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اآلية 31 :

{وإِ ْذ قَالَت ّ
نار ِْعمواْ َويَسْن َأ ْ ِذ من
ناَ لَ من ْْ فَ ْ
طآئِفَةٌ ّمن ْْ مُ ْْ يَأ َ ْْن َل يَرْ ِنر َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ب مَ ممقَ َ
ّ
ً
فَ ِر ٌ
ِي بِعَ ْو َرةٍ ِإن ي ِمريدمونَ ِإم فِ َرارا }.
ي يَقمولمونَ ِإ ّن بميموتََْا َ
يق ّم ْْ مُ مْ الّْبِ ّ
ع ْو َرة ٌ َو َما ْ َ
يقول تعالـى ذكره :ومن يطع هللا ورسنوله منْ ّنو وتع نل بنـ ا هللامنر هللا بنه امأْ تُنا هللاْْ َرْنا َم ّرتَنـي ِْن
ّ
غيرْن من سنائر اسناا الْناأ وهللا ْع َندْاا لَ َُنا ِر ْ قنا
يقول :يعطُا هللا ثواب ع لُاو مرلـي ثواب ع ل
َك ِريـ ا يقول :وهللاع داا لُا فـي امَخرة عيشا ْْـيئا فـي الـجْة .وبْـحو الذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21700ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ابن عبـاأو قولهَ :و َم ْن يَ ْقْم ْ
صا ِلـحا
ت ِم ْْ م ّن ِ ّلِلِ َو َر م
سو ِل ِه ...امَيةو يعْـي( :تطع هللا ورسولهَ .وت َ ْع َ ْل َ
تصوَ وتصلـي).
 21701ـ حدثْـي سلـْ بن ْْادةو قال :حدثْا ابن إدريسو عن ابن عنونو قنال :سنألت عنامرا عنن
القْوتو قال :وما ْو؟ قال :قلنت َوقمو ممنوا ِ ّلِلِ قااِ ِنـينَ قنال :مطيعنين قنال :قلنت َو َم ْ
نن يَ ْقْم ْ
نت ِمن ْْ م ّن ِ ّلِلِ
سول ِه قال :يطعن.
َو َر م
ت ِم ْْ ّ
21702ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو َم ْن َي ْقْم ْ
سنول ِه
ُن ِ ّلِلِ َو َر َ
هللاي من يطع مْ ّن هلل ورسوله َوهللا ْع َ ْداَا لَ َُا ِر ْ قا َك ِريـ ا وْي الـجْة.
صا ِلنـحا فقنرهللا عامننة قن ّراا الننـحجا والبصننرةَ :وت َ ْع َ ن ْ
واخ لفنت القن ّنراا فننـي قننرااة قولننهَ :وت َ ْع َ ن ْ
نل
نل َ
بـال اا ردّا علـى تأويـل َمن إذ ْاا بعد قوله ِم ْْ م ّن .وح ى بعضُْ عن العرب هللااُنا تقنول :كنْ بنـي َع
لا ْارية؟ وهللااُْ إن قدّموا الـجارية قالوا :كْ ْارية بـيعت لا؟ فأاّروا الفعل بعد الـجاريةو والفعنل
فـي الوُْين ل ْ م للـجارية .وذكر الفراا هللان بعض العرب هللااشده:
ت
ي يأ ْ مك ِل الـ َحش ََرا ِ
ع ْ ر ٍو َمن ي م ْن م
دارْ ِِج َوا َا َ
هللايا هللا َّ َ
ع ْق مر ِ
ع ِد ّ
وَ ْبـيْم مُ َو َي ْع مرو ْ
َو َيس َْودّ ْ
ت
إن كانَ ذَ ِوي َب َ َرا ِ
من لَ ْفحِ ال ّ
سم ِ
فقال :وإن كااواو ولـْ يقل :وإن كانو وْو لنـ نو فنردّه علنـى النـ عْى .وهللامنا هللاْنل ال وفنةو فقنرهللات
قرائُاَ « :و َي ْع َ ْل» بـالـياا عطفـا علـى يقْتو إذ كان الـج يع علـى قرااة الـياا.
ذلا عامة ّ
والصواب من القول فنـي ذلنا هللااُ نا قرااتنان مشنُورتانو ولم نان معروف نان فنـي كن َ العنربو
فبأي ُ ا قرهللا القارىا ف صيب وذلا هللان العرب تردّ خبر «من» هللاحيااا علـى لفظُاو ف وحند وتنذكرو
ص ّْ َولَ ْو كااموا م
وهللاحيااا علـى معْاْا ك ا قال ْ ّل ثْاؤهَ :و ِم ْْ مُ ْْ َم ْن يَ ْس َـ ِ عمونَ إلَـيْاَ هللافأ َ ْاتَ ت م ْس ِ مع ال ّ
يَ ْعقِلونَ َو ِم ْْ مُ ْْ َم ْن يَ ْْ م
مرة للـ عْىو ووحد هللاخرى للفظ.
ظ مر إلَـيْاَ فج ع ّ

اآلية 33- 32 :

ضن ْعنَ بِ ْ
نالقَ ْو ِل
س ِ
نآا إِ ِن اتّقَيْن م ّن فَن َ ت ََْ َ
ي لَ ْس م ّن َكأ َ َح ٍد ّمنَ الّْ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَِْ َ
سآ َا الّْبِ ّ
ْ
فَيَ ْ
ً
ً
م
َ
َ
ض َوقم ْلننَ قَ ْنوم ّم ْع مروفنا و َوق ْنرنَ فِني بميمنوتِ ّن َوم تَبَ ّنرْْ نَ تَبَ ّنر َ ال َجا ِْ ِليّن ِة
ط َ َع الّذِي فِي قَ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ص َة َ َوآتِينَ ّ
س هللا َ ْْن َل
سولَهم إِاّ َ نا ي ِمريندم ّ
الز َكـاة َ َوهللا َ ِط ْعنَ ّ
ّللاَ َو َر م
ى َوهللاَقِ ْ نَ ال ّ
عْ منـ مْ ّ
ِب َ
ّللام ِليمن ْذْ َ
النرْْ َ
اممولَ َ
ت َويم َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َْط ُِيــرا ً }.
ْالبَ ْي ِ
ساا
ي لَ ْس م ّن كأ َح ٍد ِمنَ الّْ ِ
يقول تعالـى ذكره أل وا رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ :يا اِسا َا الّْبِـ ّ
ّ
ّ
واُاكنو ك ا:
هللامركن
إن اتّقَـ ْي م ّن هللا فأطع ْه فـيـ ا
من اساا ْذه األمة ِ
َ
ي لسْن م ّن
21703ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :ينا اِسنا َا الّْبِنـ ّ
ساا يعْـي من اساا ْذه األمة.
كأ َح ٍد ِمنَ الّْ ِ
وقوله :فَ ت ْ
ّ
تلنن بنـالقول للرْنال فـينـ ا يب مينه هللاْنل الفنـاحشة منْ ّن.
ض ْعنَ بنـالقَ ْو ِل يقنول :فن
َـَ َ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
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21704ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
إن اتّقَنـ ْي م ّن فَن ت َ ْ
ض ْعنَ بنـالقَ ْو ِل يقنول :م
ي لَ ْس م ّن كأ َ َح ٍد ِمنَ الّْ ِ
نـَ َ
ساا ِ
ابن عبـاأو قوله :يا اِسا َا الّْبِـ ّ
ترخصن بـالقولو وم تـَضعن بـال َ.
ْ
ض ْعنَ
21705ـن حدثْننـي يننواسو قننال :هللاخبراننا ابننن وْننب قننال :قننال ابننن ينندو فننـي قولننه :فَن تَننـَ َ
بـالقَ ْو ِل قال :خضع القول ما ي ره من قول الْساا للرْال مـ ا يدخـل فـي قلوب الرْال.
وقوله :فَـيَ ْ
ض يقول :فـيط ع الذي فـي قلبه ضعف فُو لضعف إيـ ااه فـي
ط َ َع الّذِي فِـي قَ ْلبِ ِه َم َر ٌ
قلبهو إما ّ
نـَف بحندود هللاو وإمنا م ُناون ب تنـيان
شاك فـي اإلسن َ مْنافقو فُنو لنذلا منن هللامنره يس
ّ
الفواحش.
وقد اخ لف هللاْل ال أويـل فـي تأويـل ذلاو فقال بعضنُْ :إانـ ا وصنفه بنأن فنـي قلبنه مرضناو ألانه
مْافق .ذكر من قال ذلا:
ْ
ْ
ّ
ض
21706ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة فَـيَط َ َع الذِي فِنـي قَلبِنه َم َنر ٌ
قال :افـاق.
وقال آخرون :بل وصفه بذلا ألاُْ يش ُون إتـيان الفواحش .ذكر من قال ذلا:
ْ
21707ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيد عن ق ادة فَنـيَ ْ
ض
ط َ َع الّنذِي فِنـي قَل ِبن ِه َم َنر ٌ
قال :قال ع رمة :شُوة الزاا.
وقولهَ :وقم ْلنَ قَ ْومً َم ْع مروفـا يقول :وقلن قومً قد هللاذن هللا ل ْ به وهللابـاحه .ك ا:
21708ـ حدثْا يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فنـي قولنهَ :وقم ْلننَ قَ ْنومً َم ْع مروفنـا
قال :قومً ْ ي ً حسْا معروفـا فـي الـَير.
قننراا الننـ ديْة وبعننض
واخ لفننت
القننراا فننـي قننرااة قولننهَ :وقَ ْ
ننرنَ فِننـي بمننـيموتِ م ّن فقرهللاتننه عامننة ّ
ّ
ال وفـيـينَ :وقَ ْرنَ بف ـح القافو بـ عْى :واقررن فـي بـيوت ّنو وكأن من قرهللا ذلا كذلا حذف الراا
األولننـى مننن اقننررنو وْنني مف وحننةو ثننْ اقلُننا إلننـى القننافو ك ننا قـيننـل :فَ َ
ظ ْل مننـ ْْ تَفَ ّ مُننونَ وْننو يرينند
قنراا
فظلل ـْو فأسقطت ال َ األولـى وْي م سورةو ثْ امقلت كسرتُا إلـى الظاا .وقنرهللا ذلنا عامنة ّ
ال وفة والبصرةَ « :وقِ ْرنَ » ب سر القافو بـ عْىّ :
كن هللاْل وقار وس يْة فِـي بمـيموتِ م ّن.
وْذه القرااة وْي ال سر فـي القاف هللاَولـى عْداا بنـالصوابو ألن ذلنا إن كنان منن الوقنار علنـى
ّ
شا هللان القرااة ب سر القافو ألاه يقال :وقر ف ن فـي مْزله فُو يقر وقوراو ف سر
ما اخ رااو ف
قرو ك ا يقال من و ن :يزن نو ومن َوعد :ي ِعد ِعد .وإن كان
القاف فـي تفعل ف ذا هللامر مْه قـيـلّ :
من القرارو ف ن الوْه هللان يقال :اقررنو ألن منن قنال منن العنرب :ألنت هللافعنل كنذاو وهللاحسنت ب نذاو
وحنول حرك ُنا إلنـى فنـائه فنـي فعنل وفعلْنا وفعل نـْو لنـْ يفعنل ذلنا فنـي األمنر
فأسقط عين الفعنلو
ّ
والْ ُِيو ف يقول :أ ّل قائ او وم تظ ّل قائ او فلـيس الذي اع ّل بنه منن اع ن ّل لصنحة القنرااة بف نـح
القاف فـي ذلا يقول العرب فـي أللت وهللاحسست ألتو وهللاحست بعلة توْب صنح ه لنـ ا وصنفت
من العلة .وقند ح نى بعضنُْ عنن بعنض األعنراب سن اعا مْنه :يْنـحطن منن النـجبلو وْنو يريند:
يْـحططن .ف ن ي ن ذلا صحيحاو فُنو هللاقنرب إلنـى هللان ي نون حجنة ألْنل ْنذه القنرااة منن النـحجة
األخرى.
بر فـي ْذا الـ وضع ال ْ
سر.
بَ مر وال ّ
بر َ الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى قـيـل :إن ال ّ
وقولهَ :وم تَبَ ّرْْ نَ ت م ّ
ذكر من قال ذلا:
َبنر َ الـجا ِْ ِلنـيّ ِة
َبنرْْ نَ ت ّ
21709ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادة َوم ت ّ
سر وتمّْنـ,و يعْنـي بنذلا الـجاْلنـية
األمولـى :هللاي إذا خرْ ن من بـيوت ّن قال :كاات لُن مشية وت ّ
ّ
فُْاْن هللا عن ذلا.
األولـى
21710ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو قال :س عت ابن هللابـي اـجيحو يقول فـي قولهَ :وم
بر ْو إأُار الزيْةو وإبنرا النـ رهللاة
َبر َ الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى قال :ال بَ ر .وقـيـل :إن ال ّ
تَبَ ّرْْ نَ ت ّ
مـحاسُْا للرْال.
م
وهللامننا قولننه :ت َبن ّنر َ الـجا ِْ ِلننـيّ ِة األولننـى ف ن ن هللاْننل ال أويننـل اخ لفننوا فننـي الـجاْلننـية األولننـىو فقننال
بعضُْ :ذلا ما بـين عيسى ومـح د علـيُ ا الس َ .ذكر من قال ذلا:
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َبنر َ الـجا ِْ ِلنـيّ ِة
َبنرْْ نَ ت ّ
21711ـ حدثْا ابن وكيعو قال :حدثْا هللابـيو عن كريناو عنن عنامر َوم ت ّ
األمولـى قال :الـجاْلـية األولـى :ما بـين عيسى ومـح د علـيُ ا الس َ.
وقال آخرون :ذلا ما بـين آدَ واوح .ذكر من قال ذلا:
21712ـ ن حنندثْا ابننن وكيننعو قننال :حنندثْا ابننن عيننـيْةو عننن هللابننـيهو عننن الننـح ْ َوم ت َبن ّنرْْ نَ ت َبن ّنر َ
الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى قال :وكان بـين آدَ واوح ث ان مائة سْةو ف ان اسناؤْْ منن هللاقنبح منا ي نون منن
َبنرْْ نَ
الْسااو ورْالُْ حسنانو ف اانت النـ رهللاة تريند الرْنل علنـى افسنهو فأازلنت ْنذه امَينةَ :وم ت ّ
َبر َ الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى.
ت ّ
وقال آخرون :بل ذلا بـين اوح وإدريس .ذكر من قال ذلا:
 21713ـ حدثْـي ابن ْيرو قال :حدثْا موسى بن إس اعينـلو قنال :حندثْا داودو يعْنـي ابنن هللابنـي
َبنرْْ نَ
الفراتو قال :حدثْا علبـاا بن هللاح رو عن ع رمةو عن ابن عبـاأو قال :ت ْذه امَيةَ :وم ت ّ
َبر َ الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى قال :كان فـيـ ا بـين اوح وإدريسو وكاات هللالف سنْة وإن بطْنـين منن ولند
ت ّ
آدَ كان هللاحدْ ا يس ن السُلو وامَخنر يسن ن النـجبلو وكنان رْنال النـجبل صبنـاحاو وفنـي الْسناا
دمامةو وكان اساا السُل صبـاحاو وفنـي الرْنال دمامنةو وإن إبلنـيس هللاتنـى رْن ً منن هللاْنل السنُل
فـي صورة غ َو فأْر افسنه مْنهو وكنان يَدمنهو واتنـَذ إبلنـيس شنيئا مرنل ذلنا النذي يزمنر فنـيه
الرعااو فجاا فـيه بصوت لـْ يس ع مرلهو فبلغ ذلا من حولُْو فـاا ابوْْ يس عون إلنـيهو واتنـَذوا
ّ
بر الرْال للْساا .قال :وي زين الْساا للرْالو وإن رْ ً من
عيدا يج ـ عون إلـيه فـي السْةو ف ّ
هللاْننل الننـجبل ْجننْ علننـيُْ وْننْ فننـي عينندْْ ذلنناو ف نرهللاى الْسننااو فأتننـى هللاصننحابه فننأخبرْْ بننذلاو
ّ
ّ
ّ
َبنر َ الـجا ِْ ِلنـيّ ِة
معُنو فظُرت الفـاحشة
إلـيُنو فْزلوا
ـحولوا
َبرْْ نَ ت ّ
فـيُنو فُو قول هللاَ :وم ت ّ
ف ّ
األمولـى.
ي هللان
وهللاَولننـى األقننوال فننـي ذلننا عْنندي بننـالصواب هللان يقننال :إن هللا تعالننـى ذكننره اُننى اسنناا الْبننـ ّ
تبر الـجاْلـية األولـىو وْائز هللان ي ون ذلا ما بـين آدَ وعيسىو فـي ون معْى ذلا :وم
برْن ّ
ي ّ
تبر الـجاْلـية األولـى ال ـي قبل اإلس َ.
تبرْن ّ
ّ
ف ن ن قننال قائننل :هللا َ َو فننـي اإلس ن َ ْاْلننـية ح ننـى يقننال :عْننى بقولننه الـجا ِْ ِلننـيّ ِة األولننـى ال ننـي قبننل
اإلس َ؟ قـيـل :فـيه هللاخ ٌق من هللاخ ق الـجاْلـية .ك ا:
َبنرْْ نَ ت ّ
21714ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنهَ :وم ت ّ
َبنر َ
ي
الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى قال :يقول :ال ـي كاات قبل اإلس َو قال :وفـي اإلس َ ْاْلـية؟ قال :قال الْبـ ّ
صلى هللا عليه وسلْ ألبـي الدردااو وقاللرْل وْو يْا عه :يا ابْنن ف انةو أل م َّ كنان يعينره بُنا فنـي
اا ّ
إن فِـياَ ْا ِْ ِلـيّةً»و قنال :هللاْاْلنـية
الـجاْلـيةو فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ« :يا هللابـا الد ّْردَ ِ
كفر هللاو إس َ؟ قال« :بل ْا ِْ ِلنـيّةم مك ْف ٍنر»و قنال :ف ـ ْنـيت هللان لنو كْنت اب ندهللات إسن مي يومئنذ .قنال:
ناأّ :
ي صننلى هللا عليننه وسننلْ« :ث َن ٌ ِمن ْ
الط ْعن م
نن
ع َ ن ِل هللا ْْ ن ِل الـجا ِْ ِلننـيّ ِة م َي ندَ م
ع مُ ّن الّْن م
نن َ
وقننال الْبننـ ّ
بو والّْـيا َحةم».
طار بـال َ َوا ِك ِ
بـاأل ْاسابو واإل ْس ِـ ْ م
 21715ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قنال ابنن يندو قنال :هللاخبرانـي سلـينـ ان بنن
ب لو عن ثورو عنن عبند هللا بنن عبنـاأو هللان ع نر بنن النـَطابو قنال لنه :هللارهللاينت قنول هللا أل وا
َبنر َ الـجا ِْ ِلنـيّ ِة األمولنـى ْنل كاانت إم واحندةو فقنال ابنن
َبنرْْ نَ ت ّ
ي صلى هللا عليه وسنلَْ :وم ت ّ
الْبـ ّ
م
عبـاأ :وْل كاات من هللاولـى إم ولُا آخرة؟ فقال ع ر :هلل درك يابن عبـاأو كيف قلت؟ فقال :يا
هللامير الـ أمْـينو ْل كاات من هللامولنـى إم ولُنا آخنرة؟ قنال :فنأت ب صنديق منا تقنول منن ك ناب هللاو
ّللاِ َح ّق ُِْا ِد ِه ك َ ا ْا َْ ْدتمـ ْْ ّهللاو َل َم ّرةٍ .قنال ع نر :ف نن هللاممنر بـالنـجُاد؟ قنال:
قال :اعْ َوْا ِْدموا فِـي ّ
قبـيـل ان من قريش :مَزوَو وبْو عبد ش سو فقال ع ر :صدقت.
وْائز هللان ي ون ذلا ما بـين آدَ واوح .وْائز هللان ي ون ما بـين إدريس واوحو ف ون الـجاْلنـية
امَخرةو ما بـين عيسى ومنـح دو وإذا كنان ذلنا منـ ا يح نـ له أناْر ال ْزينـل .فنـالصواب هللان يقنال
تبر الـجاْلـية األولـى.
فـي ذلاو ك ا قال هللا :إاه اُى عن ّ
صن ة َ وآتِنـينَ ّ
الزكناة َ يقنول :وهللاق نن الصن ة النـ فروضةو وآتنـين الزكناة الواْبنة
وقوله :وهللاقِ ْ ننَ ال ّ
ْ
ع ن ْْ مْم
ّ
نراكن واُين ّ
ّ
سننولهم فـيننـ ا هللامن
ناكن إاننـ َ ا يمري ندم ّ
هللاط ْعنننَ ّ
علننـي ّن فننـي هللامننوال ّن َو ِ
ّللاَ َو َر م
ِب َ
ّللام ِلننـيمذْ َ
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ت يقننول :إاننـ ا يرينند هللا لننـيذْب عننْ ْ السننوا والفحشنناا يننا هللاْننل بننـيت مننـح دو
س هللا ْْ ن َل البَننـ ْي ِ
الن ّنرْْ َ
ويطُركْ من الداس الذي ي ون فـي هللاْل معاصي هللا تطُيرا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قنال هللاْنل
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
ّ
ْب
21716ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنه :إانـ َ ا يَ ِريندم ّ
ّللام لنـيمذ َ
ت َويم َ
ط ُّر مك ْْ ت َْطُيرا فُْ هللاْل بـيت طُرْْ هللا من السواو وخصُْ برح نة
س هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ع ْْ م مْ ّ
َ
الرْْ َ
مْه.
21717ـ حدثْنـي ينواسو قنال :هللاخبرانا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :إاّنـ َ ا ي ِمريندم ّ
ّللام
ت َويم َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َْطُيرا قال :الرْس ُْْا :الشيطانو وسنوى ذلنا منن
س هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
لـيم ْذْ َ
الرْْ َ
الرْس :الشرك.
ت فقال بعضُْ :عْى به رسول هللا صنلى هللا
اخ لف هللاْل ال أويـل فـي الذين عْوا بقوله هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ي وفـاط ة والـحسن والـحسين رضوان هللا علـيُْ .ذكر من قال ذلا:
عليه وسلْ وعلـ ّ
 21718ـ حدثْـي مـح د بنن النـ رْىو قنال :حندثْا ب نر بنن يحينى بنن بنـان العْنزيو قنال :حندثْا
يو قنال :قنال رسنول هللا صنلى هللا علينه
مْندلو عنن األع نشو عنن عطينةو عنن هللابنـي سنعيد النـَدر ّ
وسلْ« :اَزَ لَ ْ
ع ْْنهمو
ني ّ
ني ّ
ّللام َ
نن َر ِ
ّللام َ
ي َر ِ
ع ْْنهمو َو َح َ
نت َْن ِذ ِه امَيَنةم فِنـي َخ ْ َ
س ٍ
يو وفِنـي علنـ ّ
سنةٍ :فِنـ ّ
ض َ
ض َ
ْ
ت
س هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ع ُْْا» إاّـ َ ا ي ِمريدم ّ
ي ّ
ي ّ
ع ْْهمو َو ِ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيمذْ َ
ّللام َ
فـاط َ ةَ َر ِ
ّللام َ
سي ٍْن َر ِ
َو مح َ
الرْْ َ
ض َ
ض َ
ْ
َويم َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َط ُِيرا.
 21719ـ حدثْا ابن وكيعو قال :حدثْا مـح د بنن بشنرو عنن كريناو عنن مصنعب بنن شنيبةو عنن
ي صنلى هللا علينه وسنلْ ذات غنداةو وعلنـيه ِم ْنر ٌ
ط
صفـية بْت شيبة قالت :قالت عائشة :خنر الْبنـ ّ
س
مم َر ّْ ٌل من شعر هللاسودو فجاا الـحسنو فأدخنـله معنهو ثنْ قنال :إاّنـ َ ا يمريندم ّ
عن ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلنـيم ْذْ َ
النرْْ َ
ت َويم َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َْط ُِيرا.
هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ي بن يدو عن
21720ـ حدثْا ابن وكيعو قال :حدثْا مـح د بن ب رو عن ح اد بن سلـ ةو عن علـ ّ
ي صلى هللا عليه وسلْ كان يـ ّر ببنـيت فنـاط ة سن ة هللاشنُرو كلنـ ا خنر إلنـى الصن ة
هللااس هللان الْبـ ّ
ْ
ت َويم َ
ُيرا.
س هللا ْْ َل ال َبـ ْي ِ
ص ة َ هللا ْْ َل ال َبـ ْي ِ
ت» إاّـ َ ا ي ِمريدم ّ
فـيقول« :ال ّ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيم ْذْ َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َط َ
الرْْ َ
 21721ـ حدثْـي موسى بن عبد الرح ن الـ سروقنـيو قنال :حندثْا يحينى بنن إبراْينـْ بنن سنويد
الْـَعيو عن ْ لو يعْـي ابن مقن ,و عنن بنـيدو عنن شنُر بنن حوشنبو عنن هللا َّ سلنـ ةو قالنت:
ي وفـاط ة والـحسن والنـحسينو فجعلنت لُنْ خزينرةو
ي صلى هللا عليه وسلْ عْديو وعلـ ّ
كان الْبـ ّ
عن ْْ مُ مْ
فأكلوا واامواو وغطنى علنـيُْ عبنـااة هللاو قطيفنةو ثنْ قنال« :اللّ مُن ّْ َْنأم ِ
ما هللا ْْن مل َبـ ْي ِنـيو هللا ْذِْنبْ َ
س َو َ
ط ُّ ْر مْ ْْ ت َْط ُِيرا».
ّ
الرْْ َ
 21722ـ حدثْا ابن وكيعو قال :حدثْا هللابو اعيـْو قال :حدثْا يواس بن هللابـي إسحاقو قال :هللاخبراـي
ي صنلى هللا علينه
هللابو داودو عن هللابـي الـح رااو قال :رابطت النـ ديْة سنبعة هللاشنُر علنـى عُند الْبنـ ّ
ي وفنـاط ة فقنال:
ي صلى هللا عليه وسلْ إذا طلع الفجرو ْاا إلنـى بنـاب علنـ ّ
وسلْو قال :رهللايت الْبـ ّ
ت َويم َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َْط ُِيرا.
س هللا ْْ َل ال َبـ ْي ِ
ص ة َ» إاّـ َ ا ي ِمريدم ّ
ص ة َ ال ّ
«ال ّ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيم ْذْ َ
الرْْ َ
حدثْـي عبد األعلـى بن واصلو قال :حدثْا الفضل بن دكينو قال :حدثْا يواس بن هللابـي إسنحاقو
ي صلى هللا عليه وسلْو مرله.
ب سْاده عن الْبـ ّ
21723ـ حدثْـي عبد األعلـى بن واصلو قال :حدثْا الفضل بن دكينو قال :حدثْا عبد الس َ بن
حربو عن كلروَ الـ ـحاربـيو عن هللابـي ع ارو قال :إاـي لنـجالس عْند واثلنة بنن األسنقع إذ ذكنروا
علـيا رضي هللا عْهو فش ـ وه فلـ ا قامواو قنال :اْلنس ح نـى هللاخبنرك عنن ْنذا النذي ش نـ واو إانـي
ي وفـاط ة وحسن وحسنينو فألقنـى علنـيُْ كسناا
عْد رسول هللا صلى هللا عليه وسلْو إذ ْااه علـ ّ
ْ
َ
ْ
م
س َوط ُّ ْرْ ْْ ت َطُيرا» .قلت :يا رسول
لهو ثْ قال« :اللّ مُ ّْ َْأم ِ
عْ مُ مْ ّ
ما هللا ْْ مل بَـ ْي ِـيو اللّ مُ ّْ هللا ْذِْبْ َ
الرْْ َ
هللا وهللااا؟ قال« :وهللا ْاتَ » قال :فوهللا إاُا ألوثق ع لـي عْدي.
حدثْـي عبد ال ريـْ بن هللابـي ع يرو قنال :حندثْا الولنـيد بنن مسلنـْو قنال :حندثْا هللابنو ع نروو قنال:
ي بن هللابـي طالب فنـي
ثْـي شدّاد هللابو ع ار قال :س عت واثلة بن األسقع يحدّ و قال :سألت عن علـ ّ
مْزلهو فقالت فـاط ة :قد ذْب يأتـي برسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْو إذ ْنااو فدخنـل رسنول هللا
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صلى هللا عليه وسلْ ودخـلتو فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ علـى الفراش وهللاْلس فـاط ة
عن يـ يْهو وعلـيا عن يساره وحسْا وحسيْا بـين يدينهو فلفنع علنـيُْ بروبنه وقنال« :إاّنـ َ ا ي ِمريندم ّ
ّللام
ت َويم َ
َنأما هللا ْْلنـيو اللّ مُن ّْ هللا ْْلنـي هللا َح ّ
نق» .قنال
س هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ط ُّ َنر مك ْْ ت َْط ُِينرا اللّ مُن ّْ ْ ِ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ِلـيم ْذْ َ
الرْْ َ
واثلة :فقلت من ااحية البـيت :وهللااا يا رسنول هللا منن هللاْلنا؟ قنال« :وهللاانت منن هللاْلنـي»و قنال واثلنة:
إاُا لـ ن هللا َ ْر َْى ما هللارتـجي.
حدثْـي هللابو كريبو قال :حندثْا وكينعو عنن عبند النـح يد بنن بُنراَو عنن شنُر بنن حوشنبو عنن
فضيـل بن مر وقو عنن عطينةو عنن هللابنـي سنعيد النـَدريو عنن هللا َّ سلنـ ةو قالنت :لنـ ا ازلنت ْنذه
ت َويم َ
ط ُّ َر مك ْْ ت َْط ُِينرا دعنا رسنول هللا صنلى هللا
س هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
امَية :إاّـ َ ا ي ِمريدم ّ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيم ْذْ َ
الرْْ َ
ّ
ما هللا ْْن مل
عليه وسلْ علـيا وفنـاط ة وحسنْا وحسنيْاو فجلنل علنـيُْ كسناا خَيبريناو فقنال« :الل مُن ّْ َْنأم ِ
س َو َ
ط ُّ ْر مْ ْْ ت َْط ُِيرا» قالنت هللا َّ سلنـ ة :هللالسنتم منُْْ؟ قنال :هللاانت إلنـى
ع ْْ مُ مْ ّ
بَـ ْي ِـيو اللّ مُ ّْ هللا ْذِْبْ َ
الرْْ َ
َخي ٍْر.
 21724ـ حدثْا هللابو كريبو قنال :حندثْا مصنعب بنن النـ قداَو قنال :حندثْا سنعيد بنن ربنـيو عنن
مـح د بن سيرينو عن هللابـي ْريرةو عن هللا َّ سلـ ةو قالتْ :اات فنـاط ة إلنـى رسنول هللا صنلى هللا
عليه وسلْ بمب َْرمة لُا قد صْعت فـيُا عصيدة تـحلُا علـى طبقو فوضنع ه بنـين يدينهو فقنال« :هللاينن
ي
يو فقالنت :هللاْنب الْبنـ ّ
ابن ع ا وابْاك؟» فقالت :فـي البـيتو فقال« :ادعيُْ»و فجناات إلنـى علنـ ّ
صلى هللا عليه وسلْ هللاات وابْاك .قالت هللا َّ سلـ ة :فلـ ا رآْْ مقبلـين مندّ ينده إلنـى كسناا كنان علنـى
الننـ ْامة ف ندّه وبسننطه وهللاْلسننُْ علننـيهو ثننْ هللاخننذ بننأطراف ال سنناا األربعننة بش ن الهو فض ن ه فننوق
س َو َ
ط ُّ ْنر مْ ْْ
رؤوسُْ وهللاومأ بـيده الـيـ ْى إلـى ربهو فقالَْ« :أم ِ
ع ْْ مُ مْ ّ
ما هللا ْْ مل البَـ ْيتِو فأ ْذِْبْ َ
النرْْ َ
ت َْط ُِيرا».
 21725ـ حدثْا هللابنو كرينبو قنال :حندثْا حسنن بنن عطينةو قنال :حندثْا فضينـل بنن منر وقو عنن
ي صلى هللا عليه وسلْ هللان ْذه امَية ازلت فـي بـي ُا
عطيةو عن هللابـي سعيد عن هللا َّ سلـ ة و الْبـ ّ
ْ
ت َويم َ
ط ُّ َنر مك ْْ ت َط ُِينرا قالنت :وهللاانا ْالسنة علنـى بنـاب
س هللا ْْن َل ال َبنـ ْي ِ
إاّـ َ ا ي ِمريدم ّ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيم ْذْ َ
الرْْ َ
ت ِم ْ
ي
البـيتو فقلت :هللااا يا رسول هللا هللالست من هللاْل البـيت؟ قال« :إاّ ِا إلـى َخي ٍْرو هللا ْان ِ
نن هللا ْ َوا ِ الّْ ِبنـ ّ
ي وفننـاط ة
صلننـى ّ
نـْ» قالننت :وفننـي البننـيت رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ وعلننـ ّ
ّللام علننـي ِه وسلّن َ
والـحسن والـحسين رضي هللا عُْْ.
 21726ـ حدثْا هللابو كريبو قال :حدثْا خالد بن مَـلدو قال :حدثْا موسنى بنن يعقنوبو قنال :ثْنـي
ْاشْ بن ْاشْ بن ع بة بن هللابـي وقا,و عن عبد هللا بن وْب بن معةو قنال :هللاخبرتْنـي هللا َّ سلنـ ة
هللان رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ ْ ع علـيا والـ َحسْـينو ثْ هللادخـلُْ تـحت ثوبهو ثْ ْأر إلـى هللاو
نا ِمن ْ
نن
ثننْ قننالْ« :ننأما هللاْننل بـي ننـي»و فقالننت هللا َّ سلننـ ة :يننا رسننول هللا هللادخـلْننـي معُننْو قننال« :إاّن ِ
هللا ْْ ِلـي».
 21727ـن حدثْنـي هللاح نند بنن مننـح د الطوسنيو قننال :حندثْا عبند الننرح ن بنن صالننـحو قنال :حنندثْا
مـح د بن سلـيـ ان األصبُااـيو عن يحيى بن عبـيد الـ يو عن عطااو عن ع ر بن هللابـي سلنـ ةو
ي صنلى هللا عليننه وسننلْ وْنو فننـي بننـيت هللا َّ سلنـ ة إاّننـ َ ا ي ِمريندم ّ
ّللام
قنال :ازلننت ْننذه امَينة علننـى الْبننـ ّ
ت َويم َ
ط ُّ َنر مك ْْ ت َْط ُِينرا فندعا حسنْا و محسنيْا وفنـاط ةو فأْلسنُْ بنـين
س هللا ْْ َل البَـ ْي ِ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ِلـيم ْذْ َ
الرْْ َ
ع ْْ مُ مْ
يديهو ودعا علـيا فأْلسه خـلفهو ف ـجلّل ْو وْْ بـال ساا ثْ قالَْ« :أم ِ
ما هللا ْْ مل بَـ ْي ِـيو فَأ ْذِْبْ َ
س َو َ
ت علـى َخي ٍْر.
ط ُّ ْر مْ ْْ ت َْط ُِيرا» قالت هللاَ سلـ ة :هللااا معُْ م ااا وهللا ْا ِ
ّ
الرْْ َ
21728ـ حدثْـي مـح د بن ع ارةو قال :حدثْا إس اعيـل بن هللابـانو قال :حدثْا الصبـاح بن يحيى
ي بن الـحسين لرْل من هللاْل الشأَ :هللامنا قنرهللات
يو عن السد ّ
الـ ّر ّ
يو عن هللابـي الديـلـْو قال :قال علـ ّ
ْ
ْ
َ
م
م
ْ
ّ
ْ
ت َويمط ُّ َرك ْْ ت َط ُِيرا قال :وألا نـْ ْنْ؟
س هللاْ َل البَـ ْي ِ
فـي األحزاب :إاـ َ ا ي ِمريدم ّ
عْ مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيمذْ َ
الرْْ َ
قال :اعْ.
 21729ـ حدثْا ابنن النـ رْىو قنال :حندثْا هللابنو ب نر الـحْفنـيو قنال :حندثْا ب ينر بنن مسن ارو قنال:
س عت عامر بن سعدو قال :قال سعد :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ حين ازل علـيه النوحيو
ما هللا ْْ ِلـي وهللا ْْ مل بَـ ْي ِـي».
فأخذ علـيا وابْـيه وفـاط ةو وهللادخـلُْ تـحت ثوبهو ثْ قالَ « :ربّ َْأم ِ
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21730ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا عبد هللا بن عبد القدوأو عن األع شو عن ح يـْ بن سعدو
ي بنن هللابنـي طالنب رضني هللا عْنه عْند هللا َّ سلنـ ة قالنت :فنـيه ازلنت :إاّنـ َ ا ي ِمريندم ّ
ّللام
قال :ذكراا علنـ ّ
ْ
َ
م
ْ
ي صنلى هللا علينه
س هللاْن َل البَنـ ْي ِ
عن ْْ م مْ ّ
ِب َ
ِلـيم ْذْ َ
النرْْ َ
ت َويمط ُّ َنرك ْْ ت َط ُِينرا قالنت هللا َّ سلنـ ةْ :ناا الْبنـ ّ
وسلْ إلـى بـي ـيو فقال« :م ت َأْذَاِـي أل َ َح ٍد»و فجاات فـاط ةو فلنـْ هللاسن طع هللان هللاحجبُنا عنن هللابنـيُاو ثنْ
ْنناا الننـحسنو فلننـْ هللاسن طع هللان هللامْعننه هللان يدخننـل علننـى ْندّه وهللامننهو وْنناا الننـحسينو فلننـْ هللاسن طع هللان
ي هللا ب ساا كان علـيهو
ي صلى هللا عليه وسلْ علـى بساطو فجللُْ ابـ ّ
هللاحجبهو فـاْ ـ عوا حول الْبـ ّ
ْ
ْ
َ
س َوط ُّن ْنر مْ ْْ ت َط ُِيننرا»و فْزلننت ْننذه امَيننة حننين
ثننْ قننالَْ « :ننأم ِ
ما هللا ْْن مل بَـ ْي ِننـيو فَأذ ِْننبْ َ
عن ْْ مُ مْ الن ّنرْْ َ
نا إلننـى
اْ نـ عوا علنـى البسناط قالنت :فقلننت :ينا رسنول هللا :وهللااناو قالنت :فننوهللا منا هللااعنْ وقنال« :إاّ ِ
َخي ٍْر».
وقال آخرون :بل عْى بذلا هللا وا رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ .ذكر من قال ذلا:
21731ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْ ا يحينى بنن واضنحو قنال :حندثْا األصنبغو عنن علق نةو قنال:
ت َويم َ
ط ُّ َنر مك ْْ ت َْط ُِينرا
س هللا ْْ َل البَنـ ْي ِ
كان ع رمة يْادي فـي السوق :إاّـ َ ا ي ِمريدم ّ
ع ْْ م مْ ّ
ِب َ
ّللام ِلـيم ْذْ َ
الرْْ َ
ي صلى هللا عليه وسلْ خاصة.
قال :ازلت فـي اساا الْبـ ّ

