وقاادئر الااي علااـيه,     

لـ نده: بيّروا لهذه الـمرأة سريرالا. وبناـقو الاذي قلناا فاـي ذلاك قاال أالال التأوياـل. ذكار ئان قاال 

 ذلك:

ا أبو سفـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة, قولاه ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثن20556  

 نَّكُروا لََها َعْرَاها قال: بيروا.

ـ َدثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 20557  

 ابن عبـاس: فلـما أتته قاَل نَّكُروا لََها َعْرَاها قال: وتنكير العرش, أنه زيد فـيه ونقب.

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20558  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه نَّكاُروا لََهاا 

 َعْرَاها قال: بيّروه.

 ن ُجَريل, عن ئـ االد, نـقوه.َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ اح, عن اب   

ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد, فاـي قولاه نَكاُروا لَهاا َعْرَااها 20559  

 قال: ئـ لسها الذي تـ لس فـيه.

دثر عن الـقسين, قال: سمعر أبـا ئعاذ يقول, أدبرنا عباـيد, قاال: سامعر الضاقا  20560   َُ ـ 

 ا لََها َعْرَاها أئرالم أن يزيدوا فـيه, وينقلوا ئنه.يقول, فـي قوله نَّكُرو

وقوله: نَْنُظْر أتَْهتَِدي يقاول: ننظار أتعقال فتثبار عرااها أناه الاو الاذي لهاا أْق تَُكاوُن ِئاَن الّاِذيَن ال   

 يَْهتَدُوَن يقول: ئن الذين ال يعقلون فال تثبر عراها.

بـاللرح يعمل لها, ئن أجل أن الشياألين كاانوا  وقـيـل: لن سلـيـمان لنـما نّكر لها عراها, وأئر  

أدبروه أنه ال عقال لهاا, وأن رجلهاا كقاافر َماار, فاأراد أن يعارف  اقة ئاا قـياـل لاه ئان ذلاك. 

وبنـقو الذي قلنا فـي تأويـل قوله أتَْهتَِدي أْق تَُكوُن ِئَن الِّذين ال يَْهتَدُوَن قال أالل التأوياـل. ذكار ئان 

 قال ذلك:

ثنـي ئـقمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َد20561  

ابن عبـاس نْنُظْر أتَْهتَِدي أْق تَُكوُن ِئَن الِّذيَن ال يَْهتَدُوَن قال: زيد فاـي عرااها ونقاب ئناه, لاـينظر 

 للـى عقلها, فُوجدا ثابتة العقل.

ين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد نَْنُظاْر ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقس20562  

 أتَْهتَِدي أتعرفه.

َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قاال: َادثنا أباو عا ام, قاال: َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث, قاال:    

َدثنا الـقسن, قال: ثنـي ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله نَْنُظاْر أتَْهتَاِدي قاال: 

 رفه.تع

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20563  

بن ئنبه: أتَْهتَِدي أْق تَُكوَن ِئَن الِّذيَن ال يَْهتَدُوَن: أي أتعقل, أق تكون ئن الذين ال يعقلون  ففعل ذلاك 

 لـينظر أتعرفه, أق ال تعرفه 

 42اآلية : 
ه تعالـى:   }فَلَّما َجاآَءْا قِياَل أاََلَكاذَا َعْرُااِك قَالَاْر َكأَنّاهُ اُلاَو َوأُوتِينَاا اْلِعْلاَم ِئان القول فـي تأويـل قول

 قَْبِلَها َوُكنّا ُئْسِلِميَن {.

يقااول تعالااـى ذكااره: لااـما جاااءا  اااَبة ساابأ سلـيااـمان, أداار  لهااا عراااها, فقااال لهااا: أاََلَكااذَا     

 اُلَو. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك: َعْرُاِك  قَالر وابهته به: َكأنّهُ 

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20564  

بن ئنبه, قال: لـما انتهر للـى سلـيـمان وكلـمته أدار  لهاا عرااها, ثام قاال: أاَلَكاذَا َعْرُااِك  قالَاْر 

 َو.كأنّهُ الُ 
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ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أباو سفاـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة فَلَاـّما 20565  

 َجاَءَا قِـيـَل أاَلَكذَا َعْراِك  قالَْر كأنّهُ اُلَو قال: ابهته, وكانر قد تركته دـلفها.

يقدّثنا الذا الاـقديث ـ َدثنـي يونس, قال: أدبرنا ابن والب, قال: قال ابن زيد: كان أبـي 20566  

 كله, يعنـي َديث سلـيـمان, والذه الـمرأة فلـما جاءا قِـيـَل أاَلَكذَا َعْرُاِك  قالَْر كأنّهُ اُلَو اّكر.