اآلية 34 :

ـن ِم ْ
ى فِي بميمو ِت م ّ
ّللاَ َكنانَ
نن آ َينا ِ
ّللاِ َو ْال ِح ْ ـنـ َ ِة ِإ ّن ّ
ت ّ
{وا ْذ مك ْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ـرنَ َما يم ْـلَ َ
لَ ِطيفا ً َخ ِبيرا ً }.
واذكنرنَ اع ننة هللا علنـي ّنو بننأن
يقنول تعالنـى ذكننره أل وا ابنـيه مننـح د صنلى هللا علينه وسننلْ:
ْ
ْعل ّن فـي بـيوت ت م لـى فـيُا آيات هللا والـح ةو فنـاش رن هللا علنـى ذلناو واح دانه علنـيه وعْنى
ّللاِ واذكرن ما يقرهللا فـي بـيوت ّن من آينات ك ناب هللا
بقولهَ :وا ْذ مك ْرنَ ما يم ْلَـى فِـي بمـيموتِ م ّن ِم ْن آيا ِ
ت ّ
والـح ة ويعْـي بـالـح ة :ما هللاموحي إلـى رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ من هللاح اَ دين هللاو ولـْ
يْزل به قرآنو وذلا السْة.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21732ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو فنـي قولنهَ :وا ْذ مك ْنرنَ منا يم ْلَنـى
ّللاِ ْ
ـح ْ َ ِة :هللاي السْةو قال :يـ ّن علـيُْ بذلا.
ِفـي َبـيو ِت م ّن ِم ْن آيا ِ
ت ّ
وال ِ
ننو إذ ْعل ّ
ّللاَ كنانَ لَ ِطيفنـا َخ ِبننـيرا يقنول تعالنـى ذكنره :إن هللا كننان ذا لطنف ب ّ
وقولنهّ :
نن فننـي
إن ّ
البـيوت ال ـي ت ملـى فـيُا آياته والـح ةو خبـيرا ب م ّن إذ اخ اركن لرسوله هللا واْا.

اآلية 35 :

ت
ت َو ْالقَااِ ِينَ َو ْالقَااِ َا ِ
ت َو ْال م أْ ِمِْينَ َو ْال م أْ ِمَْا ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :إِ ّن ْال م ْس ِل ِ ينَ َو ْال م ْس ِل َ ا ِ
صننننندّقِينَ
ت َو ْالََا ِشنننننعِينَ َو ْالََا ِشنننننعَا ِ
صنننننابِ َرا ِ
صنننننا ِدقَا ِ
صنننننابِ ِرينَ َوال ّ
ت َوال ّ
صنننننا ِدقِينَ َوال ّ
َوال ّ
ت َو ْال م َ َ
ْ
ْ
ّ
ّللاَ َكرِيننرا ً
َ
م
َ
ننرو َْ مُ ْْ َوال َحافِننـظا ِ
صننائِ َ ا ِ
صنندّقا ِ
ننـرينَ ّ
صننائِ ِ ينَ وال ّ
ت وال ّ
ت َوال َحننافِ ِظينَ ف م
َو ْال م َ َ
ت َوالذا ِك ِ
ع ِظي نا ً } .يقنول تعالنـى ذكنره :إن الـ ذلّلنـين هلل بنـالطاعة
َوالذّا ِك َرا ِ
عدّ ّ
ّللام لَ مُنْ ّم ْم ِف َنرة ً َوهللاَْْ نرا ً َ
ت هللا َ َ
والـ ذلّ تو والـ صدّقـين والـ صدّقات رسول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ فـينـ ا هللاتناْْ بنه منن عْند
هللاو والقاا ـين والقاا ات هللو والنـ طيعين هلل والنـ طيعات لنه فـينـ ا هللامنرْْ واُناْْو والصادقنـين هلل
والضنراا علنـى الربنـات علنـى
فـيـ ا عاْدوه علنـيه والصنادقات فنـيهو والصنابرين هلل فنـي البأسناا
ّ
ديْنننهو وحنننين البنننأأ والصنننابراتو والنننـَاشعة قلنننوبُْ هلل و َْننن ً مْنننه ومنننن عقابنننه والنننـَاشعاتو
والـ صدّقـين والـ صدقاتو وْْ الـ أدّون حقوق هللا من هللامنوالُْ والنـ أدّياتو والصنائ ين شنُر
رمضان الذي فرض هللا صومه علـيُْ والصائ اتو الـحافظين فنروُْْ إم علنـى هللا واُْنْ هللاو منا
كنن حرائنرو هللاو َم ْ
ُنن إن ّ
نن مل ّ
واُْنن إن ّ
ّ
كنن إمنااو
مل ت هللايـ ااُْو والنـحافظات ذلنا إم علنـى هللا
والذاكرين هللا بقلوبُْ وهللالسْ ُْ وْوارحُْ والذاكراتو كذلا هللاعندّ هللا لُنْ ممفنرة لنذاوبُْو وهللاْنرا
عظيـ ا :يعْـي ثوابـا فـي امَخرة علـى ذلا من هللاع الُْ عظيـ او وذلا الـجْة.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
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 21733ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قال :دخنـل اسناا علنـى اسناا
ّ
ذكركن هللا فـي القرآنو ولـْ امذكر بشياو هللاما فـيْا ما يم ْذ َكر؟
ي صلى هللا عليه وسلْو فقلن :قد
الْبـ ّ

اآلية 36 :

سنولمهم هللا َ ْمنرا ً هللاَن يَ منونَ
ضنى ّ
ّللام َو َر م
{و َما َكانَ ِل م نأْ ِم ٍن َومَ ممأْ ِمَْن ٍة إِذَا قَ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ً
ً
َ
ض َم ّمبِيْا }.
ص ّ
ّللاَ َو َر م
لَ مُ مْ ْال َِيَ َرة م ِم ْن هللا َ ْم ِر ِْ ْْ َو َمن يَ ْع ِ
ض ّل َ
سولهم فَقَ ْد َ
يقول تعالـى ذكره :لـْ ي ن لـ أمن بـاهلل ورسولهو وم مأمْة إذا قضى هللا ورسوله فنـي هللاافسنُْ
قضاا هللان ي ـَيروا من هللامرْْ غير الذي قضنى فنـيُْو ويَنالفوا هللامنر هللا وهللامنر رسنوله وقضنااْ ا
ض مً مم ِبـيْا يقول :فقد ْار عنن
ض ّل َ
فـيعصوْ او ومن يعص هللا ورسوله فـيـ ا هللا َ َمرا هللاو اَ َُيا فَقَ ْد َ
قصد السبـيـلو وسلا غير سبـيـل الُدى والرشاد.
وذمكر هللان ْذه امَية ازلنت فنـي يْنب بْنت ْحنش حنين خطبُنا رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ
علـى ف اه يد بن حارثةو فـام ْعت من إا احه افسُا .ذكر من قال ذلا:
21740ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
سولمهم ْهللامرا ....إلـى آخر امَيةو وذلا
ضى ّ
ّللام َو َر م
ابن عبـاأو قولهَ :وما كانَ ِلـ م أْ ِم ٍن َوم ممأْ ِمَْ ٍة إذَا قَ َ
هللان رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ ااطلنق يَطنب علنـى ف ناه يند بنن حارثنةو فدخنـل علنـى يْنب
بْننت ْحننش األسنندية فَطبُنناو فقالننت :لسننت بْاكح ننهو فقننال رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ:
«فـاا حيه»و فقلت :يا رسول هللا هللاؤا َمر فـي افسي فبـيْـ ا ْ نا ي نـحدّثان هللاانزل هللا ْنذه امَينة علنـى
ض مً مم ِبـيْا قالت :قد رضي ه لـي ينا رسنول هللا
رسولهَ :وما كانَ ِلـ م أْ ِم ٍن َوم ممأْ ِمَْةٍ ...إلـى قولهَ :
َم ْْ َحا؟ قال« :اَعْ»و قالت :إذن م هللاعصى رسول هللاو قد هللاا ح ه افسي.
 21741ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قولهْ :
هللان ت َ مونَ لَ مُ مْ
يرة م ِم ْن ْهللام ِر ِْ ْْ قال :يْب بْت ْحش وكراْ ُا ا اح يد بن حارثة حين هللامرْا به رسنول هللا
ِ
الـَ َ
صلى هللا عليه وسلْ.
21742ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة قولنهَ :ومنا كنانَ ِلنـ م أْ ِم ٍن َوم
سولمهم ْهللامرا ْ
يرة م ِم ْن ْهللام ِر ِْ ْْ قال :ازلت ْذه امَية فـي يْنب
ضى ّ
هللان َي مونَ لَ مُ مْ ِ
ّللام َو َر م
ممأْ ِمَْ ٍة إذَا قَ َ
الـَ َ
بْت ْحشو وكاات بْت ع ة رسول هللا صلى هللا عليه وسنلْو فَطبُنا رسنول هللا صنلى هللا علينه
وسلْ فرضيتو ورهللات هللااه يَطبُا علـى افسه فلـ ا علـ ت هللااه يَطبُنا علنـى يند بنن حارثنة هللابنت
يرة م
سولمهم ْهللامرا ْ
ضى ّ
هللان َي منونَ لَ مُن مْ ِ
ّللام َو َر م
وهللاا رتو فأازل هللاَ :وما كانَ ِلـ م أْ ِم ٍن َوم ممأْ ِمَْ ٍة إذَا قَ َ
النـَ َ
ِم ْن ْهللام ِر ِْ ْْ قال :ف ابع ه بعد ذلا ورضيت.
 21743ـ حدثْـي هللابو عبـيد الوصافـيو قال :حدثْا مـح د بن ح ينرو قنال :حندثْا ابنن لُيعنةو عنن
ابن هللابـي ع رةو عن ع رمة عن ابن عبـاأو قنال :خطنب رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ يْنب
سبنـاو وكاانت امنرهللاة فنـيُا حندّةو
بْت ْحش لزيد بن حارثةو فـاس ْ فت مْه وقالت :هللاانا خينر مْنه َح َ
َ
سولمهم ْهللامرا ...امية كلُا.
ضى ّ
ّللام َو َر م
فأازل هللاَ :وما كانَ ِلـ م أْ ِم ٍن َوم ممأْ ِمَْ ٍة إذَا قَ َ
ع ْقبة بن هللابـي ممعَيطو وذلنا هللااُنا وْبنت افسنُا لرسنول هللا صنلى
وقـيـل :ازلت فـي هللا َّ كلروَ بْت م
فزوُْا يد بن حارثة .ذكر من قال ذلا:
هللا عليه وسلْو ّ
21744ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنهَ :ومنا كنانَ ِلنـ م أْ ِم ٍن
سولمهم ْهللامرا ....إلـى آخر امَيةو قنال :ازلنت فنـي هللا َّ كلرنوَ بْنت عقبنة بنن
ضى ّ
ّللام َو َر م
َوم ممأْ ِمَْ ٍة إذَا قَ َ
ي صننلى هللا عليننه وسننلْو
هللابننـي ممعَننيطو وكااننت مننن ّهللاول مننن ْنناْر مننن الْسننااو فوْبننت افسننُا للْبننـ ّ
فسَطت ْي وهللاخوْاو وقام :إاـ ا هللاردانا رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ
فزوُْا يد بن حارثةو ِ
ّ
م
م
َ
سنولهم ْهللامنرا ْ
هللان يَ نونَ
ضى ّ
ّللام َو َر م
فزوْْا عبده قال :فْزل القرآنَ :وما كانَ ِلـ م أْ ِم ٍن َوم ممأْ ِمَْ ٍة إذا قَ َ
ّ
َ
ي ْهللاولنـى بـالـ م أْ ِمِْنـينَ
لَ مُ مْ ِ
الـَ َ
يرة م ِم ْن ْهللام ِر ِْ ْْ ...إلـى آخر امَية قال :وْاا هللامر هللاْ ع منن ْنذا :الّْبِنـ ّ
ْ
خا,و وْذا إْ اع.
من هللا ْافمسُِ ْْ قال :فذاك
ّ
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علَيْن ِه هللا َ ْمس ْ
ِي هللاَاعَ َنْ ّ
علَيْناَ َ ْو َْناَ
ِنا َ
علَيْن ِه َوهللا َ ْاعَ ْ نتَ َ
ّللام َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
{وإِ ْذ تَقمو مل ِللّنذ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
نى َ يْندٌ ّمْ َُنا
ناأ َو ّ
ّللاَ َوت م َْ ِفي فِي اِ ْفسِاَ َما ّ
ق ّ
ّللام هللا َحنق هللان ت ََشَناهم فل ّ نا ق َ
ّللام مم ْبدِين ِه َوت ََشَنى الْ َ
َوات ّ ِ
ض َ
طنرا ً
ض ْنواْ ِمن ْْ مُ ّن َو َ
َو َ
ني هللا َ ْ َوا ِ هللا َ ْد ِعيَنآئِ ُِ ْْ إِذَا قَ َ
ني مَ يَ منونَ َ
طرا ً َ ّوْْ َْا َك َُنا ِل َ ْ
علَنى ْال م نأْ ِمِْينَ َح َنر ٌ فِ َ
ّللاِ َم ْفعمومً }.
َو َكانَ هللا َ ْم مر ّ
يقول تعالـى ذكره لْبـيه صلى هللا عليه وسنلْ ع ابنـا منن هللا لنه َو اذكنر ينا منـح د إ ْذ تَقمنو مل ِللّنذِي
علَـ ْي ِه بنـال ِع قو يعْنـي يند بنن حارثنة مولنـى رسنول هللا صنلى هللا
هللا ْاعَ َْ ّ
علَـ ْي ِه بـال ُِداية وهللا ْاعَ ْ تَ َ
ّللام َ
م
َ
ّ
عليه وسلْْ :هللامس ْ
ّللاِو وذلا هللان يْب بْت ْحش فـيـ ا ذكنر رآْنا رسنول هللا
ق ّ
ِا َ
علـيْاَ َ ْو َْاَ َوات ِ
صلى هللا عليه وسلْ فأعجب هو وْي فـي حبـال مومهو فأ ِلقـي فـي افنس يند كراْ ُنا لنـ ا علنـْ هللا
مـ ا وقع فـي افس ابـيه منا وقنعو فنأراد فراقُناو فنذكر ذلنا لرسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ يندو
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلْْ :هللامس ْ
علَـيْاَ َ ْو َْاَ وْنو صنلى هللا علينه وسنلْ يحنبّ هللان
ِا َ
َف هللا فـي الواْب له علـيا فنـي وْ نا وت م ْ
ـَ ِفنـي فِنـي
ق ّ
ّللاَ وخ ِ
ت ون قد بـاات مْه لـيْ حُاو َوات ّ ِ
زوُْا إن ْنو فنـارقُاو وهللا مبند
اَ ْفسِاَ ما ّ
ّللام مم ْبدِي ِه يقول :وتـَفـي فـي افسا مـحبة فراقه إياْا ل ّ
هللان ت ْ
ما تـَفـي فـي افسا من ذلا وت ْ
وّللام هللا َح ّق ْ
َـَشاهم يقول تعالـى ذكنره :وتنـَاف هللان
اأ ّ
َـَشَى الّْ َ
ّ
يقول الْاأ :هللامر رْ ً بط ق امرهللاته وا حُا حين طلقُاو وهللا ّ
هللاحق هللان تـَشاه من الْاأ.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
ْ
علَنـ ْي ِه
21745ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َوإذ تَقمو مل للنذِي هللا ْا َع َنْ ّ
ّللام َ
وْو يد هللااعْ هللا علنـيه بنـاإلس َو وهللااع نت علنـيه هللاع قنه رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْْ :هللامس ْ
ِنا
ّللاَ وت م ْ
ّللام مم ْبدِي ِه قال :وكان يَفـي فـي افسه ودّ هللاانه طلقُنا.
ـَ ِفـي فِـي اَ ْفسِاَ ما ّ
ق ّ
َ
علَـيْاَ َ ْو َْاَ َوات ّ ِ
قال الـحسن :ما هللاازلت علـيه آية كاات هللاشدّ علـيه مُْا قوله :وت م ْ
ّللام مم ْبدِين ِه ولنو
ـَ ِفـي فنـي افسنا منا ّ
ي هللا صنلى هللا علينه وسنلْ كاتنـ ا شنيئا منن النوحي ل نـ ُا وت َ ْ
نق ْ
ّللام هللا َح ّ
هللان
ناأ َو ّ
نـَشَى الّْ َ
كان ابنـ ّ
ت ْ
ي هللا صلى هللا عليه وسلْ مقالة الْاأ.
َـَشاهم قال :خشِي ابـ ّ
ي صنلى هللا علينه
21746ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْنبو قنال :قنال ابنن يند :كنان الْبنـ ّ
وسلْ قد ّو يد بن حارثة يْب بْت ْحشو ابْة ع هو فَر رسول هللا صلى هللا عليه وسنلْ
يومننا يريننده وعلننـى البننـاب س ن ر مننن شننعرو فرفعننت الننريح الس ن ر فننـاا شفو وْنني فننـي حجرتُننا
كرْت إلـى امَخرو فجاا
ي صلى هللا عليه وسلْ فلـ ا وقع ذلا ّ
حاسرةو فوقع إعجابُا فـي قلب الْبـ ّ
َني ٌا؟» قنال :مو
فقال :يا رسول هللاو إاـي هللاريند هللان هللافنـارق صاحب نـيو قنال« :منا لَناَ و َ
هللارا َبناَ ِم ُْْنا ش ْ
وهللا ما رابْـي مُْنا شنيا ينا رسنول هللاو وم رهللاينت إم خينراو فقنال لنه رسنول هللا صنلى هللا علينه
وسننلْْ « :هللام ِسن ْ
علَننـ ْي ِه
ّللاَ»و فننذلا قننول هللا تعالننـىَ :وإ ْذ تَقمننو مل للّ نذِي هللا ْا َعن َنْ ّ
ق ّ
ّللام َ
نا َ
علَننـيْاَ َ ْو َْنناَ َوات ّن ِ
ّللاَ وت م ْ
علَـ ْي ِه ْهللامس ْ
ّللام مم ْبدِي ِه تـَفـي فـي افسنا إن
ـَ ِفـي ِفـي اَ ْفسِاَ ما ّ
ق ّ
ِا َ
وهللا ْا َع ْ تَ َ
علَـيْاَ َ ْو َْاَ َوات ّ ِ
تزوْ ُا.
فـارقُا ّ
 21747ـ حدثْـي مـح د بنن موسنى النـجرشيو قنال :حندثْا ح ناد بنن يندو عنن ثابنتو عنن هللابنـي
ح زةو قال :ازلت ْذه امَية :وت م ْ
ّللام مم ْبدِيه فـي يْب بْت ْحش.
ـَ ِفـي ِفـي اَ ْفسِاَ ما ّ
ي بن يد بنن ْندعانو عنن
21748ـ حدثْا خ د بن هللاسلـْو قال :حدثْا سفـيان بن عيـيْةو عن علـ ّ
ي بن حسينو قال :كان هللا تبـارك وتعالـى هللاعلنـْ ابنـيه صنلى هللا علينه وسنلْ هللان يْنب سن ون
علـ ّ
ْ
َ
ّ
ْ
م
ْ
ق ّ
علـيْاَ َ ْو َْاَ و قال هللا :وتـَ ِفـي فـي اَفسِاَ
ّللاَ و ْهللامسِا َ
من هللا واْهو فلـ ا هللاتاه يد يش وْا قال :ات ِ
ّللام ممبْدي ِه.
ما ّ
21749ـ حدثْـ ي إسحاق بنن شناْينو قنال :حندثْا داودو عنن عنامرو عنن عائشنةو قالنت :لنو ك نـْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ شيئا مـ ا هللاوحي إلـيه من ك اب هللا ل ـْ :وت م ْ
ـَ ِفـي فِـي اَ ْفسِاَ ما ّ
ّللام
هللان ت ْ
مم ْبدِي ِه وت ْ
ّللام هللا َح ّق ْ
َـَشاهم.
اأ َو ّ
َـَشَى الّْ َ
ضى َ ْيدٌ ِم ُْْا َو َ
طرا َ ّوْْ ْا َكُا يقول تعالـى ذكره :فلـ ا قضى يند بنن حارثنة منن
وقوله :فَلَـ ّ ا قَ َ
يْب حاْ هو وْي الوطر ومْه قول الشاعر:
َ
ضى ْ
شبَـابِْا َوط َرا
من َ
ع مُلَـ ّ ا قَ َ
عِْـي ِ قَ ْب َل هللان هللا م َودّ َ
َودّ َ
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َ ّوْْ ْا َكُا يقولّ :وْْاك يْب بعد ما طلقُا يد وبـاات مْه ل َ ْي يَ مونَ علـى الـ م أْ ِمِْـينَ َح َر ٌ
فِـي هللا ْ َوا ِ هللا ْد ِعيائ ُِ ْْ يعْـي :فـي ا اح اساا من تَبَّْوا ولنـيسوا ببْنـيُْ وم هللاومدْنْ علنـى صنحة إذا
ض ْوا ِم ْْ مُ ّن َو َ
ّ
ّ
طلقوْن ّ
ّ
وفنـارقوْن
مُْن حاْاتُْو وآرابُنْ
طرا يقول :إذا قضوا
ْْ
وبن مُْْ إذَا قَ َ
ْ
ً
ً
ْ
َ
ّ
ّللاِ َمفعموم يقول :وكان ما قضى هللا
و َحللن لميرْْو ولـْ ي ن ذلا ازوم مُْْ لُْ
عُْن وكانَ ْهللام مر ّ
زوُْنا
من قضاا مفعومً :هللاي كائْا كان م مـحالة .وإاـ ا يعْـي بذلا هللان قضاا هللا فـي يْب هللان ي ّ
رسنول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ كننان ماضنيا مفعننومً كائْننا .وبْننـحو الننذي قلْنا فننـي ذلننا قننال هللاْننل
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
م
علنـى
21750ـ حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنهِ :ل َن ْي يَ نونَ َ
طنرا يقنول :إذا طلّ
ض ْوا ِم ْْ مُ ّن َو َ
ّ
قنوْنو وكنان رسنول هللا
الـ م أْ ِمِْـينَ َح َر ٌ فِـي هللا ْ َوا ِ هللا ْد ِعيائ ُِ ْْ إذَا قَ َ
ى يد بن حارثة.
صلى هللا عليه وسلْ تَبَْ ّ
َ
ضنى َ يْندٌ
21751ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :فَلنـ ّ ا قَ َ
ِم ُْْا َو َ
ّللاِ َم ْفعمنومً إذا كنان ذلنا مْنه غينر انا ل لناو فنذلا قنول هللا:
طنرا ...إلنـى قولنه :وكنانَ ْهللام منر ّ
ّ
ص ِب م ْْ.
َو َح ئِ مل هللابْْائِ م مْ الذِينَ ِم ْن هللا ْ
 21752ـن حدثْننـي مننـح د بننن عر ننان الواسننطيو قننال :حنندثْا ْعفننر بننن عننونو عننن الـ علننـى بننن
عرفـانو عن مـح د بن عبد هللا بن ْحشو قال :تفنـاخرت عائشنة و يْنبو قنال :فقالنت يْنب :هللاانا
الذي ازل تزويجي.
 21753ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْرينرو عنن ممينرةو عنن الشعبنـي قنال :كاانت يْنب و
ما من اسائا
ي صلى هللا عليه وسلْ :إاـي ألد ّل علـيا بر
ي صلى هللا عليه وسلْ تقول للْبـ ّ
الْبـ ّ
امرهللاة تندل ّ
بُنن .إن ْندّي وْندّك واحندو وإانـي هللاا حْنـيا هللا منن السن ااو وإن السفنـير لـجبرائينـ مل
علـيه الس َ.

اآلية 38 :

ّللاِ ِفني الّنذِينَ
سنّْةَ ّ
ض ّ
ّللام لَنهم م
القول فـي تأويـل قوله تعالـىّ { :ما َكانَ َ
ي ِم ْن َح َر ٍ ِفي َ نا فَ َنر َ
علَى الّْ ِب ّ
ّللاِ قَدَرا ً ّم ْقدمورا ً }.
َخلَ ْواْ ِمن قَ ْب مل َو َكانَ هللا َ ْم مر ّ
ي من حر من إثْ فـينـ ا هللاحن ّل هللا لنه منن ا ناح امنرهللاة منن
يقول تعالـى ذكره :ما كان علـى الْبـ ّ
ت َ َبّْاه بعد فراقه إياْاو ك ا:
ي ِم ْ
21754ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ما كانَ علـى الّْ ِبـ ّ
نن َح َنر ٍ
ض ّلِلم لَهم :هللاي هللاح ّل هللا له.
فِـيـ ا فَ َر َ
ّللاِ فِـي الّذِينَ خَـلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ِل يقول :لـْ ي ن هللا تعالـى لمـيأْ ثِْ ابـيه فـيـ ا هللاحن ّل لنه مرنا َل
سّْةَ ّ
وقوله :م
ّ
فعله بـ ن قبله من الرسل الذين مضنوا قبلنه فنـي هللاانه لنـْ ينأث ُْ بنـ ا هللاحنل لُنْو لنـْ ي نن لْبنـيه هللان
ّللاِ علـى معْى :حقا منن هللاو كأانه قنال:
سّْةَ ّ
يَشى الْاأ فـيـ ا هللامره به هللاو هللاحله له .واصب قوله :م
سّْةً مْا.
فعلْا ذلا َ
ْ
َ
ّللاِ قدَرا َمقدمورا يقول :وكان هللامر هللا قضاا مقضنيا .وكنان ابنن يند يقنول فنـي
وقوله :وكانَ ْهللام مر ّ
ذلا ما:
َ
ّللاِ قندَرا
21755ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :وكانَ ْهللام مر ّ
َم ْقندمورا إن هللا كننان علننـ ه معننه قبننل هللان يَننـلق األشننياا كلُنناو فأتننـ ه فننـي علننـ ه هللان يَننـلق خننـلقاو
ويأمرْْ ويُْاْْو ويجعل ثوابـا ألْل طاع هو وعقابـا ألْل معصي ه فلـ ا ائ ـ ر ذلا األمر قندّرهو
فلـ ا قدّره ك ب وغاب علـيهو فس اه الميب وهللا َّ ال ابو وخـلق الـَـلق علنـى ذلنا ال ناب هللار اقُنْ
وآْالُْ وهللاع الُْو وما يصيبُْ من األشياا من الرخاا والشدّة من ال اب النذي ك بنه هللاانه يصنيبُْ
سنلَْا يَ ََوفّ ْنواَ مُ ْْو وهللامنر هللا النذي
ب ح ّـى إذَا اَ ِفدَ ذَلناَ َْنا َاتْ مُ ْْ مر م
َصيبم مُ ْْ ِمنَ ْال ِ ا ِ
وقرهللا :هللامولَئِاَ يَْالَ مُ ْْ ا ِ
ائ ـ ر قدره حين قدره مقدراو ف ي ون إم ما فـي ذلاو ومنا فنـي ذلنا ال نابو وفنـي ذلنا ال قنديرو
ائ نـ ر هللامنرا ثنْ قنندرهو ثنْ خنـلق علننـيهو فقنال :كنان هللامننر هللا النذي مضنى وفننره مْنهو وخنـلق علننـيه
الـَـلق قَدَرا َم ْقدمورا شاا هللامرا لـيـ ضي به هللامره وقدرهو وشاا هللامرا يرضاه من عبـاده فنـي طاع نه
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فلـ ا هللان كان الذي شاا من طاع نه لعبنـاده رضنيه لُنْو ولنـ ا هللان كنان النذي شناا هللاراد هللان يْفنذ فنـيه
ْ
الـج ّن َواإل ْا ِس فشاا هللان ي ون ْأما منن
ـْ َكرِـيرا ِمنَ ِ
هللامره وتدبـيره وقدرهو وقرهللاَ :ولَقَ ْد ذَرهللااا ِلـ َج َُّْ َ
ع َ لَ مُن ْْ وقنال:
هللاْل الْارو وشناا هللان ت نون هللاع نالُْ هللاع نال هللاْنل الْنارو فقنال :و َكنذلاَ َ يّْنا ِل من ّل هللا م ّمن ٍة َ
ش َنركاؤم مْ ْْ ِلنـي ْمردمو مْ ْْ َو ِلـيَ ْ
ـير ِمنَ الـ م ْش ِركِينَ قَ ْن َل ْهللاوم ِدِْن ْْ م
علَنـ ْي ُِ ْْ دِينَْ مُ ْْ َْن ِذ ِه
نـلبِ م
سوا َ
وكذلاَ َ يّنَ ِل َ رِ ٍ
ْ
م
َ
م
َنياطينَ  ...إلنـى قولنه:
هللاع ا مل هللا ْْ مل الّْار َول ْو شا َا ّ
عند ّموا ش ِ
ي َ
ّللام ما فَعَلوهمو قال :و َكنذلاَ َْعَلْنا ِل ن ّل اَبِنـ ّ
ْ
ً
م
م
َنياٍ قنبم َمنا َكنااموا ِلنـيمأْ ِمْموا
س م وا ّ
َولَ ْو شا َا َربّاَ ما فَعَلموهم وقرهللا :وهللاق َ
بـالِلِ َْ ُْدَ هللايـ ااِ ُِ ْْ ...إلـى كن ّل ش ْ
إم ّ ْ
ّللام هللان يأمْوا بذلاو قال :فأخرْوه من اس ه الذي تس ّ ى بهو قالْ :و الفعّال لـ ا يريدو
هللان يَشا َا ّ
فزع وا هللااه ما هللاراد.

اآلية 39 :

ى
سا م َ ِ
ّللاِ َويَ َْش َْواَهم َومَ يَ َْش َْونَ هللا َ َحدا ً ِإمّ ّ
ت ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :الّذِينَ يمبَلّممونَ ِر َ
ّللاَ َو َكفَ َ
الِلِ َحسِيبا ً }.
ِب ّ
يقول تعالـى ذكره :سْة هللا فـي الذين خـلوا من قبل مـح د من الرسلو الذي يبلمون رسامت هللا
إلـى من هللامرسلوا إلـيهو ويَافون هللا فـي تركُْ تبلـيغ ذلا إياْْو وم يَافون هللاحدا إم هللاو ف اُْ إياه
يرْبون إن ْنْ قصنروا عنن تبلنـيمُْ رسنالة هللا إلنـى منن هللامرسنلوا إلنـيه .يقنول لْبنـيه منـح د :ف نن
هللاولئا الرسل الذين ْذه صف ُْو ف ن وم تـَش هللاحدا إم هللاو ف ن هللا يـ ْعا منن ْ ينع خنـلقهو وم
يننـ ْعا هللاحنند مننن خننـلقه مْننهو إن هللاراد بننا سننواا« .والننذين» مننن قولننه :الّنذِينَ يم َبلّمننونَ ِرسننامَ ِ
ت ّ
ّللاِ
بنـالِلِ َحسِيبنـا
ّللاِ فِنـي الّنذِينَ خَنـلَ ْوا .وقولنه :و َكفَنـى ّ
سنّْةَ ّ
خفض ردّا علـى «الذين» ال ـي فـي قولنهَ :
يقول تعالـى ذكره :وكفـاك يا مـح د بـاهلل حافظا ألع ال خـلقهو ومـحاسبـا لُْ علـيُا.

اآلية 40 :

ّللاِ َوخَنات ََْ الّْ ِبيّنينَ
سنو َل ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىّ { :ما َكانَ مم َح ّ دٌ هللا َ َبآ هللا َ َح ٍد ّمن ّر َْا ِل م ْْ َولَنـ َ ِ ن ّر م
ع ِلي ا ً }.
َو َكانَ ّ
َياٍ َ
ّللام ِب م ّل ش ْ
يقول تعالـى ذكره :ما كان هللايُا الْاأ مـح د هللابـا يد بن حارثةو وم هللابـا هللاحد منن رْنال ْو النذين
لـْ يـلده مـح دو فـيحرَ علـيه ا اح وْ ه بعد فراقه إياْاو ول ْه رسول هللا وخاتـْ الْبـيـينو الذي
الْبوة فطبع علـيُاو ف تف ـح ألحد بعده إلـى قنـياَ السناعةو وكنان هللا ب نل شنيا منن هللاع نال ْ
خ ـْ ّ
ومقال ْ وغير ذلا ذا علـْ م يَفـى علـيه شيا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكنر
من قال ذلا:
21756ـ حدث ا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :ما كانَ منـ َح ّ دٌ هللابنـا هللا َحن ٍد
ِم ْن رْا ِل م ْْ قال :ازلت فـي يدو إانه لنـْ ي نن بنـابْه ولع نري ولقند مولند لنه ذكنورو إانه ألبنو القاسنْ
وإبراْيـْ والطينب والنـ طُر َولَ ِ ْ
َنياٍ
نـْ الّْبِـيّنـينَ  :هللاي آخنرْْ وكنانَ ّ
نن َر م
ّللام ب من ّل ش ْ
سنو َل هللا َوخات َ َ
ع ِلـيـ ا.
َ
ي بن قادَو قال :حدثْا سفنـيانو عنن اسنير بنن
21757ـ حدثْـي مـح د بن ع ارةو قال :حدثْا علـ ّ
م
ي بن الـحسين فـي قوله :ما كانَ ممـ َح ّ دٌ هللابـا هللا َح ٍد ِم ْن ِرْا ِل ْ قال :ازلت فـي يد بن
ذعلوقو عن علـ ّ
حارثة.
والْصب فـي رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ بـ عْى ت رير كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلْو
والرفع بـ عْى امس ئْافو ول ن ْو رسول هللاو والقرااة الْصب عْداا.
قراا األمصار سوى الـحسن وعاصنْ
القراا فـي قرااة قولهَ :وخات ََـْ الّْبِـيّـينَ فقرهللا ذلا ّ
واخ لفت ّ
م
َ
ب سر ال اا من خاتـْ الْبـيـينو بـ عْى هللاانه خ نـْ الْبـينـين .ذكنر هللان ذلنا فنـي قنرااة عبند هللاَ :ول ِ نن
نـْ الّْبِـيّنـينَ فنذلا دلـينـل علنـى صنحة قنرااة منن قنرهللاه ب سنر ال نااو بنـ عْى هللاانه النذي خ نـْ
اَبِـيّا َخ َ
األابـياا صلى هللا عليه وسلْ وعلـيُْ وقرهللا ذلا فـيـ ا يذكر الـحسن وعاصْ :خات ََـْ الّْبِـيّنـينَ بف نـح
ال ااو بـ عْى هللااه آخر الْبـيـينو ك ا قرهللاَ « :م َْ مو ٌَ خَاتـ َ هم ِم ْساٌ » بـ عْى :آخره مسا منن قنرهللا ذلنا
كذلا.

اآلية 44- 41 :
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صني ً
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّذِينَ آ َمْمواْ ا ْذ مك مرواْ ّ
سبّ محوهم بم ْ َرة ً َوهللا َ ِ
ّللاَ ِذ ْكرا ً َكرِيرا ً و َو َ
نور َو َكنانَ بِ ْ
علَ ْي م ْْ َو َم َئِ َ مهم ِلي ْمَ ِنر َْ م ْْ ّمننَ ّ
نال م أْ ِمِْينَ َر ِحي نا ً و
الظلم َ نا ِ
صلّي َ
و مْ َو الّذِي يم َ
ت إِلَنى الّْ ِ
عدّ لَ مُ ْْ هللاَْْ را ً َك ِري ا ً }.
س َ ٌَ َوهللا َ َ
ت َِحيّ م مُ ْْ يَ ْو ََ يَ ْلقَ ْواَهم َ
يقول تعالـى ذكره :يا هللايُنا النذين صندّقوا هللا ورسنوله اذكنروا هللا بقلنوب ْ وهللالسنْ ْ وْنوارح ْ
صني ً
ذكرا كرـيراو ف تـَـلو هللابداا ْ من ذكره فـي حال من هللاحنوال طناق ْ ذلنا َو َ
سنبّ محوهم بم ْ َنرة ً وهللا َ
ّ
ّ
علَننـ ْي ْْم
صلننـي َ
يقننول :صننلوا لننه غنندوة ص ن ة الصننبحو وعشننيا ص ن ة العصننر .وقولننه :مْن َنو ال نذِي يم َ
ً
َو َم ئِ َ مهم يقول تعالـى ذكره :رب ْ الذي تذكرواه الذكر ال رـيرو وتسبحواه بم رة وهللاصني و إذا هللاا نـْ
صلّنـي
فعل ـْ ذلاو الذي يرح ْو ويرْـي علـي ْ ْوو ويدعو ل ْ م ئ ه .وقـيـل :إن معْنى قولنه :يم َ
علَـ ْي م ْْ َو َم ئِ َ مهم يشيع عْ ْ النذكر الـج ينـل فنـي عبنـاد هللا .وقولنهِ :لنـي ْمَ ِر َْ م ْْ ِمننَ ّ
ت إلنـى
الظلمنـ ا ِ
َ
ور يقول :تدعو م ئ ة هللا ل ْو فـيَرْ ْ هللا من الض لة إلـى ال مُدىو ومن ال فر إلـى اإلس َ.
الّْ ِ
وبْـحو الذي قلْا فـي تأويـل ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علـيو عن ابن عبـاأو فـي
21758ـ حدثْا علـ ّ
ّللاَ ِذ ْكرا َكرِـيرا يقول :م ي ِفرض علنـى عبنـاده فريضنة إم ْعنل لُنا حندّا معلومناو ثنْ
قوله :ا ْذ مك مروا ّ
عذر هللاْلُا فـي حال عذرو غير الذكرو ف ن هللا لنـْ يجعنل لنه حندّا يْ ُني إلنـيه ولنـْ يعنذر هللاحندا فنـي
ّللاَ قِنـياما وقمعمنودا وعلنـى مْْمنوب ْ بـاللـينـل والُْنار فنـي
تركه إم مملوبـا علـى عقلهو قال :ا ْذ مك منروا ّ
البر والبحرو وفـي السفر والـحضرو والمْنى والفقنرو والسنقْ والصنحةو والسن ّر والع انـيةو وعلنـى
ّ
هللاصي ً ف ذا فعل ـْ ذلا صلـى علـي ْ ْو وم ئ ه قال هللا ّ
عز وْن ّل
سبّ محوهم بم ْ َرة ً و ِ
ك ّل حالو وقالَ :
علَـ ْي م ْْ َو َم ئِ َ مهم.
صلّـي َ
مْ َو الّذِي يم َ
هللاصني ً
سبّ محوهم بم ْ ن َرة ً و ِ
21759ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :و َ
ص ة المداةو وص ة العصر.
وقولهِ :لـي ْمَ ِر َْ م ْْ ِمنَ ّ
ور :هللاي من الض مت إلـى الُدى.
الظلَـ ا ِ
ت إلـى الّْ ِ
صلّنـي
21760ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنه :مْ َنو الّنذِي يم َ
علَـ ْي ْْ َو َم ئِ َ مهم ِلـي ْمَ ِر َْ م ْْ ِمنَ ّ
ور قال :من الض لة إلـى ال مُدىو قال :والض لة:
الظلمـ ا ِ
َ
ت إلـى الّْ ِ
الظلـ اتو والْور :الُدى.
وقوله :وكانَ بـالـ م أْ ِمِْـينَ َر ِحيـ ا يقول تعالـى ذكره :وكان بـالـ أمْـين به ورسوله ذا رح نة هللان
س ٌَ يقنول ْن ّل ثْناؤه :تنـحية ْنأما
يعذّبُْ وْْ له مطيعونو وألمره م بعون ت ِ
َـحيّ م مُ ْْ َي ْو ََ َي ْـلقَ ْواَهم َ
الـ أمْـين يوَ القـيامة فـي الـجْة س َو يقول بعضُْ لبعض :هللامْة لْا ول ْ بدخولْا ْنذا الـ دخنـل
من هللا هللان يعذّبْا بـالْار هللابداو ك ا:
نـحيّ م مُ ْْ َي ْنو ََ َي ْ
نـلقَ ْواَهم
21761ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :ت َ ِ
س ٌَ قال :تـحية هللاْل الـجْة الس َ.
َ
عدّ لَ مُ ْْ هللاْْ را َك ِريـ ا يقول :وهللاعدّ لُنأما الـ أمْنـين ثوابنـا لُنْ علنـى طناع ُْ إيناه فنـي
هللا
و
وقوله:
َ
الداـيا كريـ او وذلا ْو الـجْةو ك ا:
عندّ لَ مُن ْْ هللاْْ نرا َك ِرينـ ا :هللاي
21762ـ حدث ا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة وهللا َ
الـجْة.

اآلية 48- 45 :

س ْنلَْاكَ شَناِْدا ً َو ممبَ ّ
شنرا ً َواَنذِيرا ً و َودَا ِعينا ً إِلَنى ّ
ّللاِ
ي إِاّآ هللا َ ْر َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّْبِ ّ
ننراْا ً ّمِْيننرا ً و َوبَ ّ
ّللاِ فَضْنن ً ِكبِيننرا ً و َومَ ت م ِطننعِ ْال َننافِ ِرينَ
ننر ْال م ننأْ ِمِْينَ بِننأ َ ّن لَ مُنن ْْ ّمنننَ ّ
ش ِ
بِ ِ ْذاِنن ِه َو ِس َ
ع هللاَذَا مْ ْْ َوت ََو ّك ْ
َو ْال م َْافِقِينَ َودَ ْ
الِلِ َو ِكـي ً }.
ى بِ ّ
علَى ّ
ـل َ
ّللاِ َو َكفَ َ
س ْنلَْاكَ شَناِْدا علنـى هللام نا
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسنلْ :ينا منـح د إاّنا ْ
هللار َ
ب ب غا إياْْ ما هللارسلْاك به من الرسالةو ومبشنرْْ بـالنـجْة إن صندّقوك وع لنوا بنـ ا ْئن ُْ بنه
من عْد رباو َواَذِيرا من الْار هللان يدخـلوْاو فـيعذّبوا بُا إن ْْ كذّبوكو وخالفوا منا ْئن ُْ بنه منن
عْد هللا .وبـالذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
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س ْنلْاكَ
ي إاّنا ْ
هللار َ
21763ـ حدث ا بشرو قال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة ينا هللايُّنا الّْبِنـ ّ
شاِْدا علـى هللام ا بـالب هو ومبشرا بـالـجْةو َواَذِيرا بـالْار.
ّللاِ يقول :وداعيا إلـى توحيد هللاو وإفراد األلوْة لهو وإخ  ,الطاعة لوُْه
وقولهَ :ودَا ِعيا إلـى ّ
َ
دون ك ّل من سواه من املُة واألوثانو ك ا:
ّللاِ إلـى شُادة هللان
21764ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َودَا ِعيا إلـى ّ
م إله إم هللا.
وقوله :بأ ْذاِ ِه يقول :بأمره إياك بذلا َو ِس َراْا ممِْـيرا يقول :وضياا لـَـلقه يس ضيا بـالْور الذي
هللاتـي ُْ به من عْد هللا عبـاده ممِْـيرا يقنول :ضنياا يْنـير لنـ ن اس ضناا بضنوئهو وع نل بنـ ا هللامنره.
ّللاِ فَضْن ً
وإاـ ا يعْـي بذلاو هللااه يُدي به من اتبعه من هللام ه .وقولهَ :وبَ ّ
ش ِر الـ م أْ ِمِْـينَ ّ
بأن لَ مُ ْْ ِمننَ ّ
ً
َكبِـيرا يقول تعالـى ذكره :وب ّ
شر هللاْل اإليـ ان بـاهلل يا منـح د بنأن لُنْ منن هللا فضن كبنـيرا يقنول:
بأن لُْ منن ثنواب هللا علنـى طناع ُْ إيناه تضعيفنـا كرنـيراو وذلنا ْنو الفضنل ال بنـير منن هللا لُنْ.
وقولهَ :وم ت م ِطعِ ال افِ ِرينَ َوالـ م ْافِقِـينَ يقول :وم تطع لقول كافر وم مْافقو ف س ع مْه دعااه إياك
إلننـى ال قصننير فننـي تبلننـيغ رسننامت هللا إلننـى مننن هللارسننلا بُننا إلننـيه مننن خننـلقه َودَ ْ
ع هللاذَا مْ ن ْْ يقننول:
وهللاعرض عن هللاذاْْ لاو واصبر علـيهو وم ينـ ْعا ذلنا عنن القنـياَ بنأمر هللا فنـي عبنـادهو والْفنوذ
لـ ا كلّفا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21765ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عنن منـجاْدو قولنهَ :ودَ ْ
ع هللاذَا مْن ْْ
قال :هللاعرض عُْْ.
21766ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادة َودَ ْ
ع هللاذَا مْن ْْ :هللاي اصنبر علنـى
هللاذاْْ.
وفنوض إلنـى هللا هللامنوركو وثنق بنهو ف انه كافنـيا ْ ينع منن دوانهو
وقولهَ :وت ََو ّك ْل علـى ّ
ّللاِ يقولّ :
نـالِلِ َو ِكني ً يقنول :وحسنبا بنـاهلل قـينـ ا بنأموركو وحافظنا لنا
ح ـى يأتـيا بأمره وقضاؤه و َكفَنـى ِب ّ
وكالئا.

اآلية 49 :

ت ثمن ّْ َ
طلّ ْق م م نو مْ ّن ِمنن قَبْن ِل هللاَن
القول فـي تأويـل قوله تعالنـىَ { :يأَيّ َُنا الّنذِينَ آ َمْم َنواْ ِإذَا اَ َحْ ن م مْ ْال م أْ ِمَْنا ِ
س َراحا ً َْ ِ ي ً }.
تَ َ ّ
سو مْ ّن فَ َ ا لَ م ْْ َ
س ّر محو مْ ّن َ
علَ ْي ُِ ّن ِم ْن ِعدّ ٍة ت َ ْع َدّواَ َُا فَ َ ّعمو مْ ّن َو َ
ت ث م ّْ َ
طلّ ْق مـ م و مْ ّن ِم ْن قَ ْب ِل
يقول تعالـى ذكره :يا هللايُا الذين صدقوا هللا ورسوله إذَا اَ َحْ مـ مْ الـ م أْ ِمْا ِ
علَنـ ْي ُِ ّن ِم ْ
ْ
ّ
نن ِعندّةٍ ت َ ْع َند َّواُا يعْنـي :منن إحصناا
سو مْ ّن يعْـي من قبل هللان
هللان ت َـ َ ّ
تـجامعوْن فَ َ ا لَ م ْْ َ
ّ
ّ
ّ
هللاعطوْن ما يس ـ عن به من عرض هللاو عين
عوْن يقول:
علـيُنو ف
هللاقرااو وم هللاشُر تـحصواُا
ً
ّ
س َراحا َْ ِ ي يقول :وخـلوا سبـيـلُن تـَـلـية بـالـ عروفو وْو ال سنريح
س ّر محو مْ ّن َ
مال .وقولهَ :و َ
الـج يـل .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو عن ابن عبـاأو قوله :يا
يو قال :حدثْا عبد هللاو قال :ثْـي معاويةو عن علـ ّ
21767ـ حدثْا علـ ّ
ّ
م
ْ
َ
َ
َ
م
م
م
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
ّ
ّ
م
م
هللايُّا الّذِينَ آ َمْموا إذَا اَ َحْ ـ مْ الـ م أْ ِمْا ِ
علنـ ْي ُِن ِمنن ِعندّةٍ
ت ث ّْ طلق ـ م وْن ِمن قبْل هللان ت َـ َ ّ
سوْن ف َ ا ل ْْ َ
زو النـ رهللاةو ثنْ يطلقُنا منن قبنل هللان ينـ سُاو فن ذا طلقُنا واحندة بنـاات
ت َ ْع َد َّواُا فُذا فـي الرْل ي ّ
ً
ّ
ّ
ّ
َ
س َراحا َْ ِ ي يقنول :إن كنان
مْهو وم عدّة علـيُا ت ّ
س ّر محو مْن َ
زو من شااتو ثْ قرهللا :ف َ عمو مْن َو َ
ّ
س ى لُا صداقاو فلنـيس لُنا إم الْصنفو فن ن لنـْ ي نن سن ى لُنا صنداقاو م عُنا علنـى قندر عسنره
ويمسرهو وْو السراح الـج يـل.
م
ض ـ ْْ .ذكر من قال ذلا:
ف ما فَ َر ْ
وقال بعضُْ :الـ عة فـي ْذا الـ وضع مْسوخة بقوله :فَِْ ْ
ص م
21768ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولنه :ينا هللايُّنا الّنذِينَ آ َمْمنوا إذاَ
س َراحا َْ ِ ي ً قنال :قنال سنعيد بنن النـ سيب :ثنْ اسنل ْنذا النـحرف
اَ َحْ مـ مْ الـ م أْ ِمْات ...إلـى قولهَ :
إن َ
الـ عة َو ْ
ض مـ ْْ.
ف ما فَ َر ْ
سو مْ ّن َوقَ ْد فَ َر ْ
طلّ ْق مـ م و مْ ّن ِم ْن قَبْل هللانَ ت َـ َ ّ
ضةً فِْ ْ
ص م
ض مـ ْْ لَ مُ ّن فَري َ
حدثْا ابن بشار وابن الـ رْىو قام :حدثْا مـح د بن ْعفرو قال :حدثْا شعبةو قنال :سن عت ق نادة
ت ثمن ّْ
يحدّ عن سعيد بن الـ سيبو قال :اسَت ْذه امَينة ينا هللايُّنا الّنذِينَ آ َمْمنوا إذَا اَ َحْ منـ مْ النـ م أْ ِمْا ِ
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َ
طلّ ْق مـ م و مْ ّن ِم ْن قَبْل ْ
علَـ ْي ُِ ّن ِم ْن ِعدّةٍ ت َ ْع َد َّواُا فَ َ ّعمو مْ ّن قال :اسَت ْذه امَية
هللان ت َـ َ ّ
سو مْ ّن فَ َ ا لَ م ْْ َ
ال ـي فـي البقرة.

اآلية 50 :