وقوله: وأوتِـينا الِعْلـَم ِئْن قَْبِلهاا يقاول تعالاـى ذكاره ئخبارا عان قـياـل سلـياـمان, وقاال سلـياـمان:    

ِلَها أي الذه الـمرأة, بـا  وبقدرته علاـى ئاا يشااء, َوُكنّاا ُئْسِلاـِميَن   ئان قبلهاا. َوأُِوتـينَا اْلِعْلـَم ِئْن قَبْ 

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك, قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20567  

دثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد, قوله وأُوتِـينَا الِعْلـَم قال: َدثنا الـقسن, قال: َ

 ِئْن قَْبِلها قال: سلـيـمان بقوله.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

 43اآلية : 
 نَر تّْعبُدُ ِئن دُوِن ّ ِ لِنَّها َكانَْر ِئن قَْوُق َكافِِريَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَ داَّلا َئا َكا

يقول تعالـى ذكره: وئنع الذه الاـمرأة  ااَبة سابأ ئاا َكانَاْر تَْعبُادُ ِئاْن دُوِن  , وذلاك عباـادتها     

 الشمس أن تعبد  .

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20568  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي ناـ ي , عان ئاـ االد َوَ اداّلا ئاا كانَاْر 

 تَْعبُدُ ِئْن دُوِن ّ ِ قال: كفرالا بقضاء   بير الوثن ) داّلا  أن تهتدي للـقي.

َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قاال: ثناـي َ اا , عان ابان ُجاَريل, عان ئاـ االد َوَ اداّلا ئاا    

 كانَْر تَْعبُدُ ِئْن دوِن ّ ِ قال: كفرالا بقضاء  ,  دالا أن تهتدي للـقي.

ولو قـيـل: ئعنى ذلك: و داّلا سلـيـمان ئا كانر تعبد ئان دون  , باـمعنى: ئنعهاا وَاال باـينها   

بـينه, كاان وجهاا َسانا. ولاو قـياـل أيضاا: و اداّلا   ذلاك بتوفاـيقها ل ساالق, كاان أيضاا وجهاا و

  قيقا.

وقوله: لنّها كانَْر ِئْن قَْوُق كافِِريَن يقول: لن الذه الـمرأة كانر كاافرة ئان قاوق كاافرين. وكسارا    

انَْر تَْعبُدُ ِئْن دُوِن ّ ِ التأوياـل علـى االبتداء. وئن تأول قوله: َوَ داّلا ئا ك« لنها»اْلأ ئن قوله 

ئان قولاه ئاا كانَاْر تَْعبُادُ فاـي ئوضاع رفاع باـاللد, ْن الاـمعنى فاـيه لاـم « ئاا»الذي تأولنا, كانر 

يلدالا عن عبـادة   جهلها, وأنها ال تعقل, لنـما  دالا عان عباـادة   عباـادتها الشامس والقمار, 

, فـاتبعر فـيه آثارالم. وئن تأوله علاـى الاوجهين االَدارين كانار وكان ذلك ئن دين قوئها وآبـائها

 فـي ئوضع نلب.« ئا»

 44اآلية : 
ِسابَتْهُ لُّ اةً  ََ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  َسر سورة النـمل  }قِيَل لََها اْدُدِلي الّلْرَح فَلَّما َرأَتْهُ 

دٌ ّئان قَاواِريَر قَالَاْر َرّ  لِنّاي َرلَْماُر نَْفِساي َوأَْسالَْمُر َئاَع َوَكَشفَْر َعن َسااقَْيَها قَااَل لِنّاهُ َ اْرٌح ّئَمارّ 

ِ َرّ  اْلعَالَِميَن {.  ُسلَْيَماَن ِوّ

ذُكر أن سلـياـمان لاـما أقبلار  ااَبة سابأ ترياده, أئار الشاياألين فبناوا لاه  ارَا, والاو كهيّاة     

, وفهمهاا علاـى ناـقو الاذي كانار السط  ئن قوارير, وأجرى ئن تـقته الـماء لـيختبر عقلها باذلك

تفعل الي ئن توجيهها للـيه الو ائأ والو فـاء لـيـميز بـين الاذكور ئانهم واُلنااث ئعاتباة باذلك 

 كذلك.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابن لسقا , عن بعاض أالال العلاـم, عان والاب 20569  

لشاياألين ئان زجاا  كأناه الاـماء باـياضا, ثام بن ئنبه, قال: أئر سلـيـمان بـاللرح, وقد عملته له ا

أرسل الـماء تـقته, ثم وضع له فـيه سريره, ف لس علـيه, وعكفار علاـيه الطيار والاـ ّن واُلناس, 