ور مْ ّن َو َمنا َملَ َ ْ
نت
ي آتَيْتَ هللا م مْ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّْبِ ّ
ي إِاّآ هللاَحْ لَ ْلَْا لَاَ هللا َ ْ َوا َْاَ ال ّتِ َ
ت خَامَتِناَ ال ّتِني َْنا َْ ْرنَ
ت خَالِناَ َوبََْنا ِ
ع ّ اتِناَ َوبََْنا ِ
ع ّ اَ َوبََْنا ِ
علَيْاَ َوبََْا ِ
يَ ِ يْماَ ِم ّ آ هللاَفَآ َا ّ
ت َ
ت َ
ّللام َ
ننرهللاَة ً ّمأْ ِمَْننةً ِإن َو َْبَ ْ
مون
ننت اَ ْف َ
ي هللاَن يَسْنن َْ ِ َح َُا خَا ِل َ
َمعَنناَ َو ْام َ
صننةً لّنناَ ِمننن د ِ
ي ِإ ْن هللا َ َرادَ الّْبِنن ّ
سنن َُا ِللّْبِنن ّ
َ
َ
اْ ُِـ ْْ َو َما َملَ َ ْ
علَيْاَ َح َنر ٌ َو َكنانَ
ع ِل ْ َْا َما فَ َر ْ
ت هللا ْي َ اام مُ ْْ ِل َ ْي َ يَ مونَ َ
ضَْا َ
ْال م أْ ِمِْينَ قَ ْد َ
ي هللا ْ َو ِ
علَ ْي ُِ ْْ فِ َ
ّللام َ
غفمورا ً ّر ِحي ا ً }.
ّ
ْ
ي إاّا هللاحْ لَلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ ال ّتنـي
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :يا هللايُّا الّْ ِبـ ّ
تزوْ ّ
ُن بصداق مس ىو ك ا:
ور مْ ّن يعْـي :ال تـي ّ
آت َـيْتَ هللا م مْ َ
21769ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :هللا ْ َوا َْناَ
ّ
صدقاتُن.
ور مْ ّن قال:
ال ّتـي آت َـيْتَ هللا م مْ َ
ي إاّنا
21770ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابنن يندو فنـي قولنه :ينا هللايّ َُنا الّْ ِبنـ ّ
ور مْ ّن قال :كان كل امرهللاة آتاْا مُراو فقد هللاحلُا هللا له.
هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ ال ّتـي آت َـيْتَ هللا م مْ َ
21771ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
ص نة ً
نور مْ ّن ...إلنـى قولنهِ :خال َ
ي إاّا هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا َ َوا َْناَ ال ّتنـي آتَنـيْتَ هللا م مْ َ
يقول فـي قوله :يا هللايُّا الّْ ِبـ ّ
لَاَ ِم ْن دمون الـ م أْ ِمِْـينَ ف ا كان من ْذه ال س ية ما شاا كرـيرا هللاو قلـي ً.
ُنو ف ل ّ
علَـيْاَ يقول :وهللاحللْا لا إمااك اللواتـي سبـي ّ
وقولهَ :وما َملَ َ ْ
ُن
ت َيـ ِ يْماَ مـ ّ ا هللافـا َا ّ
ّللام َ
ت
ت خالِناَ و َبْنا ِ
ع ّ اتِناَ َو َبْنا ِ
ع ّ ناَ َو َبْنا ِ
بـالسبـااو وصرن لا بف ـح هللا علـيا من الفـيا َو َبْا ِ
ت َ
ت َ
خامتِنناَ ال ّتننـي ْننا َْ ْرنَ َم َعنناَ فأح ن ّل هللا لننه صننلى هللا عليننه وسننلْ مننن بْننات ع ننه وع اتننه وخالننه
ّ
ّ
مُْن معهو ك ا:
مُْن دون من لـْ يُاْر
وخامتهو الـ ُاْرات معه
 21772ـ حدثْا هللابو كريبو قال :حدثْا عبد هللا بن موسىو عنن إسرائينـلو عنن السنديو عنن هللابنـي
ي صلى هللا عليه وسلْو فـاع ذرت له بعنذريو ثنْ هللاانزل
صالـحو عن هللا َّ ْااىاو قالت :خطبْـي الْبـ ّ
نور مْ ّن ...إلنـى قولنه ال ّ ِتنـي ْنا َْ ْرنَ َم َعناَ قالنت:
هللا علـيه :إاّا هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ ال ّتـي آت َـيْتَ هللا م مْ َ
فلـْ هللاح ّل لهو لـْ هللاْاْر معهو كْت من الطلقاا.
ت خامتِاَ َوال ّ ِتـي ْا َْ ْرنَ َم َعاَ » بواو وذلا وإن
وقد ذمكر هللان ذلا فـي قرااة ابن مسعودَ « :و َبْا ِ
كان كذلا فـي قرااته مـح ـ ل هللان ي ون بـ عْى قرااتْا بمير الواوو وذلا هللان العنرب تدخنـل النواو
فـي اعت من قد تقدَ ذكره هللاحياااو ك ا قال الشاعر:
َ
صدَ َرا
صد َمر األ ْم مر َم ْ
ف ِ ّن مرشيدا َوابنَ َم ْر َوانَ لَـ ْْ يَ م ْْ ِلـيَ ْفعَ َل ح ـى يَ ْ
ّ
هللااُن اوع غينر بْنات
أول قرااة عبد هللا ْذه
ورشيد ْو ابن مروان .وكان الضحاك بن مزاحْ ي ّ
خامتهو و ّ
ي صلى هللا عليه وسلْ .ذكر الـَبر عْه بذلا:
هللااُن كل مُاْرة ْاْرت مع الْبـ ّ
21773ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
يقول فـي حرف ابن مسعودَ « :وال ّتِـي ْا َْ ْرنَ َمعَاَ » يعْـي بذلا :ك ّل شيا ْاْر معه لـيس من
بْات الع ّْ والع ةو وم من بْات الـَال والـَالة.
وقولنهَ :و ْامنرهللاَة ً ممأْ ِمَْنةً ْ
إن َو َْبَن ْ
ي يقننول :وهللاحللْننا لننه امنرهللاة مأمْننة إن وْبننت افسننُا
نت اَ ْف َ
سننُا للّْبِننـ ّ
للْبـي بمير صداقو ك ا:
 21774ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا النـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنهَ :و ْامنرهللاة ً
ممأْ ِمَْ نةً إِ ْن َو َْبَن ْ
ي بميننر صننداقو فلننـْ ي ننن يفعننل ذلنناو وهللاح ن ّل لننه خاصننة مننن دون
نت اَ ْف َ
سننُا للّْبِننـ ّ
الـ أمْـين.
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وذمكر هللان ذلا فـي قنرااة عبند هللاَ « :و ْامنرهللاة ً ممأْ ِمَْنةً َو َْبَ ْ
ي» بمينر إنو ومعْنى ذلنا
نت اَ ْف َ
سنُا للّْبِنـ ّ
ومعْى قرااتْا وفـيُا «إن» واحدو وذلا كقول القائل فـي ال َ :م بنأأ هللان يطنأ ْارينة منـ لوكة
إن مل ُاو وْارية مـ لوكة مل ُا.
ي ْ
وقولننه ْ
هللان يَ ْس ن َ ْْ ِ َحُا يقننول :إن هللاراد هللان يْ حُنناو فح ن ل لننه هللان يْ حُننا إذا وْب نت
إن َ
هللارادَ الّْبِننـ ّ
ً
َ
صنة لناَ يقنول :م يحن ّل ألحند منن هللا ّم نا هللان يقنرب امنرهللاة وْبنت افسنُا لنهو
افسُا له بمير مُنر خا ِل َ
وإاـ ا ذلا لا يا مـح د خالصة هللاخـلصت لا من دون سائر هللام او ك ا:
ً
َ
ص نة لنناَ ِمن ْ
مون
21775ـ ن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادة خا ِل َ
نن د ِ
يو كاانت لنه
ي وم مُنرو إم للْبنـ ّ
الـ م أْ ِمِْـينَ يقول :لـيس ممرهللاة هللان تُب افسُا لرْل بمير هللامر ولنـ ّ
خالصة من دون الْاأ .ويزع ون هللااُا ازلت فـي ميـ واة بْنت النـحار هللااُنا ال نـي وْبنت افسنُا
ي.
للْبـ ّ
ي إاّنا
21776ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قنال ابنن يند فنـي قولنه :ينا هللايُّنا الّْبِنـ ّ
مون الـ م أْ ِمِْـينَ قال :كان كل امنرهللاة آتاْنا مُنرا فقند
هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ  ...إلـى قوله خا ِل َ
صةً لَاَ ِم ْن د ِ
ّ
هللاافسُن لهو فأحللن له دون الـ أمْـين بمير مُنر خالصنة لنا منن
هللاحلُا هللا له إلـى هللان وْب ْأما
دون الـ أمْـين إم امرهللاة لُا و .
 21777ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن صالـح بن مسلـْو قنال :سنألت الشعبنـي عنن
ي صلى هللا عليه وسلْ.
امرهللاة وْبت افسُا لرْلو قال :م ي ونو م تـح ّل لهو إاـ ا كاات للْبـ ّ
قراا األمصارْ :
القراا فـي قرااة قولهْ :
إن َو َْبَ ْ
إن َو َْبَ ْ
ت ب سر
سُا فقرهللا ذلا عامة ّ
واخ لفت ّ
ت اَ ْف َ
األلف علـى وْه الـجزااو بـ عْى :إن تُنب .وذمكنر عنن النـحسن البصنري هللاانه قنرهللاْ « :
هللان َو َْبَ ْ
نت»
بف ـح األلفو بـ عْى :وهللاحللْا له امرهللاة مأمْة هللان يْ حُاو لُب ُا له افسُا.
القراا علـيه.
والقرااة ال ـي م هللاس ـجيز خ فُا فـي كسر األلف إلْ اع الـحجة من ّ
مون الـ م أْ ِمِْـينَ لـيس ذلا للـ أمْنـين .وذمكنر هللان لرسنول هللا صنلى هللا
وهللاما قوله :خا ِل َ
صةً لَاَ ِم ْن د ِ
ي الْسناا شنااو فقصنره هللا علنـى ْنأماو فلنـْ
عليه وسلْ قبل هللان تْزل علـيه ْذه امَية هللان ي ّ
زو هللا ّ
وربـاع .ذكر من قال ذلا:
يعدمْنو وقصر سائر هللام ه علـى مرْى وث
م
 21778ـ حدثْا ابن عبد األعلـىو قال :حدثْا الـ ع ـ ر بنن سلـينـ انو قنال :سن عت داود بنن هللابنـي
ي بن كعبو هللان ال ـي هللاح ّل هللا
ْْدو عن مـح د بن هللابـي موسىو عن ياد رْل من األاصارو عن هللابـ ّ
ي إاّننا هللاحْ لَ ْلْننا لَنناَ هللا ْ َوا َْنناَ ال ّتننـي آتَننـيْتَ
ي مننن الْسنناا ْننأما ال تننـي ذكننر هللا يننا هللايُّننا الّْ ِبننـ ّ
للْبننـ ّ
اْ ُِ ْْ وإاـ ا هللاح ّل هللا للـ أمْـين مرْى وث م
وربـاع.
م
ور مْ ّن ...إلـى قوله :فِـي هللا ْ َو ِ
هللا م مْ َ
 21779ـ وحدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو
حرَ هللا علـيه منا
ي إاّا هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ  ...إلـى آخر امَيةو قالّ :
عن ابن عبـاأ قوله :يا هللايُّا الّْ ِبـ ّ
يحنرَ ذلنا علنـيهو ف نان اسناؤه
ي الْسناا شنااو لنـْ ّ
سوى ذلا من الْساا وكان قبل ذلا يْ ح فـي هللا ّ
حرمنت علنـيا منن
ي الْاأ هللاحبّ فلـ ا هللاازل هللا :إاـي قند ّ
يجدن من ذلا وْدا شديدا هللان يْ ح فـي هللا ّ
الْاأ سوى ما قصصت علـياو هللاعجب ذلا اسااه.
واخ لف هللاْل العلـْ فـي ال ـي وْبت افسُا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ من النـ أمْاتو وْنل
كاات عْد رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ امرهللاة كذلا؟ فقال بعضُْ :لـْ ي ن عْد رسول هللا صلى
ّ
منُْن هللاحند .ذكنر منن
هللا عليه وسلْ امرهللاة إم بعقد ا اح هللاو ملا يـ ينو فأما بنـالُبة فلنـْ ي نن عْنده
قال ذلا:
 21780ـ حدثْا هللابو كريبو قال :حدثْا يواس بن ب يرو عن عْبسة بنن األ ْنرو عنن سن اكو عنن
ع رمةو عن ابن عبـاأو قال :لـْ ي ن عْد رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ امرهللاة وْبت افسُا.
21781ـ حدثْا ابن النـ رْىو قنال :حندثْا منـح د بنن ْعفنرو قنال :حندثْا شنعبةو عنن النـح ْو عنن
مـجاْدو هللااه قال فـي ْذه امَيةَ :و ْامرهللاة ً ممأْ ِمَْةً ْ
إن َو َْبَ ْ
ي قال :هللان تُب.
ت اَ ْف َ
سُا للّْبِـ ّ
وهللامننا الننذين قننالوا :قنند كننان عْننده مننُْنو ف ن ن بعضننُْ قننال :كااننت ميننـ واة بْننت الننـحار  .وقننال
بعضُْْ :ي هللا َّ شريا .وقال بعضُْ :يْب بْت خزيـ ة .ذكر من قال ذلا:

This file was downloaded from QuranicThought.com

 21782ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا عبد األعلـىو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو عن ابن عبنـاأو
قالَ :و ْامرهللاة ً ممأْ ِمَْةً ْ
إن َو َْبَ ْ
ي قالْ :ي ميـ واة بْت الـحار .
ت اَ ْف َ
سُا للّْبِـ ّ
وقال بعضُْ :يْب بْت خزيـ ة هللا َّ الـ ساكين امرهللاة من األاصار.
21783ـ حدثْا ابن الـ رْىو قال :حدثْا منـح د بنن ْعفنرو قنال :حندثْا شنعبةو قنال :ثْنـي النـح ْو
ي
يو قال شعبة :وْو أْـي علـ ّ
قال :ك ب عبد الـ لا إلـى هللاْل الـ ديْة يسألُْو قال :ف ب إلـيه علـ ّ
ي بنن النـحسينو النذي ك نب
بن حسينو قال :وقد هللاخبراـي به هللابنـان بنن تملنبو عنن النـح ْو هللاانه علنـ ّ
ي.
إلـيهو قالْ :ي امرهللاة من األسد يقال لُا هللا َّ شرياو وْبت افسُا للْبـ ّ
 21784ـ قال :ثْا شعبةو قال :ثْـي عبد هللا بن هللابـي السفرو عن الشعبـيو هللااُا امرهللاة من األاصارو
يو وْي مـ ن هللارْأ.
وْبت افسُا للْبـ ّ
21785ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :ثْـي سعيدو عن ْشاَ بن عروةو عن هللابنـيهو
ّ
هللاافسنُن لرسنول هللا
عن خولة بْت ح يـْ بنن األوقنص منن بْنـي سلـينـْو كاانت منن ال تنـي وْنبن
صلى هللا عليه وسلْ.
21786ـ قال :ثْـي سعيد بن هللابـي الزاادو عن ْشاَ بن عروةو عن هللابـيهو قنال :كْنا ا نـحدّ هللان هللا َّ
ي صلى هللا عليه وسلْو وكاات امرهللاة صالـحة.
شريا كاات وْبت افسُا للْبـ ّ
اْ ُِ ْْ يقول تعالنـى ذكنره :قند علنـ ْا منا فرضنْا علنـى
ع ِلـ ْ ْا ما فَ َرضْْا َ
وقوله :قَ ْد َ
علَـ ْي ُِ ْْ فِـي هللا ْ َو ِ
ّ
احُن مـ ا لـْ افرضه علـياو وما خصصْاْْ به من النـح ْ
الـ أمْـين فـي هللا واُْْ إذا هللارادوا ا
ي
فـي ذلا دوااو وْنو هللاانا فرضنْا علنـيُْ هللاانه م يحن ّل لُنْ عقند ا ناح علنـى ّ
حنرة مسلنـ ة إم بولنـ ّ
ّ
منُْن هللاكرنر منن هللاربنع .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
صبة وشنُود عندولو وم يحن ّل لُنْ
َ
ع َ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ي بنن النـحسينو
21787ـ حدثْـي عبد هللا بن هللاح د بن ّ
شبويَهو قال :حدثْا مطُرو قال :حندثْا علنـ ّ
اْ ُِن ْْ قنال:
ع ِلـ ْ ْا ما فَ َرضْْا َ
قال :ثْـي هللابـيو عن مطرو عن ق ادةو فـي قول هللا :قَ ْد َ
علَنـ ْي ُِ ْْ فِنـي هللا ْ َو ِ
ي وشاْدين.
إن مـ ا فرض هللا علـيُْ هللان م ا اح إم بولـ ّ
21788ـ حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا هللابو هللاح دو قال :حدثْا سفـيانو عن لـيثو عن منـجاْد
اْ ُِ ْْ قال :فـي األربع.
ع ِلـ ْ ْا ما فَ َرضْْا َ
قَ ْد َ
علَـ ْي ُِ ْْ فِـي هللا ْ َو ِ
ع ِلنـ ْ ْا منا فَ َرضْنْا
21789ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه قَن ْد َ
ي وصنداق عْند
َ
اْ ُِ ْْ قال :كنان منـ ا فنرض هللا علنـيُْ هللان م ّ
علَـ ْي ُِ ْْ فِـي هللا ْ َو ِ
تنزو امنرهللاة إم بولنـ ّ
شاْدي عدلو وم يح ّل لُْ من الْساا إم هللاربعو وما مل ت هللايـ ااُْ.
وقولننهَ :ومننا َملَ َن ْ
نت هللايننـ اام مُ ْْ يقننول تعالننـى ذكننره :قنند علننـ ْا مننا فرضننْا علننـى الـ أمْننـين فننـي
مُْن هللاكرر من هللاربعو وما مل ت هللايـ ااُْو ف ن ْ نيعُن إذا ّ
ّ
كنن مأمْنات
هللا واُْْو ألاه م يح ّل لُْ
علَـيْاَ
هللاو ك ابـياتو لُْ ح ل بـالسبـاا وال ّ
سري وغير ذلا من هللاسبـاب الـ لا .وقولهِ :ل َ ْي َي مونَ َ
ّللام َ
غفمورا َر ِحيـ ا يقول تعالـى ذكره :إاا هللاحللْا لنا ينا منـح د هللا واْنا اللواتنـي ذكرانا
َح َر ٌ وكانَ ّ
ي هللان يسن ْ حُاو ل ني ي نون
يو إن هللاراد الْبنـ ّ
فنـي ْنذه امَينةو وامنرهللاة مأمْنة إن وْبنت افسنُا للْبنـ ّ
ّ
احُن من الـ س يّات
علـيا إثْ وضيق فـي ا اح من ا حت من ْأما األصْاف ال ـي هللابحت لا ا
فـي ْذه امَيةو وكان هللا غفورا لا وألْل اإليـ ان باو رحينـ ا بنا وبُنْ هللان يعناقبُْ علنـى سنالف
ذاب مُْْ سلف بعد توب ُْ مْه.

اآلية 51 :

نن ا ْب َمَيْنتَ ِم ّ ْ
نن
ي إِلَيْناَ َمنن تَشَنآ ما َو َم ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :ت م ْر ِْي َمن تَشَآ ما ِمن ْْ مُ ّن َوتمنأْ ِو َ
ّللام يَ ْعلَ مْ َمنا
ضيْنَ بِ َ آ آت َ ْي َ مُ ّن مكلّ مُ ّن َو ّ
َى هللاَن تَقَ ّر هللا َ ْعيمْم مُ ّن َومَ يَحْ زَ ّن َويَ ْر َ
عزَ ْلتَ فَ َ مَْْا َح َ
َ
علَيْاَ ذَلِاَ هللا َ ْدا َ
م
ً
ً
م
ع ِلي ا َح ِلي ا }.
فِي قلوبِ ْْ َو َكانَ ّ
ّللام َ
َ
نن ت َشننا ما ِم ن ْْ مُ ّن َوتمننأْ وي إلننـيْاَ َمن ْ
اخ لننف هللاْننل ال أويننـل فننـي تأويننـل قولننه :ت م ْر ِْنني َمن ْ
نن ت َشننا ما فقننال
بعضُْ :عْى بقوله :ترْي :تأ ّخرو وبقوله :تأْ وي :تض ّْ .ذكر من قال ذلا:
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يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21790ـ حدثْـي علـ ّ
ْ
ّ
قوله :ت م ْر ِْي َم ْن ت َشا ما ِمْ مُن يقول :تأخر.
 21791ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :ت م ْرْني َم ْ
نن
ت َشا ما ِم ْْ مُ ّن قال :تعزل بمير ط ق من هللا واْا من تشاا َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما قال :تردّْا إلـيا.
 21792ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :ت م ْر ِْي َم ْ
نن ت َشنا ما ِمن ْْ مُ ّن
ّ
منُْنو ويأتنـي منن يشناا
َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما قال :فجعله هللا فـي ح ّل من ذلا هللان يدع منن يشناا
ّ
ي هللا يقسْ.
مُْن بمير قسْو وكان ابـ ّ
 21793ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح ناَو قنال :حندثْا ع نروو عنن مْصنورو عنن هللابنـي ر ينن
ّ
ي هللاو اْعنل
ت م ْر ِْي َم ْن ت َشا ما ِم ْْ مُ ّن َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما قال :لـ ا هللاشفقن هللان
يطلقُنو قلنن :ينا ابنـ ّ
ّ
منُْن سنودة بْنت معنةو و مْ َويرينةو وصفنـيةو وهللا َّ
لْا من مالا وافسا ما شنئت ف نان منـ ن هللارْنأ
حبـيبةو وميـ واة وكان مـ ن آوى إلـيه :عائشةو وهللا َّ سلـ ةو وحفصةو و يْب.
21794ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
يقولو فـي قوله :ت م ْر ِْي َم ْن ت َشنا ما ِمن ْْ مُ ّن َوتمنأْ ِوي إلَنـيْاَ َم ْ
نن ت َشنا ما ف نا شناا صنْع فنـي القسن ة بنـين
الْسااو هللاحل هللا له ذلا.
حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْرير عنن مْصنورو عنن هللابنـي ر يننو فنـي قولنه :ت م ْر ِْني َم ْ
نن ت َشنا ما
ِم ْْ مُ ّن َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما وكان مـ ن آوى علنـيه الصن ة والسن َ :عائشنةو وحفصنةو و يْنبو
وهللا َّ سلـ ةو ف ان قس ه من افسه ّ
ي قس ه وكنان منـ ن هللارْنى :سنودةو و مْ َويرينةو وصفنـيةو
لُن سو ّ
ّ
وهللا َّ حبـيبةو وميـ واةو ف ان يقسْ ّ
يفـارقُنو فقلن :اقسْ لْا من افسا منا
لُن ما شااو وكان هللاراد هللان
شئتو ودعْا ا ون علـى حالْا.
ّ
منُْن
وقال آخرون :معْى ذلا :تطلق وتـَـلـي سبـيـل من شئت من اسنائاو وتنـ سا منن شنئت
ف تطلق .ذكر من قال ذلا:
21795ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ي
ابن عبـاأ قوله :ت م ْر ِْي َم ْن ت َشا ما ِم ْْ مُ ّن هللامُا الـ أمْـين َوتمأْ وي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما يعْـي :اساا الْبنـ ّ
ّ
منُْنو ويعْنـي بنـاإليواا:
صلى هللا عليه وسلْو ويعْـي بـاإلرْاا :يقول :من شئت خـلـيت سبـيـله
ّ
مُْن.
يقول :من هللاحببت :هللامس ت
وقال آخرون :بل معْى ذلا :ت رك ا اح من شئتو وتْ ح من شئت من اساا هللام ا .ذكر من قال
ذلا:
21796ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قنال :قنال النـحسن فنـي قولنه:
ت م ْر ِْي َم ْن ت َشا ما ِم ْْ مُ ّن َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْ
ي هللا صنلى هللا علينه وسنلْ إذا خطنب
نن ت َشنا ما قنال :كنان ابنـ ّ
زوُْا هللاو ي ركُا.
امرهللاة لـْ ي ن لرْل هللان يَطبُا ح ـى ي ّ
ّ
ي صلى هللا عليه وسنلْو وطلنب
وقـيـل :إن ذلا إاـ ا ْعل هللا لْبـيه حين غار
بعضُن علـى الْبـ ّ
بعضُن من الْفقة يادة علـى الذي كان يعطيُاو فأمره هللا هللان يَي ّ
ّ
رْن بـين الدار الداـيا وامَخنرةو
وهللان يَـلـي سبـيـل من اخ ار الـحياة الداـيا و يْ ُاو ويـ سا منن اخ نار هللا ورسنوله فلنـ ا اخ نرن
سنْ ل ّ
هللا ورسوله قـيـل ّ
نن رسنول هللا صنلى هللا
لُن :اقنررن امَن علنـى الرضنا بنـاهلل وبرسنولهو قَ َ
عليه وسلْو هللاو لـْ يقسْو هللاو قسْ لبعض ّنو ولـْ يقسْ لبعضن ّنو وفضنل بعضن ّن علنـى بعنض فنـي
يسوو ف ن األمر فـي ذلا إلنـى رسنول هللا صنلى هللا علينه
سوى بـيْ ّنو هللاو لـْ ّ
الْفقةو هللاو لـْ يفضلو ّ
م
وسلْو لـيس ل ْ من ذلا شيا .وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فـيـ ا ذكر مع ما ْعل هللا لنه
ّ
ّ
مُْن هللاراد ط قُاو فرضنيت ب نرك القسنْ لُنا .وبْنـحو
بـيُْن فـي القَسْو إم امرهللاة
يسوي
من ذلاو ّ
الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 21797ـ حدثْا مـح د بن بشارو قنال :حندثْا هللابنو هللاح ندو قنال :حندثْا سيفنـيانو عنن مْصنورو عنن
ي صلى هللا علينه وسنلْ هللان يطلنق هللا واْنهو قلنن لنه :افنرض لْنا منن
هللابـي ر ينو قال :لـ ا هللاراد الْبـ ّ
افسا ومالا ما شئتو فأمره هللا فآوى هللاربعاو وهللارْى خ سا.
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 21798ـ حدثْا سفـيان بن وكيعو قال :حدثْا عبـيدة بن سلـيـ انو عن ْشاَ بن عروةو عن هللابنـيهو
عن عائشة هللااُا قالت :هللاما تس ـحيـي الـ رهللاة هللان تُب افسُا للرْل ح ـى هللاازل هللا .ت م ْر ِْي َم ْ
نن ت َشنا ما
ِم ْْ مُ ّن َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما فقلت :إن ربا لـيسارع فـي ْواك.
حدثْا ابن وكيعو قال :حدثْا مـح د بن بشرو يعْـي العبديو عن ْشاَ بن عنروةو عنن هللابنـيهو عنن
ّ
هللاافسُن لرسول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ وقالنت :هللامنا
عائشةو هللااُا كاات تعير الْساا ال تـي وْبن
تس ـحيننـي ام نرهللاة هللان تعننرض افسننُا بميننر صننداقو فْزلننتو هللاو فننأازل هللا :ت م ْر ِْنني َمن ْ
نن ت َشننا ما ِم ن ْْ مُ ّن
عزَ ْلتَ فقلت :إاـي ألرى ربا يمسارع لا فـي ْواك.
َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشا ما َو َم ْن ا ْب َمَيْتَ ِمـ ّ ْن َ
21799ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قول هللا :ت م ْر ِْي َم ْن ت َشا ما
ي صنلى هللا علينه
ِم ْْ مُ ّن َوتمأْ ِوي إلَـيْاَ َم ْن ت َشنا ما ...امَينة .قنال :كنان هللا واْنه قند تمنايرن علنـى الْبنـ ّ
وسننلْو فُجننرْن شننُراو ثننْ اننزل ال ـَيننـير مننن هللا لننه فن ّ
نـيُنو فق نرهللا ح ننـى بلننغَ :وم ت َبن ّنرْْ نَ ت َبن ّنر َ
ويسر ّ
ّ
ّ
حُن وبـين هللان يق ن إن هللاردن
سبـيـلُن
فَيرْن بـين هللان يَ رن هللان يَـلـي
الـجا ِْ ِلـيّ ِة األمولـى
ّ
ّ
ّ
منُْن
هللااُن هللامُات الـ أمْـينو م يْ حن هللابداو وعلنـى هللاانه ينأوي إلنـيه منن يشناا
هللا ورسوله علـى
مـ ن وْبت افسُا له ح ـى ي ون ْو يرفع رهللاسه إلـيُاو ويرْي من يشنااو ح نـى ي نون ْنو يرفنع
ّ
هللاعينُْن وم
تقنر
رهللاسه إلـيُاو ومنن اب منى منـ ن ْني عْنده وعنزل فن ْْناح علنـيهو ذلنا هللادانى هللان ّ
نُن علننـى بعننض ذلنناَ هللا ْداَننى ْ
نـيُن إيرننار بعضن ّ
نزنو ويرضننين إذا علننـ ن هللااننه مننن قضننائي علن ّ
يحن ّ
هللان
ّ
َيرْن بـين هللان
يرضينو قالَ :و َم ِن ا ْب َمَيْتَ مـ ن عزلت :من اب مى هللاصابهو ومن عزل لـْ يصبهو ف
ّ
يفـارقُنو فـاخ رن هللا ورسولهو إم امرهللاة واحندة بدوينة ذْبنت .وكنان علنـى ذلنا
يرضين بُذاو هللاو
ّ
بـيُْن ح ـى لقـي هللا.
صلوات هللا علـيهو وقد شرط هللا له ْذا الشرطو ما ال يعدل
وهللاولـى األقوال فـي ذلا عْدي بـالصواب هللان يقال :إن هللا تعالـى ذكره ْعل لْبـيه هللان يرْي منن
نن لننه مننن يشننااو ويمننأوي إلننـيه من ّ
الْسنناا اللواتننـي هللاحلُن ّ
نُْن مننن يشننااو وذلننا هللااننه لننـْ يحصننر معْننى
ّ
اإلرْاا واإليواا علـى الـ ْ وحات اللواتـي ّ
غينرْن
كن فـي حبـالهو عْندما ازلنت ْنذه امَينة دون
ّ
منُْن .وإذا كنان ذلنا كنذلاو ف عْنى ال ن َ :تنأخر منن تشناا
مـ ن يس ـحد إيواؤْا هللاو إرْاؤْنا
مـ ن وْبت افسُا لاو وهللاحللت لا ا احُاو فن تقبلُنا وم تْ حُناو هللاو منـ ن ّ
ْنن فنـي حبنـالاو فن
تقربُنناو وتض ن ّْ إلننـيا مننن تشنناا مننـ ن وْبننت افسننُا لنناو هللاو هللاردت مننن الْسنناا ال ننـي هللاحللننت لننا
ّ
احُنو ف قبلُا هللاو تْ حُاو ومنـ ن ْني فنـي حبنـالا ف نـجامعُا إذا شنئتو وت ركُنا إذا شنئت بمينر
ا
قَسْْ.
علَنـيْاَ اخ لنف هللاْنل ال أوينـل فنـي تأوينـل ذلناو فقنال
عزَ ْلنتَ فَن مْْنا َح َ
وقولهَ :و َم ِن ا ْب َمَيْتَ مـ ّ ْن َ
بعضُْ :معْى ذلا :ومنن ا حنت منن اسنائا فجامعنت منـ ن لنـْ تنْ حو فعزل نه عنن النـج اعو فن
ْْاح علـيا .ذكر من قال ذلا:
21800ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو فـي قولهَ :و َم ِن ا ْب َمَيْتَ منـ ّ ْن
ّ
مُْنو وم ْْاح علـيه.
علَـيْاَ قال ْ :يعا ْذه فـي اسائهو إن شاا هللاتـى من شاا
عزَ ْلتَ فَ مْْا َح َ
َ
21801ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :و َم ِن ا ْب َمَيْنتَ منـ ّ ْن
عزَ ْلتَ قال :ومن اب مى هللاصابهو ومن عزل لـْ يصبه.
َ
وقال آخرون :معْى ذلا :ومن اس بدلت مـ ن هللارْيتو فَـلـيت سبـيـله من اسائاو هللاو مـ ن مات
ّ
مُْن مـ ن هللاحللت لا ف ْْاح علـيا .ذكر من قال ذلا:
21802ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
علَـيْاَ ذَلاَ هللا ْداَنى ْ
هللان تَقَ ّنر هللا ْعيمنْم مُ ّن َوم يَحْ نزَ ّن
عزَ ْلتَ فَ مْْا َح َ
ابن عبـاأو قولهَ :و َم ِن ا ْب َمَيْتَ مـ ّ ْن َ
ضيْنَ بـ ا آت َـ ْي َ مُ ّن مكلّ مُ ّن يعْـي بذلا :الْساا ال تـي هللاح ّل هللا له منن بْنات العن ّْ والع نة والنـَال
َويَ ْر َ
ّ
والـَالة وال تِـي ْا َْ ْرنَ َمعَاَ يقول :إن مات منن اسنائا ال تنـي عْندك هللاحندو هللاو خـلنـيت سبـينـلهو
فقد هللاحللت لا هللان تس بدل من ال تـي هللاحللت لا م نان منن منات منن اسنائا ال تنـي ّ
ْنن عْندكو هللاو
ّ
مُْنو وم يصلـح لا هللان تزداد علـى عدّة اسائا ال تـي عْدك شيئا.
خـلـيت سبـيـله
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وهللاولـى ال أويـلنـين بنـالصواب فنـي ذلناو تأوينـل منن قنال :معْنى ذلنا :ومنن اب مينت إصناب ه منن
علَنـيْاَ لدملنة قولنه :ذَلناَ هللا ْداَنى ْ
ّ
هللان تَقَ ّنر هللا ْعيمنْم مُ ّن علنـى
عزَ ْلتَ عن ذلا
مُْن فَ مْْنا َح َ
اسائا مـ ّ ْن َ
ّ
هللاعيُْن إذا ْو صلى هللا عليه وسلْ اس بدل بـالـ ي ة هللاو النـ طلقة
قر
صحة ذلاو ألاه م معْى ألن ت ّ
ّ
ّ
منُْنو وذلنا منـ ا يند ّل علنـيه أناْر
تقنر هللاعنين النـ ْ وحة
مُْنو إم هللان يعْـي بذلا :ذلا هللاداى هللان ّ
ال ْزيـل بعيد.
وقوله :ذَلاَ هللا ْداَى ْ
هللان تَقَ ّر هللا ْعيمْم مُ ّن َوم يَحْ زَ ّن يقولْ :ذا الذي ْعلت لا يا مـح د من إذانـي لنا هللان
ّ
ّ
منُْنو ووضنعي عْنا
إرْااْنو وتأوي منن تشناا
ترْي من تشاا من الْساا اللواتـي ْعلت لا
ّ
منُْنو
الـحر فـي اب مائا إصابة منن اب مينت إصناب ه منن اسنائاو وعزلنا عنن ذلنا منن عزلنت
ّ
هللاعيُْن به وم يَحْ زَ ّن ويرضين بـ ا آتـي ّ
ّ
كلُن من تفضيـل من فضلت من
ُن
تقر
هللاقرب لْسائا هللان ّ
قسْو هللاو افقة وإيرار من آثرت مُْْ بنذلا علنـى غينره منن اسنائاو إذا ّ
ْنن علنـ ن هللاانه منن رضناي
مْا بذلاو وإذاـي لا بهو وإط ق مْـي م من قِبَلا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل.
ذكر من قال ذلا:
21803ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ذَلاَ هللا ْداَنى ْ
هللان تَقَ ّنر هللا ْعيمنْم مُ ّن َوم
ّ
ألافسنُنو
ضيْنَ ِبـ َ ا آت َـ ْي َ مُ ّن مكلّ مُ ّن إذا علـ ن هللان ْنذا ْناا منن هللا لرخصنةو كنان هللاطينب
يَحْ زَ ّن َويَ ْر َ
ّ
لـحزاُن.
وهللاق ّل
21804ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله ذلاو اـحوه.
ّ
كلُنن
والصواب من القرااة فـي قولهِ :بـ َ ا آت َـ ْي َ مُ ّن مكلّ مُ ّن الرفع غير ْائز غيره عْندااو وذلنا هللان
ّ
كلُنو ف اـ ا ْنو توكيند لنـ ا فنـي
لـيس بْعت للُاا فـي قوله آت َـ ْي َ مُ ّنو وإاـ ا معْى ال َ :ويرضين
يرضين من ذكر الْساا وإذا ْعل توكيدا للُاا ال ـي فـي آتـي ّ
ُن لـْ ي ن له معْىو والقرااة بْصبه
القراا علـى تـَطئة قارئه كذلا.
غير ْائزة لذلاو وإلْ اع الـحجة من ّ
ّللام َي ْعلَـ مْ ما فِـي قملمو ِب م ْْ يقول :وهللا يعلـْ ما فـي قلوب الرْال من ميـلُا إلنـى بعنض منن
وقولهَ :و ّ
عْده من الْساا دون بعض بـالُوى والـ نـحبة يقنول :فلنذلا وضنع عْنا النـحر ينا منـح د فـينـ ا
ّ
موضع عْا من اب ماا من اب ميت
مُْنو مـ ن عزلنت تفضن ً مْنه علنـيا بنذلا وت رمنة وكنانَ ّ
ّللام
ع ِلـيـ ا يقول :وكان هللا ذا علـْ بأع ال عبـادهو وغير ذلا من األشنياا كلُنا َح ِلـينـ ا يقنول :ذا حلنـْ
َ
علـى عبـادهو هللان يعاْل هللاْل الذاوب مُْْ بنـالعقوبةو ول ْنه ذو حلنـْ وهللااناة عنُْْو لنـي وب منن تناب
مُْْو ويْـيب من ذاوبه من هللاااب مُْْ.