ثم قال: اْدُدـِلـي الّلْرَح لـيريها ُئلكا الو أعّز ئن ُئلكها, وسلطانا الو أعظم ئن سلطانها فَلَـما رأَتْهُ 
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ِسبَتْهُ لّـ ةً وَكَشفَرْ  َعْن ساقَـْيها ال تشّك أنه ئااء تاـخوضه, قـياـل لهاا: اددـلاـي لناه  ارح ئاـمّرد  ََ

ئن قوارير فلـما وقـفر علـى سلـيـمان دعاالاا للاـى عباـادة   وعاتبهاا فاـي عباـادتها الشامس دون 

 , فقالر بقول الزنادقة, فوقع سلـيـمان ساجدا لعظائاا لاـما قالار, وسا د ئعاه النااس وساقط فاـي 

يها َين رأا سلـياـمان  انع ئاا  انع فلاـما رفاع سلـياـمان رأساه قاال: ويقاِك ئااذا قلار  قاال: يد

وأُْنِسااير ئااا قالاار:, فقالاار: َرّ  لنّااـي َرلَااـْمُر نَْفِسااي وأْسلَااـْمُر َئااَع ُسلَـْيااـماِن   َرّ  العالَااـِميَن 

 وأسلـمر, فقُسن لسالئها.

ح علـى ئاا و افه  , ْن الاـ ّن دافار ئان سلـياـمان وقـيـل: لن سلـيـمان لنـما أئر ببناء اللر  

أن يتزّوجها, فأرادوا أن يزالدوه فـيها, فقالوا: لن رجلها رجال َماار, ولن أئهاا كانار ئان الاـ ّن, 

 فأراد سلـيـمان أن يعلـم َقـيقة ئا أدبرته الـ ّن ئن ذلك. ذكر ئن قال ذلك:

أبـي ئعشر, عن ئـقمد بن كعب القررّي, قال:  ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن20570  

قالر الـ ّن لسلـيـمان تزاّلدِه فـي بِلقـيس: لن رجلها رجال َماار, ولن أئهاا كانار ئان الاـ ّن فاأئر 

سلـيـمان بـاللرح, فعُمل, فس ن فـيه دوا  البقر: الـِقيتان, والضفاـادف فلاـما بلارا باـاللرح 

باه لال الكار  فََقِسابَتْهُ لُاـّ ةً وَكَشافَْر َعاْن ساقَاـْيها قاال: فا ذا  قالر: ئا وجد ابن داود عذابـا يقتلناـي

)الي  أَسن الناس ساقا وقدئا. قال: فضّن سلـيـمان بسااقها عان الاـموسى, قاال: فـاتّاـخذا النّاورة 

 بذلك السبب.

وجااائز عناادي أن يكااون سلـيااـمان أئاار بـاتااـخاذ اللاارح لألئاارين الااذي قالااه والااب, والااذي قالااه   

قمد بن كعب القرضّي, لـيختبر عقلها, وينظار للاـى سااقها وقادئها, لاـيعرف  اقة ئاا قـياـل لاه ئـ

 فـيها.

 وكان ئـ االد يقول فـيـما ذكر عنه فـي ئعنى اللرح ئا:  

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20571  

ا ورقااء جميعاا, عان ابان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, قولاه: اللاْرَح قال: َدثنا الـقسن, قال: َادثن

قال: بركاة ئان ئااء ضار  علاـيها سلـياـمان قاوارير ألبساها. قاال: وكانار بلقاـيس اللباـاء ااعراء, 

 قدئها كقافر الـقمار, وكانر أئها جنـية.

نا الولاـيد بان ـ َدثنـي أَمد بن الولاـيد الرئلاـي, قاال: َادثنا الشااق بان عماار, قاال: َادث20572  

ئسلـم, عن سعيد بن بشير, عن قَتادة, عن النضر بن أنس, عن بشير بان نهياك, عان أباـي الريارة, 

بَِة َسب ُ ِجنّبّـا»قال: قال رسول    لى   عليه وسلم:  َِ دُ أبََوْي َ ا ََ  «.كاَن أ

ة, عان بشاير بان قال: ثنا  فوان بن  الاـ , قاال: ثناـي الولاـيد, عان ساعيد بان بشاير, عان قَتااد   

 نهيك, عن أبـي الريرة, عن النبـّي  لى   عليه وسلم, ولـم يذكر النضر بن أنس.