اآلية 52 :

سآ ما ِمن بَ ْعدم َومَ هللاَن تَبَدّ َل بِ ُِ ّن ِم ْن هللا َ ْ َوا ٍ َولَ ْو هللا َ ْع َج َباَ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :مّ يَ ِح ّل لَاَ الّْ َ
مح ْسْم مُ ّن إِمّ َما َملَ َ ْ
َياٍ ّرقِيبا ً }.
ت يَ ِ يْماَ َو َكانَ ّ
ّللام َ
ى مك ّل ش ْ
علَ َ
اخ لف هللاْل ال أويـل فنـي تأوينـل قولنه تعالنـى :م يَ ِحن ّل لَناَ الّْسنا ما ِم ْ
نن بَ ْعندم فقنال بعضنُْ :معْنى
ّ
خيرتُنو فـاخ رن هللا ورسوله والدار امَخنرة .ذكنر
ذلا :م يح ّل لا الْساا من بعد اسائا ال تـي
من قال ذلا:
21805ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ابن عبـاأو قوله :م يَ ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْ
ُني رسنول هللا صنلى هللا
نن بَ ْعندم ...امَينة إلنـى َرقـيبنـا قنال :ام َ
زو بعد اسائه األ م َول شيئا.
عليه وسلْ هللان ي ّ
21806ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنه م يَ ِحن ّل لَناَ الّْسنا ما ِمننْ
ّ
بَ ْعدم ...إلـى قوله :إمّ ما َملَ َ ْ
خيرْنو فـاخ رن هللا ورسوله والدار امَخرة قصره
ت يَـ ِ يْماَ قال :لـ ا
علـيُنو فقال :م يَ ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم َومَ ْ
ّ
ّ
وْن ال سنع ال نـي اخ نرن هللا
هللان تَبَدّ َل بِ ُِ ّن ِم ْن هللا ْ َوا ٍ
ورسوله.
ي إاّنا
وقال آخرون :إاـ ا معْى ذلنا :م يحن ّل لنا الْسناا بعند ال نـي هللاحللْنا لنا بقولْنا ينا هللاي َُنا الْبّنـ ّ
هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ  ...إلـى قوله ال ّتِـي ْا َْ ْرنَ َمعَاَ َو ْامرهللاة ً ممأْ ِمَْنةً ْ
ّ
إن َو َْبَ ْ
وكنأن
ي.
نت اَ ْف َ
سنُا للّْبِنـ ّ
قائلـي ْذه الـ قالة وُْوا ال َ إلـى هللان معْاه :م يح ّل لا منن الْسناا إم ال نـي هللاحللْاْنا لنا .ذكنر
من قال ذلا:
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 21807ـ حدثْا مـح د بن الـ رْىو قال :حدثْا عبد الوْابو قال :حدثْا داودو عن مـح د بن هللابنـي
ي صنلى هللا علينه وسنلْ لنو منات هللا واْنه هللان
ي بن كعنبْ :نل كنان للْبنـ ّ
موسىو عن يادو قام ألبـ ّ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
ي إانا هللاحْ للْنا لناَ هللا َوا َْناَ
ي ّ
زو ؟ قال :ما كان يحرَ علـيه ذلا فقرهللات علـيه ْذه امية :يا هللايُّا الْبِـ ّ
ّ
سواْن هللاح ّل لنه كنل امنرهللاة آتنـى هللاْرْناو ومنا
وحرَ علـيه ما
قال :فقال :هللاح ّل له ضربـا من الْسااو
ّ
مل ت يـ يْه مـ ا هللافـاا هللا علـيهو وبْات ع ه وبْات ع اتهو وبْات خاله وبْات خامتهو وكل امرهللاة
وْبت افسُا له إن هللاراد هللان يس ْ حُا خالصة له من دون الـ أمْـين.
حدثْا ابن الـ رْىو قال :حدثْا عبد األعلـىو قنال :حندثْا داودو عنن منـح د بنن هللابنـي موسنىو عنن
ي صنلى هللا علينه وسنلْو هللاكنان
ياد األاصار ّ
ي بن كعب :هللارهللايت لو مات اساا الْبـ ّ
ي قال :قلت ألمبـ ّ
َ
يحرَ ذلا علـيهو قال :قلت قوله :م يَ ِح ّل لاَ الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم قال :إاـ ا
زو ؟ قال :وما ّ
يح ّل له هللان ي ّ
هللاح ّل هللا له ضربـا من الْساا.
حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن داود بن هللابـي ْْدو قال :ثْـي مـح د بنن هللابنـي موسنىو
ي صنلى هللا علينه
ي بن كعب :هللارهللايت لو هللان هللا وا الْبـ ّ
عن يادو رْل من األاصارو قال :قلت ألبـ ّ
يحنرَ علنـيه
زو ؟ فقال :وما يـ ْعه من ذلا؟ وربـ ا قال داود :وما ّ
وسلْ توفّـينَ و هللاما كان له هللان ي ّ
ذلا؟ قلت :قوله :م يَ ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم فقال :إاـ ا هللاح ّل هللا له ضربـا من الْسااو فقنال :ينا هللايُنا
الّْبـي إاّا هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ  ...إلـى قولهْ :
إن َو َْبَ ْ
ي ثْ قـيـل له :م يَ ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن
ت اَ ْف َ
سُا للّْبـ ّ
بَ ْعدم.
21808ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَ بن سلـْو عن عْبسةو ع ن ذكرهو عن هللابـي صالـح م
نزو بعند منن اسناا تُامنةو
زو هللاعرابـية وم غريبةو وي ّ
يَ ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم قال :هللامر هللان م ي ّ
مئة.
ومن شاا من بْات الع ّْ والع ةو والـَال والـَالة إن شاا ث
21809ـن حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حنندثْا سنعيدو عنن ق نادةو عنن ع رمنة م يَ ِحن ّل لَنناَ
ع ّ اَ  ...امَية.
الّْسا ما ِم ْن َب ْعدم ْأما ال ـي س ى هللا إم َبْات َ
21810ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
يقول فـي قوله :م َي ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن َب ْعدم يعْـي :من بعد ال س يةو يقول :م يح ّل لا امنرهللاة إم ابْنة
ّ
ي
ع ّْ هللاو ابْة ع ةو هللاو ابْة خال هللاو ابْة خالةو هللاو امرهللاة وْبت افسُا لاو من كان
مُْن ْاْر مع ابـ ّ
هللا صلى هللا عليه وسلْ .وفـي حرف ابن مسعودَ « :وال ّتـي ْا َْ ْرنَ َم َعاَ » يعْـي بذلا :كل شيا
ْاْر معه لـيس من بْات العْ والع ةو وم من بْات الـَال والـَالة.
وقنننال آخنننرون :بنننل معْنننى ذلنننا :م يحننن ّل لنننا الْسننناا منننن غينننر الـ سلنننـ ات فأمنننا النننـيُوديات
والْصرااـيات والـ شركات فحراَ علـيا .ذكر من قال ذلا:
21811ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن منـجاْدو قولنه :م َي ِحن ّل لَناَ
الّْسا ما ِم ْن َب ْعدم م يُوديةو وم اصرااـيةو وم كافرة.
وهللاولـى األقوال عْدي بـالصحة قول من قال :معْى ذلا :م يح ّل لا الْساا من بعند بعند اللواتنـي
ور مْ ّن ....إلنـى قولنهَ :و ْامنرهللاة ً ممأْ مَْنةً ْ
إن
هللاحلل ُن لا بقولـي :إاّا هللاحْ لَ ْلْا لَاَ هللا ْ َوا َْاَ ال ّتـي آت َـيْتَ هللا م مْ َ
َو َْبَ ْ
ي.
ت اَ ْف َ
سُا للّْبـ ّ
عقنـيب قولننه :إاّنا هللاحْ لَ ْلْنا لَنناَ
وإانـ ا قلنت ذلننا هللاولنـى ب أوينـل امَيننةو ألن قولنه :م يَ ِحن ّل لَنناَ الّْسنا ما َ
هللا ْ َوا َْنناَ وغيننر ْننائز هللان يقننول :قنند هللاحللننت لننا ْننأماو وم يحللننن لننا إم بْسننل هللاحنندْ ا صنناحبهو
وعلـى هللان ي ون وقت فرض إحدى امَي ـينو فَعَن َل األخنرى مُْ نا .فن ذ كنان ذلنا كنذلا وم برْنان
وم دملة علـى اسل ح ْ إحندى امَي نـين ح نْ األخنرىو وم تقندَّ تْزينـل إحنداْ ا قبنل صناحب ُاو
وكان غير مس ـحيـل مَرُْ ا علـى الصحةو لـْ يجز هللان يقال :إحداْ ا ااسَة األخرى .وإذا كان
ذلا كذلاو ولـْ ي ن لقول من قال :معْى ذلا :م يحن ّل منن بعند الـ سلنـ ات يُودينة وم اصراانـية
ّ
ذكنرْن فنـي
وم كافرةو معْى مفُوَو إذ كان قوله ِم ْن بَ ْعدم إاـ ا معْاه :من بعد النـ س يات النـ قدَ
امَية قبل ْذه امَيةو ولـْ ي ن فـي امَية الـ قدَ فـيُا ذكر الـ س يات بـال ـحلـيـل لرسنول هللا صنلى
ّ
كلُنو بل كان فنـيُا ذكنر هللا واْنه وملنا ينـ يْه النذي يفنـيا
هللا عليه وسلْ ذكر إبـاحة الـ سلـ ات
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هللا علنـيهو وبْنات ع ننه وبْنات ع اتننهو وبْنات خالننه وبْنات خامتننهو ال تنـي ْنناْرن معنهو وامنرهللاة
يو ف نون ال نوافر مَصوصنات بـال ـحرينـْو صن ّح منا قلْنا فنـي ذلناو
مأمْة إن وْبت افسنُا للْبنـ ّ
دون قول من خالف قولْا فـيه.
َ
ّ
يحن ّل
قنراا النـ ديْة وال وفنة ِ
واخ لفت القراا فـي قرااة قولنه م يَ ِحن ّل لناَ الْسنا ما فقنرهللا ذلنا عامنة ّ
نـح ّل
قنراا هللاْنل البصنرة« :م ت َ ِ
بـالـيااو بـ عْى :م يح ّل لا شيا من الْساا بعد .وقنرهللا ذلنا بعنض ّ
لَاَ الّْسا ما» بـال ااو توْيُا مْه إلـى هللااه فعل للْسااو والْساا ْ ع لل رـير مُْن.
وهللاولـى القرااتـين بـالصواب فـي ذلا قرااة منن قنرهللاه بـالنـياا للعلنة ال نـي ذكنرت لُنْو وإلْ ناع
القراا علـى القرااة بُاو وشذوذ من خالفُْ فـي ذلا.
الـحجة من ّ
َ
وقولهَ :وم ْ
هللان تَبَدّ َل بِ ُِ ّن ِم ْن هللا ْ َوا ٍ َول ْنو هللا ْع َجبَناَ محسْنْم مُ ّن اخ لنف هللاْنل ال أوينـل فنـي تأوينـل ذلناو
فقننال بعضننُْ :معْننى ذلننا :م يحن ّل لننا الْسنناا مننن بعنند الـ سلننـ اتو م يُوديننة وم اصرااننـية وم
ّ
غيرْن من ال وافر .ذكر من قال ذلا:
كافرةو وم هللان تبدّل بـالـ سلـ ات
 21812ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْد َوم ْ
هللان تَبَندّ َل ِب ُِ ّ
نن
ِمن ْ
نن هللا ْ َوا ٍ وم هللان تب ندّل بـالـ سلننـ ات غين ّ
نرْن مننن الْصننارى والننـيُود والننـ شركين َولَن ْنو هللا ْع َجبَنناَ
ّ
مح ْسْم مُ ّن إم ما َملَ َ ْ
ت يَـ يْماَ .
21813ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْريرو عن مْصورو عن هللابـي ر ينو فـي قوله :م يَ ِح ّل لَاَ
الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم َوم ْ
هللان تَبَدّ َل ِب ُِ ّن ِم ْن هللا ْ َوا ٍ َولَ ْو هللا ْع َجبَاَ محسْنْم مُ ّن إمّ منا َملَ َ ْ
نت يَنـ ِ يْماَ قنال :م يحن ّل
ّ
مُْن.
زو من الـ شركات إم من سبـيت ف ل ه يـ يْا
لا هللان ت ّ
ّ
وقال آخرون :بل معْى ذلا :وم هللان تبدّل بأ واْا اللواتـي ّ
غيرْنو بأن
ْن فـي حبـالا هللا واْا
ّ
ّ
غيرْن .ذكر من قال ذلا:
طلقُنو وتْ ح
ت
21814ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معناذ يقنول :حندثْا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
نن ِم ْ
يقول فـي قولهَ :وم ْ
هللان ت َ َبندّ َل ِب ُِ ّ
نن هللا ْ َوا ٍ َولَ ْنو هللا ْع َج َبناَ محسْنْم مُ ّن يقنول :م يصلنـح لنا هللان تطلنق
شيئا من هللا واْا لـيس يعجباو فلـْ ي ن يصلـح ذلا له.
وقننال آخننرون :بننل معْننى ذلننا :وم هللان تبننـادل مننن هللا واْننا غيننركو بننأن تعطيننه وْ ننا وتأخننذ
وْ ه .ذكر من قال ذلا:
21815ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنهَ :وم ْ
هللان ت َ َبندّ َل ِب ُِ ّ
نن
ِم ْن هللا ْ َوا ٍ َولَ ْو هللا ْع َج َباَ مح ْسْم مُ ّن قال :كاات العرب فـي الـجاْلنـية ي بنـادلون بنأ واُْْ .يعطني ْنذا
امرهللاته ْذا ويأخذ امرهللاتهو فقال :م َي ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن َب ْعدم َوم ْ
هللان ت َ َبدّ َل ِب ُِ ّن ِم ْن هللا ْ َوا ٍ َولَ ْو هللا ْع َج َبناَ
مح ْسْم مُ ّن إمّ ما َملَ َ ْ
ت َيـ ِ يْاَ م بأأ هللان تبـادل بجاري ا ما شئت هللان تبـادلو فأما النـحرائر فن قنال:
وكان ذلا من هللاع الُْ فـي الـجاْلـية.
وهللاولـى األقوال فـي ذلا بنـالصوابو قنول منن قنال :معْنى ذلنا :وم هللان تطلنق هللا واْنا ف سن بدل
ّ
ّ
غيرْن هللا واْا.
بُن
وهللااـ ا قلْا ذلا هللاولـى بـالصوابو لـ ا قد بـيْْا قبل من هللان قول الذي قنال معْنى قولنه :م َي ِحن ّل لَناَ
الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم م يح ّل لا الـيُودية هللاو الْصرااـية وال افرةو قول م وْه له.
ف ذ كان ذلا كذلا ف ذلا قولهَ :وم ْ
هللان تَبَدّ َل بِ ُِ ّن كافرة م معْى لهو إذ كان من الـ سلـ ات من قد
حرَ علـيه بقوله م يَ ِح ّل لَاَ الّْسا ما ِم ْن بَ ْعدم الذي دللْا علـيه قبل .وهللاما الذي قالنه ابنن يند فنـي ذلنا
هللايضاو فقول م معْى لنهو ألانه لنو كنان بنـ عْى الـ بنـادلةو ل اانت القنرااة وال ْزينـل :وم هللان تبنـادل
بُن بض ّْ ال اا ول ن القرااة الـ ـج ع علنـيُا .وم هللان تبندّل ّ
بُن من هللا وا و هللاو :وم هللان تمبدّل ّ
ّ
بُننو
ننو مننع ّ
بف ننـح ال ننااو ب نـ عْى :وم هللان تس ن بدل بُن ّ
هللان الننذي ذكننر ابننن ينند مننن فعننل الـجاْلننـية غيننر
النـحرةو فنـيقال :كنان ذلنا منن
معروف فـي هللامة اعلـ ه من األمـْ :هللان يمبنـادل الرْنل آخنر بنـامرهللاته
ّ
فعلُْو فُْى رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ عن فعل مرله.
زو امرهللاة علـى اسائه اللواتـي كنّ
ف ن قال قائل :هللافلـْ ي ن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ هللان ي ّ
عْدهو فـي ون موُْا تأويـل قولهَ :وم ْ
تأولنتو هللاو قنال :وهللاينن ذكنر
هللان تَبَدّ َل بِ ُِ ّن ِم ْن هللا ْ َوا ٍ إلـى منا ّ
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كن عْده فـي ْذا الـ وضعو ف ون الُاا من قولهَ :وم ْ
هللان تَبَندّ َل بِ ُِ ّ
هللا واْه اللواتـي ّ
نن منن ذكنرْن
وتوْْ هللان الُاا فـي ذلا عائدة علـى الْسااو فـي قوله :م يَ ِح ّل لَاَ الّْسنا ما ِم ْ
نن بَ ْعندم؟ قـينـل :قند كنان
ّ
هللاحلُنن لنه علنـى
نزو منن شناا منن الْسناا اللواتنـي كنان هللا
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ هللان ي ّ
َ
َ
اسائه ال تـي كن عْده يوَ ازلت ْذه اميةو وإاـ ا امُي صلى هللا عليه وسلْ بُذه امينة هللان يفنـارق
من كان عْده بط ق هللاراد به اس بدال غيرْا بُاو إلعجاب حسن النـ س بدلة لنه بُنا إيناه إذ كنان هللا
ّ
ْعلُن هللا ّمُات الـ أمْـين وخيرْن بـين الـحياة الدانـيا والندار امَخنرةو والرضنا بنـاهلل ورسنولهو
قد
ّ
فراقُن بط ق فأما ا اح
فـاخ رن هللا ورسوله والدار امَخرةو فحرمن علـى غيره بذلاو ومْع من
ّ
ي
غيرْن فلـْ يـ ْع مْهو بل هللاح ّل هللا له ذلا علـى ما بـين فـي ك ابه .وقد مروي عن عائشة هللان الْبـ ّ
صلى هللا عليه وسلْ لـْ يقبض ح ـى هللاح ّل هللا له اساا هللاْل األرض.
21816ـ حدثْنـي منـح د بنن ع نروو قنال :حندثْا هللابنو عاصنْو عنن ابنن مْ َنري,و عنن عطنااو عنن
عائشة قالت :ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ ح ـى هللاح ّل له الْساا تعْـي هللاْل األرض.
حدثْـي عبـيد بن إس اعيـل الُبـاريو قال :حدثْا سفـيانو عنن ع نروو عنن عطنااو عنن عائشنةو
قالت :ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ ح ـى هللاح ّل له الْساا.
حدثْا العبـاأ بن هللابـي طالبو قال :حدثْا معلـىو قال :حدثْا وْيبو عن ابن ْري,و عن عطنااو
عن عبـيد بن ع ير اللـيرـيو عن عائشة قالت :ما توفـي رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ ح ـى هللاح ّل
زو من الْساا ما شاا.
له هللان ي ّ
حدثْـي هللابو يد ع ر بن شبةو قال :حدثْا هللابو عاصْو عن ابنن مْ َنري,و عنن عطنااو قنال :هللاحسنب
مرةو عن عائشةو قالت :ما مات رسنول هللا
عبـيد بن ع يرو حدثْـيو قال هللابو يدو وقال هللابو عاصْ ّ
صلى هللا عليه وسلْ ح ـى هللاح ّل هللا له الْساا .قال :وقال هللابو الزبـير :شُدت رْ ً يحدّثه عطاا.
حدثْا هللاح د بن مْصورو قال :حدثْا موسى بن إس اعيـل قال :حدثْا ْ اَو عن ابنن مْ َنري,و عنن
عطاا عن عبـيد بن ع يرو عن عائشةو قالت :ما مات رسول هللا صلى هللا علينه وسنلْ ح نـى هللاحن ّل
له الْساا.
حرَ علـى ابـيه بُذه امَية ط ق اسنائه
ف ن قال قائل :ف ن كان األمر علـى ما وصفت من هللان هللا ّ
ّ
خيرْن فـاخ راهو ف ا وْه الـَبر الذي مروي عْه هللااه طلق حفصة ثنْ راْعُناو وهللاانه هللاراد
اللواتـي
ط ق سودة ح ـى صالـح ه علـى ترك ط قه إياْاو ووْبنت يومُنا لعائشنة؟ قـينـل :كنان ذلنا قبنل
ازول ْذه امَية.
والدلـيننـل علننـى صننحة مننا قلْنناو مننن هللان ذلننا كننان قبننل تـحريننـْ هللا علننـى ابننـيه ط قُنننو الروايننة
الواردة هللان ع ر دخـل علـى حفصة معاق َبُا حنين اع نزل رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ اسنااهو
كنان منن قـينـله لُنا :قند كنان رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ طلقناو ف لنـ ه فراْعناو فنوهللا لنئن
طلّقاو هللاو لو كان طلّقا م كلّـ ه فـيا وذلا م شا قبل ازول آية ال ـَيـيرو ألن آية ال ـَيـير إاـ ا
ّ
زالُن.
ازلت حين ااقضى وقت يـ ين رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ علـى اع
س ْنودة كنان قبنل انزول ْنذه امَينةو هللان هللا إانـ ا هللامنر ابنـيه ب ـَينـير
وهللاما هللامر الدملة علـى هللان هللامنر َ
ّ
منُْنو ويمنأْ وي
اسائه بـين فراقه والـ م قاَ معه علـى الرضا بأن م قَسْْ لُنو وهللااه ي ْمر ِْني منن يشناا
ّ
ّ
مُْن من يشااو ويمأْ ثر من شناا
نن ا ْب َمَيْنتَ
منُْن علنـى منن شنااو ولنذلا قنال لنه تعالنـى ذكنرهَ :و َم ِ
علَنـيْاَ ذلناَ هللا ْداَنى ْ
ضنيْنَ بِنـ َ ا آتَنـ ْي َ مُ ّن مكلّ مُ ّ
ننو
هللان تَقَ ّنر هللا ْعيمنْم مُ ّن َوم يَحْ نزَ ّن َويَ ْر َ
عزَ ْلتَ فَ مْْا َح َ
ِمـ ّ ْن َ
ومن الـ ـحال هللان ي ون الصلـح بنـيُْا وبنـين رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ ْنرى علنـى تركُنا
يوَ لُا مْه.
يومُا لعائشة فـي حا ِل م َ
ّ
ْنو لُنا حنق كنان واْبنـا علنـى
وغير ْائز هللان ي ون كان ذلا مُْا إم فـي حا ِل كان لُا مْه يو ٌَ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ هللاداؤه إلـيُاو ولـْ ي ن ذلا ّ
لُنن بعند ال ـَينـير لنـ ا قند وصنفت قبنل
فـيـ ا مضى من ك ابْا ْذا.
َ
ّ
ف أويـل ال َ :م يح ّل لا يا مـح د الْسناا منن بعند اللواتنـي هللاحللن ُن لنا فنـي امينة قبنلمو وم هللان
تم َ
طلق اسااك اللواتـي اخ رن هللا ورسوله والدار امَخرةو ف بدّل ّ
بُن من هللا وا ولو هللاعجبنا حسنن
مُْنو إم ما مل ت يـ يْا .وهللان فـي قوله ْ
ّ
هللان تَبَدّ َل بِ ُِ ّن رفنعو ألن معْاْنا :م
من هللاردت هللان تبدّل به
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يح ّل لا الْساا من بعدو وم امس بدال بأ واْاو وإم فـي قولنه :إمّ منا َملَ َ ْ
نت يَنـ ِ يْماَ اسن رْاا منن
الْسنناا .ومعْننى ذلننا :م يحن ّل لننا الْسنناا مننن بعنند اللواتننـي هللاحللن ّ
ُن لنناو إم مننا مل ننت يننـ يْا مننن
ي هللاْْاأ الْاأ شئت من اإلماا.
اإلمااو ف ن لا هللان ت َـ ْ لا من هللا ّ
نياٍ َرقِـيبننـا يقننول :وكننان هللا علننـى كننل شننيا مننا هللاحن ّل لنناو وحن ّنرَ
ّللام علننـى مكن ّل َ
وقولننه :وكننان ّ
شن ْ
علـياو وغير ذلا من األشياا كلُاو حفـيظا م م
يعزب عْه علـْ شيا من ذلاو وم يأوده حفظ ذلا
كله.
م
َنياٍ
21817ـ حدثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة وكنانَ ّ
ّللام علنـى كن ّل ش ْ
َرقِـيبـا :هللاي حفـيظاو فـي قول الـحسن وقَ ادة.

اآلية 53 :

نى َ
ناَ
ط َع ٍ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّذِينَ آ َمْمواْ مَ ت َ ْد مخلمواْ بميموتَ الّْ ِب ّ
ي ِإمّ هللاَن يمأْ ذَنَ لَ م ْْ ِإلَ َ
َاأ ِرينَ ِإاَاهم َولَـ ِ ْن ِإذَا دم ِعي م ْْ فَا ْد مخلمواْ فَ ِذَا َ
ط ِع ْ م ْْ فَا ْا َش مِرواْ َومَ مم ْس َأْاِسِينَ ِل َحدِي ٍ
َ
ث ِإ ّن ذَ ِل م ْْ َكانَ
غي َْر ا ِ
ْ
ْ
َ
َ
م
ّللام مَ يَسْن َحْ ِيي ِمننَ ال َح ّ
آا
ي فَيَ ْس َحْ ِيي ِمنْ م ْْ َو ّ
سنأل م م و مْ ّن َم َاعنا ً فَاسْنألو مْ ّن ِمنن َو َر ِ
نق َو ِإذَا َ
يمأْ ذِي الّْ ِب ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
م
م
ّللاِ َومَ هللان ت َْ ِ مح َنواْ هللا ْ َوا َْنهم ِمنن
سنو َل ّ
ب ذَ ِل م ْْ هللاط َُ مر ِلقملو ِب م ْْ َوقملو ِب ُِ ّن َو َما َكانَ لَ من ْْ هللان تنأْ ذمواْ َر م
ِح َجا ٍ
ع ِظي ا ً }.
بَ ْع ِد ِه هللاَبَدا ً ِإ ّن ذَ ِل م ْْ َكانَ ِعْدَ ّ
ّللاِ َ
يقول تعالـى ذكره ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ :يا هللايُا الذين هللامْنوا بنـاهلل ورسنولهو
انناأ ِرينَ إانناهم يعْننـي :غيننر
َيننر ِ
ي هللا إم هللان تمنن ْد َ
عوا إلننـى طعنناَ تطع واننه غ َ
م تدخننـلوا بننـيوت ابننـ ّ
إانى وهللا ْانـيا وإاَنا ًا قنال
مْ ظرين إدراكه وبلوغه وْو مصدر منن قنولُْ :قند هللاانى ْنذا الشنيا َيأاِنـي ً
الـ مح َ
طيئة:
ْـٍل ِو ال ّ
س َُي ٍ
بـي األَاا ما
وآاَـيْتم ال َعشا َا إلـى م
ش ْع َرى فَطا َل َ
وفـيه لمة هللاخرىو يقنال :قند إن لنا :هللاي تبنـين لنا إيْناو وانال لناو وهللاانال لنا ومْنه قنول مرؤبنة بنن
ال َعجا :
ت َو ِمرْ ِلـي ا َْولمه ْ
هللان َي ْر َبعا َح ا َمةٌ ااخ ْ
ْا َْ ْ
س ّجعا
َت َح اما م
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 21818ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو فـي قول هللا :إلنـى
َ
ض َجه.
ااأ ِرينَ إااهم قال :مم َـ َحيّْـين ام ْ
غير ِ
ط ٍ
عاَ َ
21819ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
صَْع.
ااأ ِرينَ إااهم يقول :غير ااأرين
غير ِ
الطعاَ هللان يم ْ
ابن عبـاأو َ
َ
اناأ ِرينَ إاناهم قنال :غينر
غينر ِ
21820ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادة َ
م ـحيْـين طعامه.
حدثْا ابن عبد األعلـىو قال :حدثْا ابن ثورو عن مع رو عن ق ادةو مرله.
هللان يمنأْ ذنََ
ااأ ِرينَ إااهم علـى الـحال من ال اف والـ يـْ فـي قولنه :إمّ ْ
َير ِ
غير فـي قوله :غ َ
واصب َ
لَ م ْْ ألن ال اف والـ يـْ معرفة وغير ا رةو وْي من صنفة ال ناف والـ ينـْ .وكنان بعنض اـحويّنـي
الـجر علـى الطعاَو إم هللان تقول :هللاا نـْو ويقنول :هللام تنرى هللاانا
البصرة يقول :م يجو فـي «غير»
ّ
ي امرهللاة مبمضا لُاو لنـْ ي نن فنـيه إم الْصنبو إم هللان تقنول :منبمض لُنا
لو قلت :هللابدى لعبد هللا علـ ّ
ْنوو ألانا إذا هللاْرينت صنف ه علننـيُاو ولنـْ تظُنر الضن ير النذي ينند ّل علنـى هللان الصنفة لنه لنـْ ي ننن
ك ماو لو قلتْ :نذا رْنل منع امنرهللاةٍ مم ِ ِمُناو كنان لنـحْاو ح نـى ترفنعو ف قنول م ممُناو هللاو تقنول
ـجر.
مم ِم َُا مْوو ف ّ
اناأ ِرينَ إاناهم خفضنا كنان
َينر ِ
وكان بعض اـحويـي ال وفة يقول :لو ْعلنت «غينر» فنـي قولنه :غ َ
صوابـاو ألن قبلُا الطعاَ وْو ا رةو فـيجعل فعلُْ تابعا للطعاَو لرْوع ذكر الطعاَ فـي إااهو ك ا
ومـحسن إلـيُاو ف ن قال منـحسْا ْعلنه منن صنفة
تقول العرب :رهللايت يدا مع امرهللاةٍ مـحسْا إلـيُا
ٍ
يدو ومن خفضه ف أاه قال :رهللاي ه مع ال نـي يحسنن إلنـيُا فن ذا صنارت الصنلة للْ نرة هللاتبع ُنا وإن
كاات فع ً لمير الْ رةو ك ا قال األعشى:
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فَقم ْلتم لَهم َْ ِذ ِه ْاتُِاإلَـيْْا بِأَدْما َا مم ْق ادِْا
فجعل الـ ق اد تابعا إلعراب بأدمااو ألاه بـ ْزلة قولا :بأدماا تق ادْناو فَفضنهو ألانه صنلة لُناو
بأدماا مق ادِْا» بَفض األدمناا إلضناف ُا إلنـى النـ ق ادو قنال :ومعْناهْ :اتُنا علنـى
قال :ويم ْْشَد« :
ِ
يدي من اق ادْا .وهللااشد هللايضا:
َو ّ
ض َم ْوماة ٌ َوبَـيْدا ما فَـ ْي َُ مق
إن ْام َرهللا ً هللا ْْدَى إلَـي ِْا ودمواَ مُ ِ ن ْ
األر ِ
ٌ
ّ
َ
م
ص ْوتِ ُِو ْ
لَـ َ ـحْ قوقَة ْ
هللان ت ْعلـ ي ّ
هللان الـ م عانَ مم َوف مق
َـجيبـي ِل َ
هللان ت َ ْس ِ
س َ اعا يم ْْشِد:
و مح ِ ي عن بعض العرب َ
َ
ت إ ْذ هللا ْع َ
الودّ مكلُّولـ ْْ يَام ِع ْْدي ْ
ت إبـا ما
إن هللابَـ ْي ِ
هللارهللا ْي ِ
ط ْي م ِا م
ْ
ت بَقا ما
وأ الـ م ْس ِلـ ا ِ
ت هللا ْا ِ
هللا مم ْس ِلـ َ ِـي للـ َ ْو ِ
ت فَ َ يّ ٌ َوْ َْل للّْفم ِ
ولـْ يقل :ف يت هللاااو وقال ال سائي :س عت العرب تقول :يدك بـاسطُاو يريدون هللااتو وْو كرنـير
فـي ال َو قال :فعلـى ْذا يجو خفض «غير».
ْر «غير» فـي «غير اناأرين» فنـي ال ن َو
والصواب من القول فـي ذلا عْدااو القول بأْا ة ّ
م فـي القرااةو لـ ا ذكراا من األبـيات ال ـي ح يْاْا فأما فـي القرااة فمير ْائز فـي «غير» غينر
القراا علـى اصبُا.
الْصبو إلْ اع الـحجة من ّ
وقولهَ :ولَ ِ ْن إذا دم ِعي مـ ْْ فـا ْد مخـلموا يقول :ول ن إذا دعاكْ رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فـادخـلوا
البـيت الذي هللاذن ل نْ بدخولنه فن ذَا َ
ط ِع ْ منـ ْْ فنـا ْا َش مِروا يقنول :فن ذا هللاكل نـْ الطعناَ النذي دعي نـْ ألكلنه
ْ
ْ
فرقننوا واخرْننوا مننن مْزلننهَ .وم مم ْس أاِسِننينَ ِلننـ َحدِي ٍ
ث فقولننهَ :وم مم ْس أاِسننينَ
فننـاا شرواو يعْننـي ف ّ
ِلـ َحدي ٍ
ث فـي موضع خفض عطفـا بنه علنـى اناأرينو ك نا يقنال فنـي ال ن َ :هللاانت غينر سناكت وم
ااطق .وقند يح نـ ل هللان يقنال« :مس أاسنين» فنـي موضنع اصنب عطفنـا علنـى معْنى اناأرينو ألن
معْنناه :إم هللان يننأذن ل ننْ إلننـى طعنناَ م انناأرين إانناهو فننـي ون قولننهَ :وم مم ْس أْاِ ِسننينَ اصبننـا حيْئننذو
األولو وهللاحيااننا علننـى
األول والرااننـيو ف ننردّ هللاحيااننا علننـى لفننظ ّ
والعننرب تفعننل ذلننا إذا حالننت بننـين ّ
معْاهو وقد ذكر الفراا هللان هللابـا الق قاَ هللااشده:
ـيب
ائي َرا َمة ٍَوم عاقِ ٍل إمّ وهللا ْاتَ َِْْ م
ِ
هللاْدّك لَسْتَ الدّ ْْ َر َر َ
َ
ْ
ْ
تم
ٍ
ب
ي
َط
ش
ْب
ض
ْ
ش
ع
ما
طا
ب
ْا
م
و
ج
ع
ْ
ـ
ل
د
ع
ص
الـ
ـي
ف
د
ع
ص
م
م
َ
ِينَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
َ
م
َو م
ِ
ٍ َ
فردّ «مصعد» علـى هللان «رائي» فـيه بـاا خافضةو إذ حال بـيْه وبـين الـ صعد مـ ا حال بـيُْ ا
من ال َ.
ْ
ومعْننى قولننهَ :وم مم ْس أاِ ِسننينَ ِلننـ َحدِيثٍ :وم م ـحدّثننـين بعنند فننراغ ْ مننن هللاكننل الطعنناَ إيْاسننا مننن
بعض ْ لبعض بهو ك ا:
 21821ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا النـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْد َوم مم ْس أ ْ ِاسِنينَ
ِلـ َحدِي ٍ
ث بعد هللان تأكلوا.
واخ لف هللاْل العلـْ فـي السبب الذي ازلت ْذه امَية فـيهو فقال بعضُْ :ازلت بسبب قوَ طع نوا
عْد رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فـي ولـيـ ة يْب بْت ْحشو ثْ ْلسوا ي ـحدّثون فنـي مْنزل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْو وبرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ إلـى هللاْله حاْنةو ف ْعنه النـحياا
من هللامرْْ بـالـَرو من مْزله .ذكر من قال ذلا:
 21822ـ حدثْـي ع ران بن موسى القزا و قال :حدثْا عبد الوار و قال :حدثْا عبند العزينز بنن
ص َُيبو عن هللااس بن مالاو قال :بْى رسول هللا صلى هللا علينه وسنلْ بزيْنب بْنت ْحنشو فبعرنت
م
داعيا إلـى العطاَو فدعوتو فـيجيا القوَ يأكلون ويَرْنون ثنْ يجنيا القنوَ ينأكلون ويَرْنونو
ي هللا قد دعوت ح ـى ما هللاْد هللاحدا هللادعوهو قال« :ارفعوا طعام ْ»و وإن يْب لنـجالسة
فقلت :يا ابـ ّ
ً
فـي ااحية البـيتو وكاات قد هللاعطيت ْ امو وبقـي ث ثة افر ي ـحدّثون فـي البنـيتو وخنر رسنول
ت» فقنالوا:
علَنـ ْي م ْْ هللا ْْن َل البَنـ ْي ِ
هللا صلى هللا عليه وسنلْ مْطلقنا انـحو حجنرة عائشنةو فقنال« :ال ّ
سن مَ َ
وعلنـيا السن َ ينا رسننول هللاو كينف وْنندت هللاْلنا؟ قننال :فأتنـى حجننر اسنائهو فقننالوا مرنل مننا قالننت
ي صنلى هللا
ي صلى هللا عليه وسلْو ف ذا الر ثة ي ـحدّثون فـي البـيتو وكان الْبـ ّ
عائشةو فرْع الْبـ ّ
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ي صلى هللا عليه وسلْ مْطلقا انـحو حجنرة عائشنةو فن هللادري
عليه وسلْ شديد الـحيااو فَر الْبـ ّ
م
ّ
خبرتْننهو هللاو هللامخبننر هللان الننرْط قنند خرْننواو فرْننع ح ننـى وضننع رْلننه فننـي هللاس ن فة داخننـل البننـيتو
هللا َ َ
واألخرى خارْهو إذ هللارخى الس ر بـيْـي وبـيْهو وهللامازلت آية الـحجاب.
يو عنن هللاانس بنن مالناو قنال:
حدثْـي هللابو معاوية بشر بن دحيةو قال :حندثْا سفنـيانو عنن الزْنر ّ
ي
ي بن كعب عن الـحجابو فقلت :هللااا هللاعلـْ الْاأ بهو ازلنت فنـي شنأن يْنب هللاولنـْ الْبنـ ّ
سألْـي هللابـ ّ
ّ
م
ي إم ّ
صلى هللا عليه وسلْ علـيُا ب ـ ر وسويقو فْزلت :يا هللايُّا النذِينَ آ َمْمنوا م ت َ ْد مخنـلوا بمنـيموتَ الّْبِنـ ّ
هللان يمأْ ذَنَ لَ م ْْ إلـى قوله :ذَ ِل م ْْ ْ
ْ
هللاط َُ مر ِلقملموبِ م ْْ َوقملموبِ ُِ ّن.
يو
حدثْـي هللاح د بن عبد الرح ن بن وْبو قال :ثْنـي ع نيو قنال :هللاخبرانـي ينواسو عنن الزْنر ّ
قال :هللاخبراـي هللااس بن مالا هللااه كان ابنن عشنر سْنـين مقندَ رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ إلنـى
الـ ديْةو ف ْت هللاعلـْ الْاأ بشأن الـحجاب حين هللاازل فـي مب ْـي رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ
بزيْب بْت ْحش هللاصنبح رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ بُنا عروسناو فندعا القنوَ فأصنابوا منن
الطعاَ ح ـى خرْواو وبقـي مُْْ رْط عْد رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فأطنالوا النـ ثو فقناَ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ وخر و وخرْت معنه ل ني يَرْنواو ف شنى رسنول هللا صنلى هللا
ي صنلى هللا علينه وسنلْو ثنْ ّ
أنن
عليه وسلْ ومشيت معهو ح ـى ْاا ع بة حجرة عائشة و الْبـ ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ هللااُْ قد خرْواو فرْع ورْعت معهو ح ـى دخـل علـى يْبو ف ذا
ْْ ْلوأ لـْ يقومواو فرْع رسول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ ورْعنت معنهو فن ذا ْنْ قند خرْنواو
فضرب بـيْـي وبـيْه س راو وهللاازل الـحجاب.
يو عن ح يدو عن هللااسو قنال :دعنوت الـ سلنـ ين
حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا ابن هللابـي عد ّ
إلـى ولـينـ ة رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْو صبنـيحة بْنى بزيْنب بْنت ْحنشو فأوسنعُْ خبنزا
ّ
علـيُنو فدعون لهو ورْع إلـى بـي ه وهللااا
ولـح او ثْ رْع ك ا كان يصْعو فأتـى حجر اسائه فسلـْ
معه فلـ ا اا ُيْا إلـى البـاب إذا رْ ن قد ْرى بُ ا النـحديث فنـي ااحينة البنـيتو فلنـ ا هللابصنرْ ا
ي صلى هللا علينه وسنلْ ولّنـى عنن بنـي هو ولّنـيا ممس ِْنرعينو فن هللادري هللاانا
ولـى راْعا فلـ ا رهللايا الْبـ ّ
هللاخبرتهو هللاو هللامخبر فرْع إلـى بـي هو فأرخى الس ر بـيْـي وبـيْهو وازلت آية الـحجاب.
يو عنن ح يندو عنن هللاانس بنن مالناو قنال :قنال
21823ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا ابن هللابنـي عند ّ
ع ر بن الـَطاب :قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسنلْ :لنو حجبنت عنن هللامُنات الـ أمْنـينو ف انه
البر والفـاْرو فْزلت آية الـحجاب.
يدخـل علـيا ّ
حدثْـي القاسْ بن بشر بن معروفو قال :حدثْا سلـيـ ان بنن حنربو قنال :حندثْا ح ناد بنن يندو
عن هللايوبو عن هللابـي ق بةو عن هللااس بن مالاو قال :هللاانا هللاعلنـْ الْناأ بُنذه امَينةو آينة النـحجاب لنـ ا
هللامْننديت يْننب إلننـى رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ صننْع طعامنناو ودعننا القننوَو فجنناؤوا فدخننـلوا
و يْب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فـي البـيتو وْعلوا ي ـحدّثونو وْعل رسول هللا صنلى
هللا عليه وسلْ يَر ثْ يدخـل وْْ قعنودو قنال :فْزلنت ْنذه امَينة :ينا هللايُّنا الّنذِينَ آ َمْمنوا م ت َ ْد مخنـلموا
ب قال :فقاَ القوَ وضرب الـحجاب.
ي ....إلـى :فـاسأَلمو مْ ّن ِم ْن َو َر ِ
اا ِحجا ٍ
بمـيموتَ الّْ ِبـ ّ
حدثْـي ع ر بن إس اعيـل بن مـجالدو قال :حدثْا هللابـيو عن بـيانو عن هللااس بن مالناو قنال :بْنى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ بـامرهللاة من اسائهو فأرسلْـيو فدعوت قوما إلـى الطعناَ فلنـ ا هللاكلنوا
وخرْواو قاَ رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ مْطلقنا قِبَن َل بنـيت عائشنةو فنرهللاى رْلنـين ْالسنينو
ي إم ّ ْ
هللان يمأْ ذَنَ لَ م ْْ.
فـااصرف راْعاو فأازل هللا :يا هللايُّا الّذِينَ آ َمْموا م ت َ ْد مخـلموا بمـيموتَ الّْبِـ ّ
يو قنال :حندثْا هللابنو داودو قنال :حندثْا النـ سعوديو قنال :حندثْا ابنن
21824ـ حدثْا ع رو بن علـ ّ
ي صنلى هللا علينه وسنلْ بـالنـحجابو
اُشلو عن هللابـي وائلو عن عبد هللاو قال :هللامر ع نر اسناا الْبنـ ّ
فقالننت يْننب :يننا بننن الننـَطابو إاننا ل مننار علننـيْاو والننوحي يْننزل فننـي بننـيوتْاو فننأازل هللاَ :وإذاَ
ْ
ب.
سأل مـ م و مْ ّن َم اعا فـاسأَلمو مْ ّن ِم ْن َو َر ِ
اا ِحجا ٍ
حدثْـي مـح د بن مر وقو قال :حدثْا هللاشنُل بنن حاتنـْو قنال :حندثْا ابنن عنونو عنن ع نرو بنن
ي صنلى هللا علينه وسنلْو وكنان ينـ ّر علنـى اسنائهو قنال :فأتنـى
سعدو عن هللااسو قال :وكْت مع الْبـ ّ
بـامرهللاة عروأو ثْ ْناا وعْندْا قنوَو فنـااطلق فقضنى حاْ نهو واح نبس وعناد وقند خرْنوا قنال:
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ّ
لنـيْزلن فنـي
فدخـل فأرخى بـيْـي وبـيْه س راو قال :فحدثت هللابـا طلنـحةو فقنال :إن كنان ك نا تقنول:
ْذا شياو قال :وازلت آية الـحجاب.
وقال آخرون :كان ذلا فـي بـيت هللا َّ سلـ ة .ذكر من قال ذلا:
َ
َ
21825ـ ن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادة قولننهَ :ول ِ ن ْ
نن إذا دم ِعيم ننـ ْْ
فـا ْد مخـلموا فن ذَا َ
ط ِع ْ منـ ْْ فنـا ْا َش مِروا َوم مم ْس َأْاِسنينَ ِلنـ َحدِي ٍ
ث قنال :كنان ْنذا فنـي بنـيت هللا َّ سلنـ ةو قنال:
ي صلى هللا عليه وسلْ يدخـل ويَر ويس ـحي مُْْو وهللا م
هللاكلواو ثْ هللاطالوا الـحديثو فجعل الْبـ ّ
يس ـحي من الـحق.
ْ
َ
م
ب قال :بلمْنا
21826ـ قال :ثْا سعيدو عن ق ادةَ :وإذَا سأل مـ م و مْ ّن َم اعا فـاسألو مْ ّن ِم ْن َو َر ِ
اا ِحجا ٍ
هللااُ ّن هللاممرن بـالـحجاب عْد ذلا.
وقولننهّ :
ي مننن غيننر هللان يننأذن ل ننْو
ي .يقننول :إن دخننول ْ بننـيوت الْبننـ ّ
إن ذَ ِل م ن ْْ كننانَ يمننأْ ذِي الّْبِننـ ّ
يو
وْلوس ْ فـيُا مس أاسين للـحديث بعد فراغ ْ من هللاكل الطعاَ الذي دعي ـْ لهو كنان ينأذي الْبنـ ّ
فـيس ـحي مْ ْ هللان يَرْ ْ مُْا إذا قعدتـْ فـيُا للنـحديث بعند الفنراه منن الطعناَو هللاو ينـ ْع ْ منن
ّللام م يَ ْس ـحْ ي ِ ِمنَ الـ َح ّق هللان ي بنـين ل نْو وإن
الدخول إذا دخـل ـْ بمير إذن مع كراْي ه لذلا مْ ْ َو ّ
ْ
َ
م
اس ـحيا ابـي ْ فلـْ يبـين ل ْ كراْينة ذلنا حيناا منْ ْ َوإذَا سأل َنـ م و مْ ّن َم اعنا فنـاسألو مْ ّن ِم ْ
نن َو َرا ِا
ب يقول :وإذا سأل ـْ هللا وا رسول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ واسناا الـ أمْنـين اللواتنـي لسنن
ِحجا ٍ
َ
م
ّ
وبنـيُْنو وم تدخنـلوا
اا ِحجناب يقنول :منن وراا سن ر بنـيْ ْ
ل ْ بأ وا م اعا فـاسألو مْ ّن ِم ْن َو َر ِ
بننـيوتُن ذَ ِل منن ْْ ْ
م
ّ
ّ
ّ
إينناْن الننـ اع إذا
ننر ِلقملمننو ِب م ْْ َوقملننو ِب ُِ ّن يقننول تعالننـى ذكننره :سننأال ْ
علننـيُن
هللاط َُ م
ّ
ّ
وقلنوبُن منن عنوارض العنين فنـيُا ال نـي تعنرض
وْن ذلا من وراا حجاب هللاطُر لقلوب ْ
سأل ـ
فـي صدور الرْال من هللامر الْسااو وفـي صدور الْساا من هللامر الرْالو وهللاحرى من هللان م ي نون
ّ
وعلـيُن سبـيـل.
للشيطان علـي ْ
وقد قـيـل :إن سبب هللامر هللا الْساا بـالـحجابو إاـ ا كان من هللاْل هللان رْ ً كنان يأكنل منع رسنول
هللا صلى هللا عليه وسلْ وعائشة معُ او فأصابت يدْا يند الرْنلو ف نره ذلنا رسنول هللا صنلى هللا
عليه وسلْ .ذكر من قال ذلا:
 21827ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ْشيـْو عن لـيثو عن مـجاْد هللان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلْ كان يطعْ ومعنه بعنض هللاصنحابهو فأصنابت يند رْنل منُْْ يند عائشنةو ف نره ذلنا رسنول هللا
صلى هللا عليه وسلْو فْزلت آية الـحجاب.
وقـيـل :ازلت من هللاْل مسألة ع ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ .ذكر من قال ذلا:
21828ـ حدثْا هللابو مك َريب ويعقوبو قام :حدثْا ْشيـْو قال :حدثْا ح يد الطويـلو عن هللااسو قال:
ّ
البر والفـاْرو فلو هللامرتُن هللان
قال ع ر بن الـَطاب :قلت :يا رسول هللاو إن اسااك يدخـل
علـيُن ّ
يح ـجبن؟ قال :فْزلت آية الـحجاب.
ي صنلى هللا علينه
حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو قنال :حندثْا ح يندو عنن هللاانسو عنن الْبنـ ّ
وسلْ بْـحوه.
21829ـ حدثْـي هللاح د بن عبد الرح نو قال :ثْـي ع رو بن عبد هللا بن وْبو قال :ثْـي يواسو
ي صنلى هللا علينه وسنلْ ّ
كنن يَنرْن
عن الزْر ّ
يو عنن عنروةو عنن عائشنة قالنت :إن هللا وا الْبنـ ّ
تبر ن إلـى «الـ ْاصع» وْو صنعيد هللافنـيحو وكنان ع نر يقنول :ينا رسنول هللاو احجنب
بـاللـيـل إذا ّ
ي
اسااكو فلـْ ي ن رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ يفعنلو فَرْنت سنودة بْنت معنةو و الْبنـ ّ
صلى هللا عليه وسلْو وكاات امنرهللاة طوينـلةو فْاداْنا ع نر بصنوته األعلنـى :قند عرفْناك ينا سنودةو
حرصا هللان يْزل الـحجابو قال :فأازل هللا الـحجاب.
21830ـ حدثْا ابن وكيعو قال :حندثْا ابنن انـ يرو عنن ْشناَ بنن عنروةو عنن هللابنـيهو عنن عائشنةو
قالت :خرْت سودة لـحاْ ُا بعند منا ضنرب علنـيْا النـحجابو وكاانت امنرهللاة تفنرع الْسناا طنومًو
فأبصرْا ع رو فْاداْا :يا سودةو إاا وهللا منا تـَفنـين علنـيْاو فنـااظري كينف تنـَرْينو هللاو كينف
تصْعين؟ فـاا فأت فرْعت إلـى رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ وإاه لـي عشىو فأخبرته بـ ا كنانو
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وما قال لُاو وإن فـي يده لعَ ْرقاو فأوحي إلـيهو ثْ رفنع عْنهو وإن العَ ْنرق لفنـي يندهو فقنال« :لقند هللامذن
ل ّن هللان تـَرْن لـحاْ ّن».
حدثْـي هللاح د بن مـح دالطوسيو قال :حدثْا عبد الص د بن عبد الوار و قال :حدثْا ْ اَو قنال:
ي صنلى هللا
حدثْا عطاا بن السائبو عن هللابنـي وائنلو عنن ابنن مسنعودو قنال :هللامنر ع نر اسناا الْبنـ ّ
عليه وسلْ بـالـحجاب فقالت يْب :يا ابن الـَطابو إاا ل مار علنـيْا والنوحي يْنزل فنـي بنـيوتْا؟
فأازل هللاَ :وإذَا ْ
ب.
سأل مـ م و مْ ّن َم اعا فـاسأَلمو مْ ّن ِم ْن َو َر ِ
اا ِحجا ٍ
حدثْـي هللابو هللايوب الُْرااـي سلـيـ ان بن عبد الـح يدو قال :حدثْا يزيند بنن عبند ربنهو قنال :ثْنـي
ي صنلى هللا علينه
ابن حربو عن الزبـيديو عن الزْنريو عنن عنروةو عنن عائشنة هللان هللا وا الْبنـ ّ
وسلْو ّ
تبر ن إلـى «الـ ْاصع» وْو صعيد هللافـيح وكان ع ر بن الـَطاب
كن يَرْن بـاللـيـل إذا ّ
يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ :احجنب اسنااكو فلنـْ ي نن رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ
ي صلى هللا عليه وسلْ لـيـلة من اللـيالـي عشااو وكاات
يفعلو فَرْت سودة بْت معة و الْبـ ّ
امرهللاة طويـلةو فْاداْا ع ر بصوته األعلـى :قد عرفْاك يا سودةو حرصا علـى هللان يْزل النـحجابو
قالت عائشة :فأازل هللا الـحجابو قال هللا :يا هللايُّا الّذِينَ آ َمْموا م ت َ ْد مخـلموا ...امَية.
وقولهَ :وما كانَ لَ م ْْ ْ
ّللاِ يقول تعالـى ذكره :وما يْبمي ل ْ هللان تنأذوا رسنول هللاو
سو َل ّ
هللان تمأْ ذموا َر م
وما يصلـح ذلا ل ْ َوم هللا ْن ت َ ْْ ِ محوا هللا ْ َوا َْهم ِم ْن بَ ْع ِد ِه هللابَدا يقول :وما يْبمي ل نْ هللان تْ حنوا هللا واْنه
ّ
زو هللامه.
من بعده هللابدا
ألاُن هللامُات ْو وم يح ّل للرْل هللان ي ّ
ّ
ألتزوْن امرهللاة منن
وذمكر هللان ذلا ازل فـي رْل كان يدخـل قبل الـحجابو قال :لئن مات مـح د
ّللاِ َوم ْ
هللان ت َ ْْ ِ محنوا
سو َل ّ
اسائه س اْاو فأازل هللا تبـارك وتعالـى فـي ذلاَ :وما كانَ لَ م ْْ هللان تمأْ ذموا َر م
هللا ْ َوا َْهم ِم ْن بَ ْع ِد ِه هللابَدا .ذكر من قال ذلا:
21831ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْنبو قنال :قنال ابنن يند فنـي قولنهَ :ومنا كنانَ لَ من ْْ ْ
هللان
ّللاِ َوم ْ
هللان ت َ ْْ ِ محوا هللا ْ َوا َْهم ِم ْن َب ْع ِد ِه هللا َبدا ّ
ع ِظيـ ا قنال :ربنـ ا بلنغ
إن ذَ ِل م ْْ كانَ ِع ْْدَ ّ
سو َل ّ
تمأْ ذموا َر م
ّللاِ َ
تزوْت ف اة
ي صلى هللا عليه وسلْ توفـي ّ
ي صلى هللا عليه وسلْ هللان الرْل يقول :لو هللان الْبـ ّ
الْبـ ّ
ي صلى هللا عليه وسنلْو فْنزل القنرآنَ :ومنا كنانَ لَ من ْْ ْ
هللان تمنأْ ذموا
من بعدهو قال :ف ان ذلا يأذي الْبـ ّ
ّللاِ ....امَية.
سو َل ّ
َر م
ي
21832ـ حدثْا مـح د بن الـ رْىو قال :حدثْا عبد الوْابو قال :حدثْا داودو عن عامر هللان الْبـ ّ
زوُْا ع رمة بن هللابنـي ُْنل بعند ذلناو
صلى هللا عليه وسلْ ماتو وقد ملا قـيـلة بْت األشعثو ف ّ
ّ
فشق علـى هللابـي ب ر مشقة شديدةو فقال له ع ر :يا خـلـيفة رسول هللا إاُا لـيست من اسائه إاُا لنـْ
يَيرْننا رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ ولننـْ يحجبُنناو وقنند برهللاْننا مْننه بننـالردّة ال ننـي ارتندّت مننع
ّ
قومُاو فـاط ّ
أن هللابو ب ر وس ن.
حدثْا ابن الـ رْىو قال :حدثْا عبد األعلـىو قال :حدثْا داودو عن عامرو هللان رسول هللا صنلى هللا
عليه وسلْ توفـي وقد ملا بْت األشعث بن قـيسو ولـْ يجامعُاو ذكر اـحوه.
وقولهّ :
ع ِظينـ ا يقنول :إن هللاذاكنْ رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ وا ناح ْ
إن ذَ ِل م ْْ كانَ ِع ْْندَ ّ
ّللاِ َ
هللا واْه من بعده عْد هللا عظيـْ من اإلثْ.

اآلية 54 :

ع ِلي ا ً }.
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :إِن ت م ْبدمواْ َ
شيْئا ً هللا َ ْو ت م َْفموهم فَ ِ ّن ّ
َياٍ َ
ّللاَ َكانَ بِ م ّل ش ْ
يقول تعالـى ذكره :إن تظُروا بألسْ ْ شنيئا هللايُنا الْناأ منن مراقبنة الْسنااو هللاو غينر ذلنا منـ ا
ّ
ألتزوْن وْ نه بعند وفنـاتهو هللاو تنـَفوه
اُاكْ عْه هللاو هللاذى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ بقول:
يقول :هللاو تـَفوا ذلا فـي هللاافس ْو ف ن هللا كان ب ل شيا علـينـ او يقنول :فن ن هللا ب نل ذلنا وبمينره
من هللاموركْ وهللامور غيركْو علـيـْ م يَفـى علـيه شياو وْو يجا ي ْ علـى ْ يع ذلا.

اآلية 55 :
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نآا
ني آبَننآئِ ُِ ّن َومَ هللا َ ْبَْننآئِ ُِ ّن َومَ إِ ْخن َنوااِ ُِ ّن َومَ هللا َ ْبَْن ِ
القننول فننـي تأويننـل قولننه تعالننـى{ :مّ مَْْننا َح َ
علَن ْي ُِ ّن فِن َ
سآئِ ُِ ّن َومَ َما َملَ َ ْ
َياٍ
ّللاَ إِ ّن ّ
ت هللا َ ْي َ اام مُ ّن َواتّقِينَ ّ
إِ ْخ َوااِ ُِ ّن َومَ هللا َ ْبْ ِ
ّللاَ َكانَ َ
َآا هللاَخ ََواتِ ُِ ّن َومَ اِ َ
ى مك ّل ش ْ
علَ َ
ش ُِيدا ً }.
َ
ّ
آبـائُن وم إثْ.
يقول تعالـى ذكره :م حر علـى هللا وا رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فـي
ّ
عُْن الـجْاح فـي ْنأماو فقنال بعضنُْ :وضنع
ثْ اخ لف هللاْل ال أويـل فـي الـ عْى الذي وضع
ّ
ّ
بـيبُن عْدْْ .ذكر من قال ذلا:
عُْن الـجْاح فـي وضع ْ
21833ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسةو عن ابن هللابـي لـيـلنـىو عنن عبند ال رينـْو
ّ
آبـائُن ...امَية كلُاو قال :هللان تضع الـجلبـاب.
علَـ ْي ُِ ّن فِـي
عن مـجاْدو فـي قوله :م مْْا َح َ
 21834ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو فنـي قنول هللا :م
ّ
يروْن.
علَـ ْي ُِ ّن فـي آبـائُن ومن ذكر معه هللان
مْْا َح َ
ّ
ّ
فـيُن فـي ترك امح ـجاب.
عُْن الـجْاح
وقال آخرون :وضع
علَنـي ّ
ُْن...
 21835ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيد عن ق نادةو فنـي قولنه م مْْنا َح َ
ش ُِيدا :فرخص لُأما هللان م يح ـجبن مُْْ.
إلـى َ
وهللاولننـى القولننـين فننـي ذلننا بننـالصواب قننول مننن قننال :ذلننا وضننع الننـجْاح عن ّ
نُْن فننـي ْننأما
الـ سلننـ ين هللان م يح ننـجبن مننُْْو وذلننا هللان ْننذه امَيننة عقننـيب آيننة الننـحجابو وبعنند قننول هللاَ :وإذَا
ْ
علَـ ْي ُِ ّن فِـي آبـائ ُِ ّن اسن رْاا
سأل مـ م و مْ ّن َم اعا فـاسأَلمو مْ ّن ِم ْن َو َر ِ
اا ِحجا ٍ
ب ف ي ون قوله :م مْْا َح َ
ّ
ّ
سنألوْن ذلنا هللاولنـى وهللاشنبه منن هللان
بسنأالُن النـ اع منن وراا النـحجاب إذا
من ْ لة الذين هللامروا
ي ون خبر مب دإ عن غير ذلا الـ عْى.
ّ
إذاُنن
ي صلى هللا عليه وسلْو وهللا ّمُات الـ أمْـين فنـي
ف أويـل ال َ إذن :م إثْ علـى اساا الْبـ ّ
مَ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خوااُن
عْـي ب
إلخوااُنو وم ألبْاا
ألبْائُن وم
مُْنو وم
بـائُنو وترك الـحجاب
إخوااُن .و م
ّ
ّ
ّ
إخوتُن .وخر معُْ ْ ع ذلا مَر ْ ع ف ـى إذا ْ نع ف نـيانو
إخوتُن وهللابْاا
إخوااُن
وهللابْاا
ف ذلا ْ ع هللاخ إذا ْ ع إخوان .وهللاما إذا ْ ع إخوةو فذلا اظير ْ ع ف ـى إذا ْ ع ف ـيةو وم هللابْناا
ّ
ّ
يصفُن ألبْائه.
إخوااُنو ولـْ يذكر فـي ذلا الع ّْ علـى ما قال الشعبـي حذرا من هللان
 21836ـ حدثْا مـح د بن الـ رْىو قال :حدثْا حجنا بنن النـ ُْالو قنال :حندثْا ح نادو عنن داودو
علَنـ ْي ُِ ّن فِنـي آبنـائ ُِ ّن َوم هللابْْنائ ُِ ّن َوم ْ
ْْناا
إخ َنوااِ ُِ ّن َوم هللاب ِ
عن الشعبـي وع ِرمة فـي قوله :م مْْا َح َ
ْ
ناا هللا َخن َنواتِ ُِ ّن َوم اِسننائ ُِ ّن َوم مننا َملَ َن ْ
نت هللايننـ َ اام مُ ّن قلننت :مننا شننأن العننْ والننـَال لننـْ
إخن َنوااِ ُِ ّن َوم هللابْْن ِ
يذكرا؟ قال :ألاُ ا يْع ااُا ألبْائُ او وكرْا هللان تضع خ ارْا عْد خالُا وع ُا.
ي
حدثْا ابن الـ رْىوو قال :حدثْا هللابو الولنـيدو قنال :حندثْا ح نادو عنن داودو عنن ع رمنة والشعبنـ ّ
اـحوهو غير هللااه لـْ يذكر يْع ااُا.
ّ
علـيُن هللايضا فـي هللان م يح ـجبن من اساا الـ أمْـينو ك ا:
وقولهَ :وم اسائ ُِ ّن يقول :وم ْْاح
21837ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فنـي قولنهَ :وم ِاسنائ ُِ ّن .قنال:
ّ
علـيُن ْْاح هللان يرين تلا الزيْةو قال :وإاـ ا ْذا كله فنـي الزيْنةو
اساا الـ أمْات الـحرائر لـيس
قال :وم يجنو للنـ رهللاة هللان تْظنر إلنـى شنيا منن عنورة النـ رهللاةو قنال :ولنو اظنر الرْنل إلنـى فَنذ
الرْل لـْ هللار به بأساو قالَ :وم ما َملَ َ ْ
ت هللايـ َ اام مُ ّن فلـيس يْبمي لُا هللان ت شف قرطُنا للرْنلو قنال:
وهللاما ال حل والـَاتـْ والـَضابو ف بأأ بهو قنال :والنزو لنه فضنلو وامَبنـاا منن وراا الرْنل
لُْ فضنل .قنال :وامَخنرون ي فنـاضلونو قنال :وْنذا كلنه يج عنه منا أُنر منن الزيْنةو قنال :وكنان
ي صلى هللا عليه وسلْ م يح ـجبن من الـ ـ الـيا.
هللا وا الْبـ ّ
َ
ّ
ّ
م
ْ
َ
وقولهَ :وم ما َمل ت هللايـ َ اا مُن من الرْال والْساا .وقال آخرون :من الْسناا .وقولنهَ :واتقِنـينَ ّ
ّللاِ
يقول :وخَفن هللا هللايُا الْساا هللان ت عدّين ما حدّ هللا ل نو ف بدين من يْن ّن منا لنـيس ل ّ
نن هللان تبديْنهو
والزمنَ طاع ه ّ
ّ
علـى
هللامركن هللا بلزومهو إم فـيـ ا هللابـاح ل ن تركهو
هللاو ت ركن الـحجاب الذي
إن ّ
ْ
ّللاَ َ
ّ
ّ
ش ُِيدا يقول تعالـى ذكره :إن هللا شاْد علـى ما تفعلْه من اح ـجاب نو وتنرك ن النـحجاب
َياٍ َ
مك ّل ش ْ
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ّ
هللاموركن يقول :فـاتقـين هللا فنـي هللاافسن ّن م تلقنـين هللاو
لـ ن هللابحت ل ن ترك ذلا لهو وغير ذلا من
وْو شاْد علـي ْ بـ عصي هو وخ ف هللامره واُيهو ف ُل نو ف اه شاْد علـى ك ّل شيا.