ِسابَتْهُ لُاـ ةً يقاول: فلاـما رأا الاـمرأة اللارح َسابته لباـياضه واضاطرا      ََ وقوله: فَلَاـما رأتْاهُ 

و الاذي قلناا فاـي دوا  الـماء تـقته لـ ة بقر كشفر عان ساقاـيها لتاـخوضه للاـى سلـياـمان. وبناـق

 ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفاـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة قِـياـل 20573  

ِسبَتْهُ لُـّ ةً قال: وكان ئن قوارير, وكان الـماء ئان داـلفه فقسابته  ََ لََها اْدُدـِلـي اللْرَح فَلَـّما رأتْهُ 

 ـ ة.ل

ِسبَتْهُ لُـّ ةً قال: بقرا.20574   ََ  ـ قال: ثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, قوله 

ـ َدثنا عمرو بن علـّي, قال: َدثنا ابن سوار, قال: َدثنا روح بن القاسم, عن عطاء بن 20575  

, فقاال: أال اايء ياذالب السائب, عن ئـ االد, فاـي قولاه: وَكَشافَْر َعاْن ساقَاـْيها فا ذا الماا ااعراوان

 الذا  قالوا: الـموسى, قال: ال, الـموسى له أثر, فأئر بـالنّورة فلنعر.

ـ َدثنـي أبو السائب, قال: َدثنا َفب, عان عماران بان سلـياـمان, عان عكرئاة وأباـي 20576  

ياألين:  الـ  قاال: لـما تزّو  سلـيـمان بلقـيس قالر له: لـم تـمسناـي َديادة قاّط قاال سلـياـمان للشا

 انظروا ئا يُذالب الشعر  قالوا: النّورة, فكان أّول ئن  نع النورة.
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وقوله: لنّهُ َ ْرٌح ُئـَمّردٌ ِئْن قََواِريَر يقول جّل ثناؤه: قال سلـيـمان لها: لن الاذا لاـيس ببقار, لناه    

ا فاـي ذلاك  رح ئـّمرد ئن قوارير, يقول: لنـما الو بناء ئبنـّي ئشيد ئن قوارير. وبنـقو الذي قلنا

 قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

 ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, ُئـَمّردً قال: ئشيد.20577  

وقوله: قالَْر َرّ  لنّـي َرلَـْمُر نَْفِسي وأْسلَاـْمُر َئاَع ُسلَـْياـماَن... االَياة, يقاول تعالاـى ذكاره: قالار    

 اَبة سبأ: رّ  لنـي رلـمر نفسي فـي عبـادتـي الشمس, وس ودي لاـما دوناك وأْسلَاـْمُر  الـمرأة

ِ تقول: وانقادا ئاع سلـياـمان ئذعناة   باـالتوَيد, ئفاردة لاه باـاْلوالة والربوباـية  َئَع ُسلَـْيـماَن ِوّ

 دون كّل ئن سواه. وكان ابن زيد يقول فـي ذلك ئا:

ِسابَتْهُ لُاـّ ةً قاال: لنّاهُ  ـ َدثنـي يونس, قاال:20578   ََ أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد فاـي 

َ ااْرٌح ُئااـَمّردٌ ِئااْن قَااَواِريَر فعرفاار أنهااا قااد بلباار قالَااْر َرّ  لنااـي َرلَااـْمُر نَْفِسااي, وأْسلَااـْمُر َئااَع 

ِ َرّ  العالَـِميَن.  ُسلَـْيـماَن ِوّ

 46- 45اآلية : 
}َولَقَْد أَْرَسْلنَآ لِلََى ثَُمودَ أََدااُلْم َ اِلقاً أَِن اْعبُدُواْ ّ َ فَ ِذَا اُلْم فَِريقَاِن    القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ُموَن {.يَْختَِلُموَن ْ  قَاَل يَقَْوِق ِلَم تَْستَْعِ لُوَن بِالّسيَِّّة قَْبَل اْلَقَسنَِة لَْوالَ تَْستَْكِفُروَن ّ َ لَعَلُّكمْ  ََ   تُْر

تعالـى ذكره: َولَقَْد أْرَسْلنا للـى ثَُمودَ أدااُلْم َ اِلـقا أن اْعبُدُوا ّ َ َوَاده ال ااِريك لاه, وال  يقول    

تـ علوا ئعه للها بيره ف ذَا اُلْم فَِريقاِن يَْختَِلُموَن يقول: فلـما أتاالم  الـ  داعيا لهم للـى    ار 

ون, ففرياي ئلادّ   الاـقا ئاَئن باه, وفرياي قوئه ئن ثمود فـيـما دعاالم للاـيه فريقاـين يختلام

 ئكذّ  به كافر بـما جاء به. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20579  

بان أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد, فاـي قاول  : قال: َدثنا الاـقسن, قاال: َادثنا ورقااء جميعاا, عان ا

فَِريقاِن يَْختَِلُموَن قال: ئَئن وكافر, قولهم  الـ  ئرسل, وقولهم  الـ  لـيس بـُمرسل. ويعنـي 

 بقوله يَْختَِلُموَن يختلفون.

قاِن َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد ف ذَا اُلْم فَِري   

 يَْختَِلُموَن قال: ئَئن, وكافر.

وقوله: قاَل يا قَْوِق ِلـَم تَْستَْعِ لُوَن بـالّسيَِّّة قَْبَل الـَقَسنَِة يقول تعالـى ذكره: قاال  الاـ  لقوئاه: ياا    

 قوق ّْي ايء تستع لون بعذا    قبل الرَمة. كما:

َادثنا عيساى وَدثناـي الاـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد بن عمارو, قاال: َادثنا عا ام, قاال:20580  

قااال: َاادثنا الااـقسن, قااال: َاادثنا ورقاااء جميعااا, عاان اباان أبااـي نااـ ي , عاان ئااـ االد, قولااه ِلااـَم 

 تَْستَْعِ لُوَن بـالّسيَِّّة قَْبَل الـَقَسنَِة قال: السيّة: العذا , قبل الـقسنة: قبل الرَمة.

ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد قاَل ياا قَاْوِق ِلاـَم َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ    

 تَْستَْعِ لُوَن بـالّسيَِّّة قال بـالعذا  قبل الـقسنة, قال: العافـية.

ُماوَن يقاول: الاال تتوباون للاـى   ئان كفاركم, فاـيكفر لكام     ََ وقوله: لَْوال تَْستَْكفُروَن ّ َ لَعَلُّكاْم تُْر

 عن عقوبته لياكم علـى ئا قد أتـيتـم ئن عظيـم الـخطيّة. ربكم عظيـم جرئكم, يلف  لكم

ُموَن يقول: لـيرَمكم ربكم بـاستكفـاركم لياه ئن كفركم.   ََ  وقوله: لَعَلُّكْم تُْر

 

 47اآلية : 
أَناتُْم قَاْوٌق القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاالُواْ اأّليّْرنَاا بِاَك َوبَِمان ّئعَاَك قَااَل أَلاائُِرُكْم ِعنادَ ّ ِ بَاْل 

 تُْفتَنُوَن {.

يقول تعالـى ذكره: قالر ثمود لرسولها  الـ  اأّليّرنَا بِاَك َوبِاـَمْن َئعَاَك أي تشااءئنا باك وباـمن     

ئعك ئن أتبـاعنا, وزجرنا الطير بأنا سيليبنا بك وبهم الـمكاره والـملائب, فأجابهم  الـ  فقال 

تـم ئن الطير لـما يليبكم ئن الـمكاره عند   علـمه, ال يدري أّي لهم ألائُِرُكْم ِعْندَ ّ ِ أي ئا زجر
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ذلك كائن, أئا تظنون ئن الـملائب أو الـمكاره, أق ئا ال ترجونه ئن العافـية والرجاء والـمـقا . 

 وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

لـ , قال: َدثنا ئعاوية, عن علاـّي, عان ابان عباـاس, ـ َدثنـي علـّي, قال: َدثنا أبو  ا20581  

 قوله قاَل ألائُرُكْم ِعْندَ ّ ِ يقول: ئلائبكم.

ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عان ئعمار, عان قَتاادة, قولاه 20582  

 ألائُِرُكْم ِعْندَ ّ ِ علـمكم عند  .

ْوٌق تُْفتَنُاوَن يقاول: بال أنتاـم قاوق تاـختبرون, يختباركم ربكام لذ أرسلناـي للاـيكم, وقوله: بَْل أْنتُاـْم قَا   

أتطيعونه, فتعملون باـما أئاركم باه, فاـي زيكم الـ زياـل ئان ثواباه, أق تعلاونه, فتعملاون بخالفاه, 

 فـيقّل بكم عقابه.

 49- 48اآلية : 
تِْسعَةُ َراْلُط يُْفِسدُوَن فِاي اْْرِ  َوالَ يُْلاِلُقوَن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَكاَن فِي اْلَمِدينَةِ 

 ا لََلاِدقُوَن {.ْ  قَالُواْ تَقَاَسُمواْ بِاّوِ لَنُبَيّتَنّهُ َوأاَْللَهُ ثُّم لَنَقُولَّن ِلَوِليِّه َئا َاِهْدنَا َئْهِلَك أاَْلِلِه َولِنّ 

َِ ر      ثمود, تسعة أنفس يفسدون فـي اْر  يقول تعالـى ذكره: وكان فـي ئدينة  الـ , والي 

وال يللـقون, وكاان لفساادالم فاـي اْر : كفارالم باـا , وئعلايتهم ليااه, ولناـما داّب   جاّل 