اآلية 56 :

علَيْن ِه
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :إِ ّن ّ
صنلّواْ َ
صلّونَ َ
ي يَأَيّ َُا الّذِينَ آ َمْمنواْ َ
ّللاَ َو َم َئِ َـ َهم يم َ
علَى الّْبِ ّ
سلّ م واْ ت َ ْس ِلي ا ً }.
َو َ
ي مـح د صلى هللا عليه وسلْو ك ا:
يقول تعالـى ذكره :إن هللا وم ئ ه ّ
يبركون علـى الْبـ ّ
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21838ـ حدثْـي علـ ّ
ّ
ّ
ّ
علَنـ ْي ِه يقنول :يبنـاركون علنـى
قوله :إ ّن ّ
صنلوا َ
ي يا هللايُّا الذِينَ آ َمْموا َ
ّللاَ َو َم ئِ َ َهم يم َ
صلونَ علـى الّْ ِبـ ّ
ي.
الْبـ ّ
يو وتندعو لنه م ئ نه ويسن مفرونو وذلنا
وقد يح ـ ل هللان يقال :إن معْى ذلا :هللان هللا يرحْ الْبنـ ّ
هللان الص ة فـي ك َ العرب من غير هللا إاـ ا ْو دعاا .وقد بـيّْا ذلا فـينـ ا مضنى منن ك ابْنا ْنذا
بشواْدهو فأغْى ذلا عن إعادته.
ي هللا منـح د
صنلّوا َ
يا هللايُّا الّذِينَ آ َمْمنوا َ
علَنـ ْي ِه يقنول تعالنـى ذكنره :ينا هللايُنا النذين آمْنوا ادعنوا لْبنـ ّ
علَـ ْي ِه ت َ ْس ِلـيـ ا يقول :وحيوه تـحية اإلس َ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا
سلّـ م وا َ
صلى هللا عليه وسلْ َو َ
ْاات امَثار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ .ذكر من قال ذلا:
21839ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْارونو عن عْبسةو عن عر ان بن موْبو عن موسى بن
ي صننلى هللا عليننه وسننلْو فقننال :سن عت هللا يقننولّ :
إن ّ
ّللاَ
طلننـحةو عننن هللابننـيهو قننال :هللاتننـى رْننل الْبننـ ّ
صن ّل علنـى ممنـ َح ّ ٍد
صلّونَ َ
ي ...امَيةو ف يف الص ة علـيا؟ فقال« :قمن ِل :اللّ مُن ّْ َ
َو َم ئِ َ َهم يم َ
علـى الّْ ِبـ ّ
علنـى آ ِل
علنـى ممنـ َح ّ ٍد َو َ
بنـار ْك َ
صلّنـيْتَ َ
َو َ
ِينـْ إاّناَ َح ِ يندٌ َم ِ
علـى آ ِل ممـ َح ّ دٍو ك َ ا َ
نـجيدٌو َو ِ
علنـى إبْراَْ َ
ـجيدٌ».
بـار ْكتَ َ
ِيـْ إاّاَ َح ِ يدٌ َم ِ
ممـ َح ّ دٍو ك َ ا َ
علـى إبْراْ َ
ع نـيبةو
21840ـ حدثْـي ْعفر بن مـح د ال وفـيو قال :حدثْا يعلـى بن األْلـحو عن الـح ْ بنن م
عجنرةو قنال :لنـ ا ازلنتّ :
صنلّونَ
إن ّ
عن عبد الرح ن بن هللابـي لَـيـلـىو عن كعب بن م
ّللاَ َو َم ِئ َ َنهم يم َ
سلّنـ م وا ت َ ْس ِلـينـ ا ق نت إلنـيهو فقلنت :السن َ علنـيا قند
صنلّوا َ
َ
علَنـ ْي ِه َو َ
ي يا هللايُا الّذِينَ آ َمْموا َ
علـى الّْ ِبـ ّ
ّ
م
ّ
ٍ
علنـى آ ِل ممنـ َح ّ دٍو
و
د
ح
نـ
م
علنـى
ل
ن
ص
ْ
ن
ُ
الل
ل
ن
ق
«
قال:
هللا؟
رسول
يا
علـيا
ة
الص
يف
ف
عرفْاهو
م َ ّ َ َ
ِ م ّ َ
ْ
ٍ
علنـى آ ِل ممنـ َح ّ دٍو
و
د
ح
ـ
م
لـى
ع
ك
بـار
م َ ّ َ َ
َ
صلّـيْتَ َ
يـْو إاّاَ َح ِ يدٌ َم ِ
ك َا َ
ـجيدٌو َو ِ
ِيـْ وآ ِل إبْرا ِْ َ
علـى إبْراْ َ
ـجيدٌ».
بـار ْكتَ َ
ِيـْ إاّاَ َح ِ يدٌ َم ِ
ك َا َ
ِيـْ وآ ِل إبْراْ َ
علـى إبْراْ َ
21841ـ حدثْا هللابو مك َريبو قال :حدثْا مالا بن إس اعيـلو قال :حندثْا هللابنو إسرائينـلو عنن ينواس
بن خبـابو قال :خطبْا بفـارأ فقالّ :
ّللاَ َو َم ئِ َ َهم ...امَيةو فقال :هللاابأاـي منن سن ع ابنن عبنـاأ
إن ّ
يقول ْ :ذا هللاازلو فقلْا :هللاو قالوا يا رسول هللا قد علـ ْا الس َ علـياو ف يف الص ة علـيا؟ فقنال:
ِينـْو إاّناَ َح ِ يندٌ
صلّنـيْتَ َ
علـى ممـ َح ّ ٍد َو َ
ص ّل َ
علنـى آ ِل ممنـ َح ّ دٍو ك َ نا َ
«اللّ مُ ّْ َ
ِينـْ وآ ِل إبْراْ َ
علنـى إب َْراْ َ
ـجيدٌ».
بـار ْكتَ َ
علـى ممـ َح ّ ٍد َو َ
بـار ْك َ
ِيـْ إاّاَ َح ِ يدٌ َم ِ
َم ِ
علـى آ ِل ممـ َح ّ دٍو ك َ ا َ
ـجيدٌو َو ِ
علـى إبْراْ َ
ّ
21842ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْريرو عن مميرةو عن يادو عن إبراْيـْ فـي قولنه إن ّ
ّللاَ
َو َم ئِ َ َهم ...امَيةو قالوا :يا رسول هللا ْذا السن َ قند عرفْناهو ف ينف الصن ة علنـيا؟ فقنال :قولنوا:
نـْ إاّنناَ َح ِ ي ندٌ
ع ْب ن ِددَكَ َو َر م
صلّننـيْتَ َ
علننـى َمننـ َح ّ ٍد َ
ص ن ّل َ
سننولِاَ وهللا ْْ ن ِل بَننـ ْي ِ ِه ك َ ننا َ
«اللّ مُ ن ّْ َ
علننـى إبْراِْين َ
ـجيدٌ».
َم ِ
21843ـن حدثْننـي يعقننوب الدورقنـيو قننال :حنندثْا ابننن علنـيةو قننال :حنندثْا هللاينوبو عننن مننـح د بننن
سيرينو عن عبد الرح ن بن بشر بن مسعود األاصاريو قال :لـ ا ازلتّ :
صلّونَ
إن ّ
ّللاَ َو َم ئِ َ َهم يم َ
سلّنـ م وا ت َ ْس ِلـينـ ا قنالوا :ينا رسنول هللا ْنذا السن َ قند
صنلّوا َ
َ
علَنـ ْي ِه َو َ
ي يا هللايُّا الّنذِينَ آ َمْمنوا َ
علـى الّْبِـ ّ
ّ
علنـى
ص ّل َ
عرفْاهو ف يف الص ةو وقد غفر هللا لا ما تقدَّ من ذابا وما تأخر؟ قال« :قولوا :الل مُ ّْ َ
ِيـْ».
بـار ْك َ
صلّـيْتَ َ
ممـ َح ّ ٍد ك َ ا َ
علـى ممـ َح ّ ٍد ك َ ا َ
ِيـْو اللّ مُ ّْ ِ
بـار ْكتَ علـى آ ِل إبْراْ َ
علـى آ ِل إبْراْ َ
21844ـ ن حنندثْا بشننرو ق نال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننهّ :
ّللاَ َو َم ئِ َ َنهم
إن ّ
سلّنـ م وا ت َ ْس ِلـينـ ا قنال :لنـ ا ازلنت ْنذه امَينة
صنلّوا َ
صلّونَ َ
علَنـ ْي ِه َو َ
ي يا هللايُّا الّنذِينَ آ َمْمنوا َ
يم َ
علـى الّْبِـ ّ
ّ
صن ّل علنـى
قالوا :يا رسول هللا قد علـ ْا الس َ علـياو ف يف الص ة علنـيا؟ قنال« :قولنوا :الل مُن ّْ َ
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نـْ» وقننال
نـار ْكتَ َ
نـار ْك َ
صلّننـيْتَ َ
ممننـ َح ّ دٍو ك َ ننا َ
علننـى ممننـ َح ّ ٍد ك َ ننا بن َ
نـْو َوبن ِ
علننـى إب َْراِْين َ
علننـى إب َْراِْين َ
الـحسن« :اللُ ّْ اْعل صنلواتا وبركاتنا علنـى آل منـح دو ك نا ْعل ُنا علنـى إبراْينـْ إانا ح يند
مـجيد».

اآلية 58- 57 :

عدّ لَ مُ ْْ
سولَهم لَعََْ مُ مْ ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىِ { :إ ّن الّذِينَ يمأْ ذمونَ ّ
ّللاَ َو َر م
ّللام فِي الدّ ْايَا َوامَ ِخ َرةِ َوهللا َ َ
سبمواْ فَقَ ِد احْ َ َ لمنواْ بم ُْ َاانا ً َو ِإثْ نا ً ّم ِبيْنا ً
عذَابا ً ّم ُِيْا ً و َوالّذِينَ يمأْ ذمونَ ْال م أْ ِمِْينَ َو ْال م أْ ِمَْا ِ
َ
ت ِبمَي ِْر َما ا ْك َ َ
}.
ّ
ّللاَ ّ
يعْـي بقوله تعالـى ذكرهّ :
إن الذين يأذون ربُْ بنـ عصي ُْ إيناهو وركنوبُْ
إن الذِينَ يمأْ ذمونَ ّ
حرَ علـيُْ .وقد قـيـل :إانه عْنى بنذلا هللاصنحاب ال صناويرو وذلنا هللااُنْ يرومنون ت نوين خنـلق
ما ّ
مرل خـلق هللا .ذكر من قال ذلا:
21845ـ حدثْـي مـح د بن سعد القرشيو قال :حندثْا يحينى بنن سنعيدو عنن سلنـ ة بنن النـحجا و
عن ع ِرمةو قال :الذين يأذون هللا ورسوله ْْ هللاصحاب ال صاوير.
ّ
21846ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو فـي قولهّ :
إن الذِينَ يمأْ ذمونَ ّ
ّللاَ
عذَابـا مم ُِيْا قال :ينا سنبحان هللا منا ال هللااناأ منن
سولَهم لَ َعَْ مُ مْ ّ
َو َر م
عدّ لَ مُ ْْ َ
ّللام فِـي الدّ ْاـيا وامَ ِخ َرةِ وهللا َ
ُْلنة بْنـي آدَ ح ننـى تعناطوا هللاذى ربُنْ وهللامننا هللاذاْنْ رسننول هللا صنلى هللا علينه وسننلْ فُنو طعننُْْ
ي فـيـ ا ذكر.
علـيه فـي ا احه صفـية بْت حيـ ّ
21847ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ابن عبـاأو فـي قولهّ :
عذَابنـا
سولَهم لَ َعَْ مُ مْ ّ
إن الّذِينَ يمأْ ذمونَ ّ
ّللاَ َو َر م
عندّ لَ مُن ْْ َ
ّللام فِـي الدّ ْاـيا وامَ ِخ َرةِ وهللا َ
ي
ي صلى هللا عليه وسلْ حين اتنـَذ صفنـية بْنت حينـ ّ
مم ُِيْا قال :ازلت فـي الذين طعْوا علـى الْبـ ّ
بن هللاخطب.
ّللام فننـي الدّ ْاننـيا وامَ ِخن َنر ِة يقننول تعالننـى ذكننره :هللابعنندْْ هللا مننن رح ننه فننـي الداننـيا
وقولننهَ :ولَ َعنَْ مُ مْ ّ
وامَخرة وهللاعدّ لُْ فـي امَخرة عذابـا يُيُْْ فـيه بـالـَـلود فـيه.
وقولهَ :والّذِينَ يمأْ ذمونَ الـ م أْ ِم ِْـينَ كان مـجاْد يوْه معْى قوله يمأْ ذمونَ إلـى يقـفون .ذكنر الرواينة
بذلا عْه:
 21848ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد َوالّذِينَ يمأْ ذمونَ قال:
يقـفون.
ف عْننى ال ن َ علننـى مننا قننال مننـجاْد :والننذين يقننـفون الـ أمْننـين والننـ أمْاتو ويعيبننواُْ طلبننـا
سبموا يقول :بمير ما ع لواو ك ا:
لشيُْْ بمَي ِْر ما ا ْك َ َ
 21849ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو فـي قوله :بمَي ِْر منا
سبموا قال ع لوا.
ا ْك َ َ
يو عن األع شو عنن منـجاْدو قنال :قنرهللا
يو قال :حدثْا عراَ بن علـ ّ
21850ـ حدثْا اصر بن علـ ّ
ْ
م
ْ
َ
َ
سنبموا فقن ِد احْ َنـ َ لوا بم ُْ اانا وإث نا ممبِنـيْا
ابن ع رَ :والّذِينَ يمأْ ذمونَ الـ م أْ ِمِْـينَ َوالـ م أْ ِمْا ِ
ت بِمَ ْي ِر منا اك َ َ
قال :ف يف إذا هللاوذي بـالـ عروفو فذلا يضاعف له العذاب.
ّ
يو عنن األع نشو عنن ثننورو عنن ابنن ع نر َوالنذِينَ
حندثْا هللابنو كرينبو قننال :حندثْا عرناَ بنن علننـ ّ
سبموا قال :كيف بـالذي يأتـي إلـيُْ الـ عروف.
يمأْ ذون الـ م أْ ِمِْـينَ َوالـ م أْ ِمْا ِ
ت بِمَي ِْر ما ا ْك َ َ
ّ
21851ـ حدثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َوالنذِينَ يمنأْ ذونَ الـ م أْ ِمِْنـينَ
سبموا فَقَ ِد احْ َـ َ لموا بم ُْ ااا وإثْ ا ممبـيِْا ف ياكْ وهللاذى الـ أمنو ف ن هللا يحوطنهو
َوالـ م أْ ِمْا ِ
ت بِمَي ِْر ما ا ْك َ َ
ويمضب له.
ْ
م
وقوله :فَقَ ِد احْ َـ َ لوا بم ُْ ااا وإث نا ممبِنـيْا يقنول :فقند اح نـ لوا ورا وكذبنـا وفرينة شْنـيعة وبُ نان:
م
يبـين لسامعه هللااه إثْ و ور.
هللافحش ال ذب وإثْ ا ممبِـيْا يقول :وإث ا
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اآلية 59 :

علَن ْي ُِ ّن ِمنن
س ِ
آا ْال م أْ ِمِْينَ يم ْداِينَ َ
اْاَ َوبََْاتِاَ َواِ َ
ي قمل أل ْ َو ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّْبِ ّ
ّللام َ
غفمورا ً ّر ِحي ا ً }.
َى هللاَن يم ْع َر ْفنَ فَ َ يمأْ ذَيْنَ َو َكانَ ّ
َْ َبِيبِ ُِ ّن ذَلِاَ هللا َ ْدا َ
ي قنل أل واْنا وبْاتنا واسناا
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :يا هللايُا الْبـ ّ
بننـيوتُن لننـحاْ ّ
ّ
ّ
ُنو ف شننفن
لبننـاسُن إذا ْننن خننرْن مننن
الـ أمْننـينو م ي شننبُن بننـاإلماا فننـي
ّ
بـيبُنو لئ يعرض ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هللااُنن
لُن فـاسقو إذا علـْ
علـيُن من ْ
ووْوُْنو ول ن لـيداـين
شعورْن
حرائر بأذى من قول.
ثننْ اخ لننف هللاْننل ال أويننـل فننـي صننفة اإلدانناا الننذي هللامن ّ
نرْن هللا بننهو فقننال بعضننُْْ :ننو هللان يمطننين
ّ
ّ
ّ
مُْن إم عيْا واحدة .ذكر من قال ذلا:
ورؤوسُنو ف يبدين
وْوُْن
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21852ـ حدثْـي علـ ّ
َ
علَنـ ْي ُِ ّن ِم ْ
نن َْ ِبنـي ِب ُِ ّن هللامنر هللا
اْاَ َوبَْاتِناَ َواِ ِ
سناا الـ م أْ ِمِْنـينَ يم ْداِنـينَ َ
ي قم ْل أل ْ َو ِ
قوله :يا هللايُّا الّْ ِبـ ّ
نوُْن مننن فننوق رؤوسن ّ
ّ
ّ
نُن
نـيوتُن فننـي حاْننة هللان يمطننين وْن
اسنناا الـ أمْننـين إذا خننرْن مننن بن
بـالـج بـيبو ويبدين عيْا واحدة.
عبـيدة فـي قوله:
21853ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن ابن عونو عن مـح دو عن م
علَـ ْي ُِ ّن ِم ْن َْ ِبـي ِب ُِ ّن فلبسُا عْداا ابن
اْاَ َو َبْاتِاَ َواِ ِ
ساا الـ م أْ ِمِْـينَ يم ْداِـينَ َ
ي قم ْل أل َ ْ َو ِ
يا هللايُّا الّْ ِبـ ّ
عونو قال :ولبسُا عْداا مـح دو قال مـح د :ولبسُا عْدي عبـيدة قال ابن عون بردائهو ف قّْنع بنهو
فمطى هللاافه وعيْه الـ يسرىو وهللاخر عيْه الـيـ ْىو وهللادانى ردااه منن فنوق ح نـى ْعلنه قريبنـا منن
حاْبه هللاو علـى الـحاْب.
 21854ـ حدثْـي يعقوبو قنال :حندثْا ْشينـْو قنال :هللاخبرانا ْشناَو عنن ابنن سنيرينو قنال :سنألت
علَنـ ْي ُِ ّن ِم ْ
نن َْ ِبنـي ِب ُِ ّن قنال :فقنال
اْاَ َو َبْاتِاَ َواِ ِ
ساا الـ م أْ ِمِْـينَ يم ْداِـينَ َ
عبـيدةو عن قوله :قم ْل أل َ ْ َو ِ
بروبهو فمطى رهللاسه ووُْهو وهللابر ثوبه عن إحدى عيْـيه.
ّ
ّ
ْبـاُْن .ذكر من قال ذلا:
بـيبُن علـى
وقال آخرون :بل هللامرن هللان يشددن ْ
21855ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
علَننـ ْي ُِ ّن ِمن ْ
ي قمن ْ
نن
اْنناَ َو َبْا ِتنناَ َو ِاسن ِ
ناا الـ م أْ ِم ِْننـينَ يم ْد ِاننـينَ َ
نل أل َ ْ َو ِ
اب نن عبننـاأو قولننه :يننا هللايُّننا الّْ ِبننـ ّ
ّللام َ
النـحرة تلنبس لبنـاأ األمنةو فنأمر هللا
غفمورا َر ِحيـ ا قنال :كاانت
َْ ِبـي ِب ُِ ّن ....إلـى قوله :وكانَ ّ
ّ
ّ
ّ
بـيبُن وإدااا الـجلبـاب :هللان تقْع وتشدّ علـى ْبـيُْا.
علـيُن من ْ
اساا الـ أمْـين هللان يداـين
ي قمن ْ
نل
21856ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننه :يننا هللايُّننا الّْبِننـ ّ
ّ
علـيُن إذا خرْن هللان يقْعن علـى الـحواْب ذلاَ هللا ْداَى
ساا الـ م أْ ِمِْـينَ هللاخذ هللا
اْاَ َوبَْاتِاَ َواِ ِ
أل َ ْ َو ِ
ْ
هللان يم ْعن َنر ْفنَ فَ ن يمننأْ ذَيْنَ وقنند كااننت الـ ننـ لوكة إذا من ّنرت تْاولوْننا بننـاإليذااو فُْننى هللا الننـحرائر هللان
ي شبُن بـاإلماا.
 21857ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حندثْا النـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :يم ْداِنـينَ
هللااُن حوائر ف يعرض ّ
ّ
لُن فـاسق بأذى من قول وم ريبة.
علَـ ْي ُِ ّن ِم ْن َْ بِـيبِ ُِ ّن ي ـجلببن فـيمعلـْ
َ
 21858ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسةو ع ن حدثهو عن هللابـي صالنـحو قنال :قندَ
ي صننلى هللا عليننه وسننلْ
ي صننلى هللا علينه وسننلْ الننـ ديْة علننـى غيننر مْننزلو ف ننان اسنناا الْبننـ ّ
الْبننـ ّ
ّ
ّ
حنوائجُنو وكنان رْنال يجلسنون علنـى الطرينق للمنزلو
وغيرْن إذا كان اللـيـل خنرْن يقضنين
َ
م
َ
ْ
ّ
علـ ْي ُِ ّن ِم ْن َْ بِـيبِ ُِ ّن يقْعن
اْاَ َوبَْاتِاَ َواِ ِ
ساا الـ م أْ ِمِْـينَ يم ْداِـينَ َ
ي ق ْل أل َو ِ
فأازل هللا :يا هللايُّا الْبِـ ّ
الـحرة.
بـالـجلبـاب ح ـى تعرف األمة من
ّ
َ
وقوله :ذلاَ هللا ْداَى ْ
ّ
ّ
ّ
علنـيُن
بـيبُن إذا هللادانـيُْا
إدااؤْن ْ
هللان يم ْع َر ْفنَ فٍَل يمأْ ذيْنَ يقول تعالـى ذكره:
ّ
هللااُنن لسنن بنـامااو فنـي ْ بوا عنن هللاذا ّ
ّ
ْنن بقنول
هللاقرب وهللاحرى هللان يعرفن مـ ن منررن بنهو ويعلنـ وا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّللام َ
علنـيُن
إداااْن الـج بنـيب
تركُن
مُْن من
غفمورا لـ ا سلف
تعرض بريبة وكانَ ّ
م روهو هللاو ّ
ّ
يعاقبُن بعد توب ّ
ّ
َر ِحيـ ا ّ
علـيُن.
ُن بـادااا الـج بـيب
بُن هللان
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ض َو ْال م ْر ِْفمنونَ فِني
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :لّئِن لّن ْْ يَْ َن ِه ْال م َْنافِقمونَ َوالّنذِينَ فِني قملمنوبِ ُِ ْْ ّم َنر ٌ
ْال َ دِيَْ ِة لَْم ْم ِريَّْاَ بِ ُِ ْْ ث م ّْ مَ يم َجا ِو مرواَاَ فِي َُآ إِمّ قَ ِلي ً و ّم ْلعمواِينَ هللا َ ْيَْ َ ا ث م ِقفم َواْ هللا م ِخذمواْ َوقم ّلمواْ ت َ ْق ِي ً }.
سرون ال فنرو ويظُنرون اإلينـ ان َوالّنذِينَ
يقول تعالـى ذكره :لئن لـْ يْ ه هللاْل الْفـاقو الذين يس ّ
ض يعْـي :ريبة من شُوة الزاا وحبّ الفجور .وبْـحو الذي قلْا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
فِـي قملموبِ ُِ ْْ َم َر ٌ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو قنال :حندثْا هللابنو عبند الصن دو قنال :حندثْا مالنا بنن
21859ـ حدثْـي مـح د بن ع رو بن علـ ّ
ّ
م
ض قال ْْ :الزااة.
ديْارو عن ع ِرمةو فـي قوله :لَئِ ْن لَـ ْْ يَ ْْ ِه الـ م ْافِقمونَ َوالذِينَ فِـي قملو ِب ُِ ْْ َم َر ٌ
ّ
21860ـن حنندثْا ابنن بشننارو قننال :حندثْا عبنند األعلنـىو قننال :حنندثْا سنعيدو عننن ق نادة َوالنذِينَ فِننـي
ض قال :شُوة الزاا.
قملمو ِب ُِ ْْ َم َر ٌ
قال :ثْا عبد الرح ن بن مُديو قال :حدثْا هللابو صالـح ال ـ ارو قنال :سن عت ع ِرمنة فنـي قولنه:
ض قال :شُوة الزاا.
فِـي قملمو ِب ُِ ْْ َم َر ٌ
21861ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسة ع ن حدثهو عن هللابـي صالـح َوالّذِينَ فِنـي
ض قال :الزااة.
قملمو ِب ُِ ْْ َم َر ٌ
21862ـن حدثْننـي يننواسو قننال :هللاخبراننا ابننن وْننبو قننال :قننال ابننن ينندو فننـي قولننه :لَنئِ ْن لَننـ ْْ َي ْْ َن ِه
ض ....امَيةو قالْ :أما صْف من الـ ْافقـين َوالّذِينَ فِـي قملمو ِب ُِ ْْ
الـ م ْافِقمونَ َوالّذِينَ فِـي قملمو ِب ُِ ْْ َم َر ٌ
ض هللاصحاب الزااو قال :هللاْل الزاا من هللاْل الْفـاق الذين يطلبنون الْسناا فنـيب مون الزانا .وقنرهللا:
َم َر ٌ
ض ْعنَ بـالقَ ْو ِل فَـ َي ْ
فَ ت ْ
ض قنال :والنـ ْافقون هللاصنْاف عشنرة فنـي بنرااةو
ط َ َع الّذِي فِنـي قَ ْل ِبن ِه َم َنر ٌ
َـَ َ
قال :فـالذين فـي قلوبُْ مرض صْف مُْْ مرض من هللامر الْساا.
وقولهَ :والـ م ْر ِْفمونَ فِـي الـ َ دِيَْ ِة يقول :وهللاْل اإلرْاف فـي الـ ديْة بـال ذب والبـاطل.
وكان إرْافُْ فـيـ ا ذمكر كالذي:
21863ـ ن حدثْننـي بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننه :لَ ن ِئ ْن لَننـ ْْ َي ْْ َ ن ِه
ض َوالنـ م ْر ِْفمونَ ِفنـي النـ َ دِيَْ ِة ....امَينةو اإلرْناف :ال نذب النذي
الـ م ْا ِفقمونَ َوالّذِينَ ِفـي قملمو ِب ُِ ْْ َم َنر ٌ
كان اافقه هللاْل الْفـاقو وكااوا يقولون :هللاتاكْ عدد وعدّة .وذكر لْا هللان الـ ْافقـين هللارادوا هللان يظُنروا
ما فـي قلوبُْ من الْفـاقو فأوعدْْ هللا بُذه امَيةو قوله :لَ ِئ ْن لَـ ْْ َي ْْ َ ِه الـ م ْا ِفقمونَ َوالّذِينَ ِفنـي قملمنو ِب ُِ ْْ
هللاسروه.
َم َر ٌ
ض ....امَية فلـ ا هللاوعدْْ هللا بُذه امَية ك ـ وا ذلا و ّ
21864ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنه َوالنـ م ْر ِْفمونَ ِفنـي
الـ َ دِيَْ ِة ْْ هللاْل الْفـاق هللايضا الذين يرْفون برسول هللا صلى هللا عليه وسلْ وبـالـ أمْـين.
ولْـحرشْا بُْ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلنا قنال هللاْنل
وقوله :لَْم ْم ِريَّْاَ بِ ُِ ْْ يقول :لْسلطْا علـيُْ
ّ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21865ـ حدثْـي علـ ّ
قوله :لَْم ْم ِريَّْاَ بِ ُِ ْْ يقول :لْسلطْا علـيُْ.
21866ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة لَْم ْم ِريَّْناَ بِ ُِن ْْ :هللاي لْنـح لْا
علـيُْ لْـحرشْا بُْ.
ّ
ً
َ
قوله :ث م ّْ م يمجا ِوروااَ فِـيُا إم ق ِلـي يقول :ثْ لْْفنـيُْْ عنن منديْ ا فن يسن ْون معنا فنـيُا إم
قلـي ً من الـ دة واألْلو ح ـى تْفـيُْ عُْاو فْـَرُْْ مُْاو ك ا:
21867ـ حدثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة ثمن ّْ م يمجا ِورواَناَ فِنـيُا إمّ
قَ ِلـي ً هللاي بـالـ ديْة.
وقولهَ :م ْلعمواِـينَ إ ْيَْـ ا ث م ِقـفموا هللاخذوا َوقم ّلموا ت َ ْق ِنـي ً يقنول تعالنـى ذكنره :مطنرودين مْفـينـين هللايْنـ ا
ثقـفوا يقول :حير ا لقوا من األرض هللاخذوا وق لوا ل فرْْ بـاهلل تق نـي ً .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا
قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
21868ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َملعمواِـينَ علـى ك ّل حال هللا ْيَْنـ ا
ث م ِقـفموا هللاخذوا َوقم ّلموا ت َ ْق ِـي ً إذا ْْ هللاأُروا الْفـاق.
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واصب قولهَ :م ْلعمواِـينَ علـى الش ـْو وقد يجو هللان ي ون القلـينـل منن صنفة الـ لعوانـينو فنـي ون
قولننه ملعواننـين مننردودا علننـى القلـيننـلو فننـي ون معْنناه :ثننْ م يجاورواننا فننـيُا إم هللاق ن ا ملعواننـين
يق لون حيث هللاصيبوا.