ثناؤه الَالء التساعة الارالط بـالاـخبر عانهم أنهام كاانوا يفسادون فاـي اْر , وال يللاـقون, ولن 

ة الم الذين سعوا فـيـما بلكناا فاـي عقار كان أالل الكفر كلهم فـي اْر  ئفسدين, ْن الَالء التسع

الناقااة, وتعاااونوا علااـيه, وتااـقالفوا علااـى قتاال  الااـ  ئاان بااـين قااوق ثمااود. وقااد ذكرنااا قللااهم 

وأدبـارالم فـيـما ئضى ئن كتابنا الذا. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قاال أالال التأوياـل. ذكار ئان قاال 

 ذلك:

أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث,  ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا20583  

قال: َدثنا الـقسن, قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أباـي ناـ ي , عان ئاـ االد تِْساعَةُ َراْلاُط قاال: 

 ئن قوق  الـ ..

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, ئثله.   

مد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ َدثنـي ئـق20584  

ابن عبـاس, قوله: وكااَن فِاـي الاـَمِدينَة تْساعَةُ َراْلاُط يُْفِسادُوَن فِاـي اْْرِ  َوال يُْلِلاـُقوَن الام الاذين 

 الاـ : ئااا  عقاروا الناقاة, وقااالوا َاين عقروالااا: نباـيّر  الااـقا وأاللاه فنقاتلهم, ثاام نقاول ْولااـياء

 اهدنا ئن الذا ايّا, وئالنا به علـم, فدئرالم   أجمعين.

وقوله: قالُوا تَقاَساُموا باـاّوِ لَنُبَاـيّتَنّهُ وأاْللَاهُ يقاول تعالاـى ذكاره: قاال الاَالء التساعة الارالط الاذين    

, لاـيقلأ يُفسدون فـي أر  َ ر ثماود, وال يللاـقون, تقاساموا باـا : تاـقالفوا باـا  أيهاا القاوق

بعضكم لبعض: لنبـيتّن  الـقا وأالله, فلنقتلنه, ثم لنقولّن لولـيه: ئا اهدنا ئهلك أالله. وبنـقو الذي 

 قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

ـ َدثنـي ئـقمد بن عمرو, قال: َدثنا أبو عا م, قال: َدثنا عيسى وَدثنـي الـقارث, 20585  

قال: َدثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبـي نـ ي , عن ئـ االد تَقاَساُموا باـاّوِ قاال: قال: َدثنا الـقسن, 

 تـقالفوا علـى لالالكه, فلـم يللوا للـيه َتـى اللكوا وقوئهم أجمعون.

 َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: ثنـي َ ا , عن ابن ُجَريل, عن ئـ االد, بنـقوه:   

ـا  للاـى وجهاين: أَادالما النلاب علاـى وجاه الاـخبر, كأناه قـياـل: قاالوا ويتوجه قوله تَقاَسُموا ب  

ولااـيس فااـيها « َوال يُْلِلااـُقوَن تَقاَسااُموا بااـاّوِ »ئتقاساامين. وقااد ذُكاار أن ذلااك فااـي قااراءة عبااد  : 

علااـى ئااا و اافر. والوجااه « تقاسااموا»فااذلك ئاان قراءتااه ياادّل علااـى وجااه النلااب فااـي «, قااالوا»

ق, كأنهم قاال بعضاهم لابعض: اقساموا باـا , فعلاـى الاذا الوجاه الثاناـي تللاـ  قاراءة االَدر: الـ ز

لَنُبَـيّتَنّهُ بـالـياء والنون, ْن القائل لهم تقاسموا, ولن كان الو االَئر فهو فـيـمن أقسم, كما يقاال فاـي 

الاذي الاو وجاه الكالق: انهضوا بنا نـمض للـى فالن, وانهضوا نـمضي للـيه. وعلاـى الوجاه اّْول 

النلب القراءة فـيه بـالنون أفل , ْن ئعناه: قالوا ئتقاسمين لنُبـيّتنّهُ, وقد تـ وز الـياء علـى الاذا 

الوجه كما يقال فـي الكالق: قالوا لنكرئّن أبـا , ولـيكرئّن أبـا , وبـالنون قارأ ذلاك قاّراء الاـمدينة, 
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علاـى قاّراء أالال الكوفاة, فقراءتاه بـالاـياء,  وعائة قّراء البلارة وبعاض الكوفـياـين. وأئاا اْبلاب

 وضّم التاء جميعا. وأئا بعض الـمكيـين, فقرأه بـالـياء.

وأع ب القراءاا فـي ذلك للـّي النون, ْن ذلاك أفلا  الكاالق علاـى الاوجهين اللاذين باـيّنر ئان   

لقاراءة بهاا النلب والـ زق, ولن كان كل ذلاك  اقيقا بيار فاـاسد لاـما و افر. وأكرالهاا للاـّي ا

 الـياء, لقلة قارىء ذلك كذلك.  وقوله: لَنُبَـيّتَنّهُ قال: لـيُبَـيّتُّن  الـقا ثم يفتكوا به.

ـ َدثنا ابن َميد, قال: َدثنا سلـمة, عن ابان لساقا , قاال: )قاال  التساعة الاذين عقاروا 20586  

العاذا  بعاد الاثالث, ع لنااه  الناقة: اللـّم فلنقتل  الـقا, ف ن كان  ادقا, يعنـي فـياـما وعادالم ئان

قبلااه, ولن كااان كاذبااـا نكااون قااد ألااـققناه بناقتااه. فااأتوه لااـيالً لـيبااـيتوه فااـي أاللااه, فاادئكتهم الااـمالئكة 

بـالااـق ارة فلااـما أبطّااوا علااـى أ ااقابهم أتااوا ئناازل  الااـ , فوجاادوالم ئشاادودين قااد رضااخوا 

 لنا للادقون, أنا ئا اهدنا ُئهِلَك أالله.بـالـق ارة.  وقوله: َولنّا لََلادقُوَن نقول لولـيه: و

 

 51- 50اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالاـى:   }َوَئَكاُرواْ َئْكاراً َوَئَكْرنَاا َئْكاراً َواُلاْم الَ يَْشاعُُروَن ْ  فَاانُظْر َكْياَأ 

 َكاَن َعاقِبَةُ َئْكِراِلْم أَنّا دَّئْرنَااُلْم َوقَْوَئُهْم أَْجَمِعيَن {.

عالـى ذكره: وبدر الَالء التسعة الرالط الذين يفسدون فـي اْر  بلالـ  باـمليرالم يقول ت    

للاـيه لااـيالً لاـيقتلوه وأاللااه, و الاـ  ال يشااعر باذلك َوَئَكْرنااا َئْكارا يقااول: فأداذناالم بعقوبتنااا لياااالم, 

 وتع يـلنا العذا  لهم َواُلْم ال يَْشعُُروَن بـمكرنا.

كر   بـمن ئكر به, وئا وجه ذلك, وأنه أدذه ئن أدذه ئنهم علـى وقد بـيّنا فـيـما ئضى ئعنى: ئ  

بّرة, أو استدراجه ئنهم ئن استدر  علاـى كفاره باه, وئعلايته ليااه, ثام لَاللاه العقوباة باه علاـى 

 بّرة وبفلة. وبنـقو الذي قلنا فـي ذلك قال أالل التأويـل. ذكر ئن قال ذلك:

دثنا ئَئل, قال: َدثنا سفاـيان, عان اْعما , عان اامر ـ َدثنا ئـقمد بن بشار, قال: 20587َ  

 بن عطية, عن رجل, عن علـّي, قال: الـمكر بدر, والكدر كفر.

ـا َدثناـي ياونس, قاال: أدبرناا ابان والاب, قاال: قاال ابان زياد, فاـي قولاه َوَئَكاُروا َئْكارا 20588  

الاـ  ئكارا, وئكرناا, وئكرناا بهام َوَئَكْرنا َئْكرا قال: اَتالوا ْئارالم, واَتاال   لهام, ئكاروا بل

ئكاارا َواُلااْم الَ يَْشااعُُروَن بااـمكرنا واااعرنا بااـمكرالم, قااالوا: زعاام  الااـ  أنااه يفاارغ ئنااا للااـى ثااالث 

فنـقن نفرغ ئنه وأالله قبل ذلك, وكان له ئس د فـي الـق ر فـي اعب يللـي فـيه, فخرجوا للاـى 

ربنا ئنه للـى أالله, ففربنا ئنهم, وقارأ قاول   كهأ وقالوا: لذا جاء يللـي قتلناه, ثم رجعنا لذا ف

, ولنّاا تبـار  وتعالاـى: قاالُوا تَقاَساُموا باـاّوِ لَنُبَاـيّتَنّه وأاْللَاهُ, ثُاّم لَنَقُاولَّن ِلَوِلاـيِّه ئاا َااِهْدنا َئْهِلاَك أاْلِلاهِ 

يااالَهم, فخُشااوا أن تشاادََدهم, فبااـادرو َِ ا الكااار, فََطبقاار لََلاااِدقُوَن فبعااث    ااخرة ئاان الَهْضااب 

اللخرة علـيهم فم ذلك الكار, فاال يادري قاوُئهم أيان الام  وال يادرون ئاا فعال بقاوئهم  فعاذّ    

 تبـار  وتعالـى الَالء الا النا, والَالء النا, وأنـ ى    الـقا وئن ئعه.

دة َوَئَكُروا ـ َدثنا القاسم, قال: َدثنا الـقسين, قال: َدثنا أبو سفـيان, عن ئعمر, عن قَتا20589  

 َئْكرا َوَئَكْرنا َئْكرا قال: فسلط   علـيهم  خرة فقتلتهم.

وقوله: فـاْنُظْر َكْيَأ كااَن عاقبَاةُ َئْكاِراِلْم يقاول تعالاـى ذكاره: فاـانظر ياا ئاـقمد بعاين قلباك للاـى    

م  فا ن عاقبة بدر ثمود بنبـيهم  الـ , كيأ كانر  وئا الذي أورثها اعتداؤالم وألكيانهم وتكاذيبه

ذلك سنتنا فـيـمن كذّ  رسلنا, وألكى علـينا ئن سائر الـخاـلي, فقاذر قوئاك ئان قاري , أن يناالهم 

 بتكذيبهم ليا , ئا نال ثمود بتكذّيبهم  الـقا ئن الـمثالا. 

وقوله: لنّا دَّئْرنااُلْم َوقَْوَئُهْم أجَمِعيَن يقول: لنا دئرنا التسعة الارالط الاذين يفسادون فاـي اْر     

 ن قوق  الـ  وقوئهم ئن ثمود أجمعين, فلـم نبِي ئنهم أَدا.ئ

فقرأ بكسرالا عائة قّراء الـق از والبلرة علاـى االبتاداء, « لنّا»وادتلفر القّراء فـي قراءة قوله   

وقاارأ ذلااك عائااة قااّراء الكوفااة: أنّااا دَّئْرنااااُلْم بفتااـ  اْلااأ. ولذا فُتااـقر كااان فااـي أنّااا وجهااان ئاان 

ما الرفع علـى رداّلا علـى العاقباة علاـى اُلتباـاف لهاا, واالَدار النلاب علاـى الاردّ اُلعرا : أَدال
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علـى ئوضع كيأ, ْنها فـي ئوضع نلاب لن ااّر, ولن ااّر علاـى تكريار كاان علاـيها علاـى 

 وجه, فـانظر كيأ كان عاقبة ئكرالم  كان عاقبة ئكرالم تدئيَرنا لياالم.

ذلك عندي أن يقال: لنهما قراءتان ئشهورتان فاـي قَاَرأَةِ قال أبو جعفر: واللوا  ئن القول فـي   

 اْئلار, ئتقاربتا الـمعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمليب.

 

 53- 52اآلية : 
ْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَتِْلَك بُيُوتُُهْم َداِويَاةً بَِماا َرلَُماَواْ لِّن فِاي ذَِلاَك الَيَاةً لّقَاْوُق يَْعلَُماونَ 

 أَنَ ْينَا الِّذيَن آَئنُواْ َوَكانُواْ يَتّقُوَن {.وَ 

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: فَتِْلاَك بُاـيُوتُُهْم داِويَاةً فتلاك ئسااكنهم داوياة دالاـية ئانهم, لاـيس فاـيها     

ئنهم أَد, قد أاللكهم   فأبـادالم بـما رلـموا: يقول تعالـى ذكاره: بظلاـمهم أنفساهم, بشاركهم باـا , 

يبهم رسااولهم لّن فِااـي ذلااَك الَيَااةً ِلقَااْوُق يَْعلَااـُموَن يقااول تعالااـى ذكااره: لن فااـي فعلنااا بثمااود ئااا وتكااذ

قللنا علـيك يا ئـقمد ئن القلة, لعظةً لـمن يعلـم فعلنا بهم ئا فعلنا, ئان قوئاك الاذين يكاذّبونك 

أناـ ينا ئان نقمتناا وعاذابنا الاذي فـيـما جّتهم به ئن عند ربك وعبرة. وأنـَ ْينا الِّذيَن آَئنُوا يقول: و

أَللناااه بثمااود رسااولنا  الااـقا والـمَئنااـين بااه وكااانُوا يَتّقُااوَن يقااول: وكااانوا يتقااون ب يااـمانهم, 

وبتلديقهم  الـقا الذي َّل بقوئهم ئن ثمود ئا َّل بهم ئن عذا   , فكاذلك نناـ يك ياا ئاـقمد 

 بـين أرهرالم.وأتبـاعك, عند لَاللنا عقوبتنا بـمشركي قوئك ئن 

وذُكر أن  الـقا لـما أَّل   بقوئه ئا أَّل, دار  الاو والاـمَئنون باه للاـى الشااق, فنازل رئلاة   

 فلسطين.
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