اآلية 62 :

ّللاِ ت َ ْبدِي ً }.
سّْ ِة ّ
سّْةَ ّ
ّللاِ فِي الّذِينَ َخلَ ْواْ ِمن قَ ْب مل َولَن ت َِجدَ ِل م
القول فـي تأويـل قوله تعالـى { :م
ّ
ّللاِ فِـي الذِينَ خَـلَ ْوا ِم ْن قَ ْب مل ْأما الـ ْافقـين الذين فـي مديْة رسول هللا
سّْةَ ّ
يقول تعالـى ذكره :م
ْ
ض َربننـاا ْننأما الـ ْافقننـينو إذا ْننْ هللاأُننروا افننـاقُْ هللان يمقَن ّلَ مُ ْْ تَق ننـي ًو
صننلى هللا عليننه وسننلْ معننه م
ويـلعُْْ لعْا كرـيرا .وبْـحو الذي قولْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
ّللاِ فِنـي النذِينَ
سنّْةَ ّ
21869ـ حدثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :م
خَـلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلم ...امَيةو يقول ْ :ذا سْة هللا فـيُْ إذا هللاأُروا الْفـاق.
ّللاِ ت َ ْبدِي ً يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا علينه وسنلْ :ولنن تنـجد
سّْ ِة ّ
َـجدَ ِل م
وقولهَ :ولَ ْن ت ِ
يا مـح د لسْة هللا ال ـي سُْا فـي خـلقه تميـيراو فأيقن هللااه غير ممير فـي ْأما الـ ْافقـين سْ ه.

اآلية 63 :

ع ِة قم ْ
ّللاِ َو َمنا يمند ِْرياَ لَ َعن ّل
نل ِإاّ َ نا ِع ْل م َُنا ِعْندَ ّ
ع ِن ال ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ { :يسْأَلماَ الّْ م
سا َ
اأ َ
عة َ ت َ م م
ون قَ ِريبا ً }.
ال ّ
سا َ
ع ِة م ننـى ْني قائ ننة؟ ْ
قنل لُننْ :إانـ ا علننـْ
نن ال ّ
يقنول تعالننـى ذكنرهَ :ي ْسننألماَ الّْ م
سنا َ
ناأ يننا منـح د َ
عن ِ
عة َ ت َ م م
ون قَ ِريبـا يقول :ومنا هللاشنعرك
الساعة ع ْْدَ ّ
ّللاِ م يعلـْ وقت قـيامُا غيره َوما يمد ِْرياَ لَ َع ّل ال ّ
سا َ
يا مـح د لع ّل قـياَ الساعة ي ون مْا قريبـاو قد قرب وقت قـيامُاو وداا حين مـجيئُا.

اآلية 65- 64 :

س ن ِعيرا ً و خَا ِل ندِينَ فِي َُننآ هللاَبَنندا ً مّ
القننول فننـي تأويننـل قولننه تعالننـى{ :إِ ّن ّ
ّللاَ لَعَنننَ ْال َننافِ ِرينَ َوهللا َ َ
ع ندّ لَ مُ ن ْْ َ
َصيرا ً }.
يَ ِجدمونَ َو ِليّا ً َومَ ا ِ
سن ِعيرا يقنول:
يقول تعالـى ذكره :إن هللا هللابعد ال افرين به من كل خيرو وهللاقصاْْ عْه وهللا َ
عندّ لَ مُن ْْ َ
وهللاعدّ لَُْ فـي امَخرة اارا ت قد وت سعر لـيصلـيُ وْا خا ِلدِينَ فِـيُا هللابَدا يقول :ماكرـين فنـي السنعير
هللابداو إلنـى غينر اُاينة م يَ ِجندمونَ َو ِلنـيّا ي نومْْو فنـيس ْقذْْ منن السنعير ال نـي هللاصن ْ وْا هللا َوم
َصيرا يْصرْْو فـيْـجيُْ من عقاب هللا إياْْ.
ا ِ

اآلية 66 :

ّللاَ َوهللا َ َ
نار يَقمولمننونَ يَلَ ْي ََْننآ هللا َ َ
ط ْعَْننا
ط ْعَْننا ّ
القننول فننـي تأويننـل قول نه تعالننـى{ :يَن ْنو ََ تمقَلّن م
نب مو مْننو مْ مُ ْْ فِنني الّْن ِ
سومَ }.
الر م
ّ
يقول تعالـى ذكره :م يجد ْأما ال افرون ولـيا وم اصيرا فنـي ينوَ تقلنب وْنوُْْ فنـي الْنار
حامً بعد حال يَقمولمونَ وتلا حالُْ فـي الْار :يَنا لَنـ ْي ََْا هللا َ
ّللاَ فنـي الدانـيا وهللاطعْنا رسنولهو فـينـ ا
ط ْعَْنا ّ
ْاااا به عْه من هللامره واُيهو ف ْا مع هللاْنل النـجْة فنـي النـجْةو ينا لُنا حسنرة وادامنةًو منا هللاعظ ُنا
وهللاْلُا.

اآلية 68- 67 :

{وقَالمواْ َربَّْآ ِإاّآ هللا َ َ
س ِبي ْ و َربَّْآ آتِ ُِ ْْ
ضلّواَا ال ّ
سادَتََْا َو مك َب َرآ َااَا فَأ َ َ
ط ْعَْا َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ب َو ْال َع ْْ مُ ْْ لَ ْعْا ً َك ِبيرا ً }.
ض ْعفَي ِْن ِمنَ ْال َعذَا ِ
ِ
يقول تعالـى ذكره :وقال ال افرون يوَ القنـيامة فنـي ُْْنـْ :ربْنا إانا هللاطعْنا هللائ ْنا فنـي الضن لة
ّ
الننـحقو وطريننق الُنندىو
س ِبـيننـ َل يقننول :فأ الواننا عننن مننـحجة
ضننلّواا ال ّ
وكبراااننا فننـي الشننرك فَأ َ َ
ب
ض ْعفَنـي ِْن ِمننَ ال َعنذَا ِ
واإليـ ان باو واإلقرار بوحدااـي او وإخ  ,طاع ا فـي الدانـيا َربّْنا آ ِت ُِن ْْ ِ
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يقول :عذّبُْ من العذاب ِمرْلَـى عذابْا الذي تعذّبْا َو ْالعَ ْْ مُ ْْ لَ ْعْا َكبـيرا يقول :واخزْْ خزيا كبنـيرا.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
َ
ّ
21870ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنهَ :ربّْنا إانا هللاط ْعْنا سنادَت َْا
الشر والشرك.
و مكبَراااَا هللاي رؤوسْا فـي
ّ
21871ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :إاّنا هللا َ
ط ْعْنا سنادَت َْا
و مكبَ َرا َااا قال ْْ :رؤوأ األمـْ الذين هللاضلوْْو قال :سادتْا وكبراااا واحد.
وروي عنن النـحسن البصنري« :سنادَاتِْا» علنـى النـج اعو
وقرهللات عامة ّ
قراا األمصار :سنادَت َْا .م
القراا علـيه.
وال وحيد فـي ذلا ْي القرااة عْدااو إلْ اع الـحجة من ّ
قنراا األمصنار بنـالرااَ « :كرِنـيرا» منن
واخ لفوا فنـي قنرااة قولنه :لَ ْعْنا َكبِنـيرا فقنرهللات ذلنا عامنة ّ
ال رنرةو سننوى عاصنْو ف اننه قنرهللاه لَ ْعْنا َكبِننـيرا منن ال بننر .والقننرااة فنـي ذلننا عْنداا بننـالراا إلْ نناع
الـحجة من القراا علـيُا.

اآلية 69 :

ّللام ِم ّ نا قَنالمواْ
بنرهللاَهم ّ
نى فَ ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّذِينَ آ َمْمواْ مَ ت َ موامواْ َكالّذِينَ آذَ ْواْ ممو َ
س َ
ّللاِ َو ِْيُا ً }.
َو َكانَ ِعْدَ ّ
ي هللا صلى هللا عليه وسلْ :يا هللايُا النذين آمْنوا بنـاهلل ورسنوله م
يقول تعالـى ذكره ألصحاب ابـ ّ
تأذوا رسول هللا بقول ي رْه م ْ ْو وم بفعنل م يحبنه منْ ْو وم ت وانوا هللامرنال النذين آذوا موسنى
ّللام ِمنـ ّ ا قنالموا فنـيه منن ال نذب والنزور بنـ ا هللاأُنر منن
بنرهللاهم ّ
ي هللاو فرموه بعيب كذبـا وبنـاط ً فَ ّ
ابـ ّ
ّللاِ َو ِْيُا يقول :وكان موسى عْد هللا مشفعا فـينـ ا يسنألو ذا وْنه
البرْان علـى كذبُْ وكانَ ِع ْْدَ ّ
ومْزلة عْده بطاع ه إياه.
ثْ اخ لف هللاْل ال أويـل فـي األذى الذي هللاوذي به موسى الذي ذكنره هللا فنـي ْنذا النـ وضعو فقنال
ور َوي بذلا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ خبرا .ذكر الرواية ال ـي
بعضُْ :رموه بأاه آدَرَ .
رويت عْهو ومن قال ذلا:
21872ـ حدثْـي هللابو السائبو قال :حدثْا هللابو معاويةو عن األع شو عن النـ ُْالو عنن سنعيد بنن
سى قال :قال له
ْبـيرو وعبد هللا بن الـحار و عن ابن عبـاأو فـي قوله :مَ ت َ مواموا كالّذِينَ آذَ ْوا ممو َ
قومه :إاا آدرو قال :فَر ذات يوَ يم سلو فوضع ثـيابه علـى صنَرةو فَرْنت الصنَرة تشن دّ
برـيابهو وخر ي بعُا عريااا ح ـى اا ُت به إلـى مـجالس بْـي إسرائيـلو قنال :فنرهللاوه لنـيس بنآدرو
ّللام ِمـ ّ ا قالموا.
برهللاهم ّ
قال :فذلا قوله :فَ ّ
21873ـ حدثْـي يحيى بن داود الواسطيو قال :حدثْا إسنحاق بنن يوسنف األ رقو عنن سفنـيانو
ي صلى هللا عليه وسلْ« :مَ ت َ موامنوا كالّنذِينَ آذَ ْوا
عن ْابرو عن ع رمةو عن هللابـي ْريرةو عن الْبـ ّ
سى قنال :قنالموا :مْ َنو آدَ مرو قنال :فنذْب موسنى يم سنلو فوضنع ثنـيابه علنـى حجنرو ف ّنر النـحجر
ممو َ
برـيابهو ف بع موسى قـفـاهو فقال :ثـيابـي حجرو ف ّر بـ ـجلس بْـي إسرائينـلو فنرهللاوهو فبنرهللاه هللا منـ ا
ّللاِ َو ِْيُا.
قالوا» وكانَ ِع ْْدَ ّ
21874ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
سى ...إلـى َو ِْيُا قال :كنان هللاذاْنْ موسنى
ابن عبـاأو يا هللايُّا الّذِينَ آ َمْموا مَ ت َ مواموا كالّذِينَ آذَ ْوا ممو َ
هللااُْ قالوا :وهللا ما يـ ْع موسى هللان يضع ثـيابه عْداا إم هللااه آدرو فآذى ذلا موسى فبـيْـ ا ْو ذات
يننوَ يم سننل وثوبننه علننـى صننَرة فلننـ ا قضننى موسننى غسننله وذْننب إلننـى ثوبننه لننـيأخذهو ااطلقننت
منرت علنـى منـجلس بْنـي إسرائينـل وْنو
الصَرة تسعى بروبهو وااطلنق يسنعى فنـي هللاثرْنا ح نـى ّ
ـجردا م ثنوب علنـيه قنالوا :وهلل منا انرى بنـ وسى
يطلبُا فلـ ا رهللاوا موسى صلى هللا عليه وسلْ م ّ
م
ْ
ّللاِ َو ِْيُا.
ّللام ِمـ ّ ا قالوا وكانَ ِعْدَ ّ
برهللاهم ّ
بأساو وإاه لبريا مـ ا كْا اقول لهو فقال هللا :فَ ّ
ّ
21875ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :يا هللايُّنا النذِينَ آ َمْمنوا
سى ...امَيةو قال :كان موسى رْ ً شديد الـ ـحافظة علـى فرْه وثـيابهو
مَ ت َ مواموا كالّذِينَ آذَ ْوا ممو َ
قال :ف ااوا يقولون :ما يح له علـى ذلا إم عيب فـي فرْنه ي نره هللان ي َمنرى فقناَ يومنا يم سنل فنـي
الصحرااو فوضع ثـيابه علنـى صنَرةو فنـاش دّت برنـيابهو قنال :وْناا يطلبُنا عريااناو ح نـى اطلنع
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علننـيُْ عرياانناو فنرهللاوه بريئننا مننـ ا قننالواو وكننان عْنند هللا وْيُننا .قننال :والوْيننه فننـي كن َ العننرب:
الـ ـحبّ الـ قبول.
وقال آخرون :بل وصفوه بأاه هللابر .,ذكر من قال ذلا:
 21876ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا يعقوبو عن ْعفرو عن سعيدو قال :قنال بْنو إسرائينـل :إن
موسى آدر وقالت طائفةْ :و هللابر ,من شدّة تسن ّرهو وكنان يأتنـي كن ّل ينوَ عيْناو فنـيم سل ويضنع
ثـيابه علـى صَرة عْدْاو فعدت الصَرة برـيابه ح ـى اا ُت إلـى مـجلس بْنـي إسرائينـلو وْناا
موسننى يطلبُننا فلننـ ا رهللاوه عريااننا لننـيس بننه شننيا مننـ ا قننالواو لننبس ثننـيابه ثننْ هللاقبننل علننـى الصننَرة
يضربُا بعصاهو فأثرت العصا فـي الصَرة.
حدثْا بحر بن حبـيب بن عربـيو قال :حدثْا روح بن عبـادةو قال :حدثْا عوفو عن مـح دو عن
ّللام ِمـ ّ ا قالموا ...امَيةو قال رسول هللا
برهللاهم ّ
سى فَ ّ
هللابـي ْريرة فـي ْذه امَية مَ ت َ مواموا كالّذِينَ آذَ ْوا ممو َ
سى كانَ َر مْ ً َحيِـيّا ِس ّنـيراو م يَ نادم ي َمنرى ِم ْ
صلى هللا عليه وسلّْ « :
َني ٌا ا ْس ِنـحْ يا ًا
إن ممو َ
نن ِْ ْلند ِه ش ْ
ْ
م
ّ
سن ّ َر إم ِم ْ
نن آذَاهم ِم ْ
ِم ْْهمو فنآذَاهم َم ْ
ب فِنـي ِْلن ِدهِو إ ّمنا
عيْن ٍ
نن َ
سن ّ َر َْنذَا ال ّ َ
نن بَْنـي إس َْرائِينـلَو َوقنالوا :منا ت َ َ
ٌ
م
هللارادَ ْ
هللان يمبَ ّرئَهم ِمـ ّ ا قالواو َو ّ
بر,و وإ ّما هللامد َْرةٌو وإ ّما آفَةو َو ّ
ضن َع
إن ّ
ٌ
سى َخ يَ ْوما َوحْ ندَهمو فَ َو َ
إن ممو َ
ّللاَ َ
ْ
م
ْ
س َل فَلَـ ّ ا فَ َر َ
ه ِم ْن م
علـى ث َ ْوب ِه ِلـيأ مخذَهمو َو ّ
عندَا بر َ ْو ِبن ِهو
إن النـ َح َج َر َ
غ ْس ِل ِه هللاقبَ َل َ
ثِـيابَهم َ
علـى َح َج ٍرو ث ّْ ا ْغ َ َ
عصننا َو َ
نب الننـ َح َج َرو َو َْ َعن َل يَقمننولم :ث َ ْو ِبننـي َح َجن منرو ح ننـى ا ْا َ َُننى إلننـى ِمن ٍ ِمن ْ
نن بَْننـي
طلَن َ
سننى َ
فأ َخنذَ ممو َ
ْ
َ
م
ّللام ِمنـ ّ ا قنالواو َو ّ
قناَو فأخَنذَ ث َ ْوبَنهم
ناأ خَنـلقاو َوبَ ّنرهللاهم ّ
إسْرائِيـلَو فَنرهللا ْوهم م
نن الّْ ِ
ع ْرياانا كأحْ َ
س ِ
إن النـ َح َج َر َ
سهمو فَ َ
إن فِـي الـ َح َج ِر لََْدْبـا ِم ْ
ّللاِ ّ
هللاربَعنا ْهللاو
فو ّ
ض ْنو ِب ِه ث َ ثنا ْهللاو ْ
نن هللاث َ ِنر َ
طفِقَ بـالـ َح َج ِر َ
َولَ ِب َ
ض ْربـا بذلاَ و َ
َخ ْ سا».
يو عنن عنوفو عنن النـحسنو قنال :بلمْنـي هللان
21877ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا ابن هللابـي عند ّ
سى َر مْ ً َح ِيـيّا ِس ـيرا» ثْ ذكر اـحوا مْه.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ قال« :كانَ ممو َ
21878ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قال :حدّ الـحسنو عن هللابنـي
ْرينرة هللان رسننول هللا صنلى هللا عليننه وسنلْ قننالّ « :
عن َنراةٌو
إن َبِْنـي إس َْرائِيننـ َل كنااموا َي ْم َ ِسنلمونَ َو مْن ْْ م
سلَو فَ َ
ّللاِ َي ْم َس مل
ي ّ
ي ّ
س ّ مر إذَا ا ْغ َ َ
سى َح ِيـيّاو ف انَ َي َ َ
ّللام ممو َ
ط َعْموا فِـي ِه ب َع ْو َرةٍو قال :فَ َبـيْْا اَ ِبـ ّ
وكانَ اَ ِبـ ّ
ص َْ َرةٍو فـا ْا َ
صناهم :ث َ ْو ِبنـي ينا
طلَقَ ِ
ي ّ
ت ال ّ
ّللاِ َ
َي ْوماو إ ْذ َو َ
ض ْربنـا ِب َع َ
ض َع ثِـيا َبهم علـى َ
ص َْ َرة م َوات ّ َب َعُنا اَ ِبنـ ّ
سط مُ ْْو فَقا َم ْ
َح َج مرو ث َ ْو ِبـي يا َح َج مرو ح ـى ا ْا َ َُ ْ
ي ّ
ت إلـى م ٍ ِم ْن َبِْـي إسْرائِيـلَو ْهللاو ت ََو ّ
ّللام
تو فأ َخذَ اَ ِبنـ ّ
م
ثِـيا َبهمو فََْ َ
ّللام هللافّـاكي َبِْـي إسْرائِيـلَو
اأ خ َْـلقاو وهللا ْعدَ ِل ِه مم مرو َاةًو فقا َل الـ َ ٍل :قات َ َل ّ
س ِن الّْ ِ
ظ مروا إلـى هللاحْ َ
فَ اا ْ
ّللام ِم ُْْا».
َت َبرا َات َهم ال ـي َب ّرهللاَهم ّ
وقال آخرون :بل كان هللاذاْْ إياه ادّعااْْ علـيه ق ل ْارون هللاخيه .ذكر من قال ذلا:
ي بن مسلـْ الطوسيو قال :حدثْا عبـادو قال :حدثْا سفـيان بن حبنـيبو عنن
21879ـ حدثْـي علـ ّ
ي بن هللابـي طالبو رضني هللا عْنهو فنـي قنول
الـح ْو عن سعيد بن مْبـيرو عن ابن عبـاأو عن علـ ّ
سننى ...امَيننةو قننال :صننعد موسننى وْننارون الننـجبلو ف ننات ْننارونو
هللا :مَ ت َ موامننوا كالّنذِينَ آذَ ْوا ممو َ
فقالت بْنو إسرائينـل :هللاانت ق ل نهو وكنان هللاشندّ حبنـا لْنا مْناو وهللالنـين لْنا مْناو فنآذوه بنذلاو فنأمر هللا
مروا به علـى بْـي إسرائيـلو وت لّـ ت الـ ئ ة بنـ وتهو ح نـى عنرف بْنو
الـ ئ ة فح ل ه ح ـى ّ
إسرائيـل هللااه قد ماتو فبرهللاه هللا من ذلا فـااطلقوا به فدفْوهو فلـْ يطلع علـى قبره هللاحد من خنـلق هللا
إم الرخْو فجعله هللا هللاص ّْ هللاب ْ.
ي هللا ببعض ما كان ي نره
وهللاولـى األقوال فـي ذلا بـالصواب هللان يقال :إن بْـي إسرائيـل آذوا ابـ ّ
هللان يأذي بهو فبرهللاه هللا مـ ا آذوه به .وْائز هللان ي ون ذلا كان قـيـلُْ إاه هللابنر,و وْنائز هللان ي نون
كان ادّعااْْ علـيه ق ل هللاخيه ْارون .وْائز هللان ي ون ك ّل ذلاو ألاه قد ذكر كن ّل ذلنا هللااُنْ قند آذوه
ّ
بـالـحق مـ ا قال هللا إاُْ آذوا موسىو فبرهللاه هللا مـ ا قالوا.
بهو وم قول فـي ذلا هللاولـى

اآلية 71- 70 :

صلِحْ لَ م ْْ هللا َ ْع َ الَ م ْْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّذِينَ آ َمْمواْ اتّقمواْ ّ
سدِيدا ً و يم ْ
ّللاَ َوقمولمواْ قَ ْومً َ
ع ِظي ا ً }.
َويَ ْم ِف ْر لَ م ْْ ذماموبَ م ْْ َو َمن ي ِمطعِ ّ
ّللاَ َو َر م
سولَهم فَقَ ْد فَا َ فَ ْو ا ً َ
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يقننول تعالننـى ذكننره :يننا هللايُننا الننذين صندّقوا هللا ورسننولهو اتقننوا هللا هللان تعصننوهو ف س ننـحقوا بننذلا
عقوب ه.
ً
ً
َ
سدِيدا يقول :قولوا فـي رسنول هللا والـ أمْنـين قنوم قاصندا غينر ْنائزو حقنا
وقولهَ :وقولوا ق ْوم َ
غير بـاطلو ك ا:
21880ـ حدثْـي ا لـحار و قنال :حندثْا النـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن
سدِيدا يقول :سدادا.
مـجاْد َوقمولموا قَ ْومً َ
سدِيدا قال :صدقا.
21881ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا عْبسةو عن ال لبـي َوقمولموا قَ ْومً َ
ّللاَ َوقمولمنوا قَ ْنومً
21882ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادةو قولنه :اتّقمنوا ّ
سدِيدا هللاي عدمًو قال ق ادة :يعْـي به فـي مْطقه وفـي ع له كلهو والسديد :الصدق.
َ
 21883ـ حدثْـي سعد بن عبد هللا بن عبند النـح ْو قنال :حندثْا حفنص بنن ع نرو عنن النـح ْ بنن
سدِيدا قولوا :م إله إم هللا.
هللابـانو عن ع رمة فـي قول هللاَ :وقمولموا قَ ْومً َ
ص ِلننـحْ لَ م ن ْْ هللاع ننالَ م ْْ يقننول تعالننـى ذكننره للـ أمْننـين :اتقننوا هللا وقولننوا السننداد مننن القننول
وقولننه :يم ْ
م
يوفق ْ لصالـح األع الو فـيصلـح هللاع ال ْ َويَ ْم ِف ْنر لَ من ْْ ذامنوبَ م ْْ يقنول :ويعنف ل نْ عنن ذانوب ْو فن
سولَهم فـيع ل بـ ا هللامره بهو ويْ ُي ع ا اُاهو ويقل السديد فَقَن ْد فنـا َ
يعاقب ْ علـيُا َو َمن ي ِمطعِ ّ
ّللاَ َو َر م
ع ِظيـ ا يقول :فقد أفر بـال رامة العظ ى من هللا.
فَ ْو ا َ

اآلية 72 :

ض َو ْال ِج َبنا ِل فَنأ َبيْنَ هللاَن
سن َ َاوا ِ
علَنى ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
ع َرضْنَْا األ َمااَنةَ َ
القول فـي تأويـل قولنه تعالنـىِ { :إاّنا َ
ان ِإاّهم َكانَ َ
س م
ألموما ً َْ مُومً }.
اإل ْا َ
َيحْ ِ ْلَْ َُا َوهللا َ ْشفَ ْقنَ ِم ْْ َُا َو َح َ لَ َُا ِ
اخ لف هللاْل ال أويـل فـي معْى ذلاو فقال بعضُْ :معْاه :إن هللا عرض طاع ه وفرائضنه علنـى
الس وات واألرض والـجبـال علـى هللااُا إن هللاحسْت هللاثـيبت وْو ينتو وإن ضنيعت عوقبنتو فأبنت
ح لُا شفقا مُْا هللان م تقوَ بـالواْب علـيُاو وح لُا آدَ إاّهم كانَ َ
ألموما لْفسنه َْ مُنومً بنـالذي فنـيه
ّ
الـحظ له .ذكر من قال ذلا21884 :ـ حدثْـي يعقوب بنن إبراْينـْو قنال :حندثْا ْشينـْو عنن هللابنـي
ض
ت
والـجبـا ِل فَأ َ َبنـيْنَ
س َ َوا ِ
ع َرضْْا األمااَةَ علـى ال ّ
ْ
واألر ِ
بشرو عن سعيد بن مْ َبـيرو فـي قوله :إاّا َ
ِ
ْ
هللان َيحْ ِ ْلَُْا وهللا ْشفَ ْقنَ ِم ُْْا قال :األمااة :الفرائض ال ـي اف رضُا هللا علـى العبـاد.
العواَو عن الضنحاك بنن منزاحْو عنن ابنن عبنـاأو فنـي قولنه :إاّنا
21885ـ قال :ثْا ْشيـْو عن ّ
والـجبـا ِل فَأ َ َبـيْنَ ْ
هللان َيحْ ِ ْلَُْا قال :األمااة :الفرائض ال ـي
ض
ت
س َ َوا ِ
ع َرضْْا األمااَةَ علـى ال ّ
ْ
واألر ِ
َ
ِ
اف رضُا هللا علـى عبـاده.
العواَ بن حوشب وْويبرو ك ْ ا عن الضحاكو عن ابنن
21886ـ قال :ثْا ْشيـْو قال :هللاخبراا ّ
ً
ع َرضْْا األمااَةَ ...إلـى قوله َْ مُوم قنال :األماانة :الفنرائض .قنال ْنويبر فنـي
عبـاأو فـي قوله إاّا َ
حديرننه :فلننـ ا عرضننت علننـى آدَو قننال :هللاي ربّ ومننا األمااننة؟ قننال :قـيننـل :إن هللادّي ُننا ْزيننتو وإن
ضيع ُا عوقبتو قال :هللاي ربّ ح ل ُا بـ ا فـيُاو قال :ف ا م ث فـي الـجْة إم قدر ما بـين العصنر
إلـى غروب الش س ح ـى ع ل بـالـ عصيةو فأمخر مُْا.
حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا مـح د بن ْعفرو قال :حدثْا شعبةو عن هللابنـي بشنرو عنن سنعيدو عنن
ع َرضْنْا األَمااَنةَ قنال :عرضنت علنـى آدَو فقنال :خنذْا بنـ ا
ابن عبـاأ هللااه قال فنـي ْنذه امَينة إاّنا َ
فـيُاو ف ن هللاطعت غفرت لاو وإن عصيت عذّب او قال :قد قبلتو ف ا كنان إم قندر منا بنـين العصنر
إلـى اللـيـل من ذلا الـيوَ ح ـى هللاصاب الـَطيئة.
يو عنن ابنن عبنـاأو قولنه إاناّ
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
حدثْـي علـ ّ
ّ
والـجبـا ِل إن هللادّوْا هللاثابُْو وإن ضيّعوْا عذبُْو ف رْوا
ض
ت
س َ َوا ِ
ع َرضْْا األمااَةَ علـى ال ّ
ْ
واألر ِ
َ
ِ
ذلاو وهللاشفقوا من غير معصيةو ول نن تعظينـ ا لندين هللا هللان م يقومنوا بُناو ثنْ عرضنُا علنـى آدَو
سان إاّهم كانَ َ
فقبلُا بـ ا فـيُاو وْو قولهَ :و َح َ لَُا اإل ْا م
غرا بأمر هللا.
ألموما َْ مُومً ّ
حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابنـيو قنال :ثْنـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن ابنن
ع َرضْْا األمااَةَ :الطاعة عرضُا علـيُا قبل هللان يعرضنُا علنـى آدَو فلنـْ تطقُناو
عبـاأو قوله :إاّا َ
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فقال مَدَ :يا آدَ إاـي قد عرضت األمااة علـى الس وات واألرض والـجبـالو فلـْ تطقُاو فُل هللاات
عوقبتو فأخنذْا آدَ
آخذْا بـ ا فـيُا؟ فقال :يا ربّ  :وما فـيُا؟ قال :إن هللاحسْت مْ ِزيتو وإن هللاسأت م
سان إاّهم كانَ َ
ف ـح لُاو فذلا قولهَ :و َح َ لَُا اإل ْا م
ألموما َْ مُومً.
 21887ـ حدثْا ابن بشارو قال :حندثْا هللابنو هللاح ند الزبنـيريو قنال :حندثْا سفنـيانو عنن رْنلو عنن
والـجبنـا ِل فَأَبَنـيْنَ ْ
هللان
ض
ت
سن َ َوا ِ
ع َرضْنْا األمااَنةَ علنـى ال ّ
ْ
واألر ِ
الضحاك بن مزاحْو فـي قوله :إاّا َ
ِ
م
ً
َ
يَحْ ِ ْلَُْا وهللا ْشفَ ْقنَ ِم ُْْا َو َح َ لَُا اإل ْا م
سان إاّهم كانَ ألوما َْ مُوم قال آدَ :قـينـل لنه :خنذْا بحقُناو قنال:
عوقبتو ف نا لبنث منا بنـين الظُنر والعصنر ح نـى
وما حقُا؟ قـيـل :إن هللاحسْت مْزيتو وإن هللاسأت م
هللاخر مُْا.
21888ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
والـجبـا ِل فلـْ يطقنن ح َ لُناو فُنل هللاانت
ض
ت
س َ َوا ِ
ع َرضْْا األمااَةَ علـى ال ّ
ْ
واألر ِ
يقول فـي قوله إاّا َ
ِ
يا آدَ آخذْا بنـ ا فنـيُا قنال آدَ :ومنا فنـيُا ينا ربّ ؟ قنال :إن هللاحسنْت مْ ِزينتو وإن هللاسنأت عوقبنتو
فقال :تـح ّ ل مُاو فقال هللا تبـارك وتعالـى :قد ح ل ُا ف ا م ث آدَ إم مقندار منا بنـين األولنـى إلنـى
العصر ح ـى هللاخرْه إبلـيس لعْه هللا من الـجْة واألمااة :الطاعة.
21889ـ حدثْـي سعيد بن ع رو الس واـيو قال :حدثْا بقـيةو قال :ثْـي عيسى بن إبراْيـْو عنن
ي صلى هللا عليه وسنلْ قنال:
موسى بن هللابـي حبـيبو عن الـح ْ بن ع روو وكان من هللاصحاب الْبـ ّ
م
م
ي صلى هللا عليه وسلّْ « :
ـيااو فأ ْر ِسنلوا ِبن ِهو
والوفـا َا اَزَ م علـى اب ِْن آدَ ََ َم َع األ ْا ِب ِ
إن األمااَةَ َ
قال الْبـ ّ
سنولٌ .انزل القنرآن وْنو كن َ هللاو وازلنت العربنـية
سو مل ّ
ّللاِو ِ
ي َر م
فَ ِ ْْ مُ ْْ َر م
يو َو ِمن ْْ مُ ْْ اَ ِبنـ ّ
ومن ْْ مُ ْْ اَ ِبنـ ّ
والعج يةو فعلـ وا هللامر القرآنو وعلـ وا هللامر السْن بألسْ ُْو ولـْ يدع هللا شيئا من هللامره مـ ا يأتون
ومـ ا يج ْبونو وْي الـحج ,علـيُْو إم بَـيَّْةم لُْو فلـيس هللاْل لسان إم وْْ يعرفنون النـحسن منن
القبـيح .ثْ األمااة ّهللاول شيا ي ْمرفعو ويبقـى هللاثرْا فـي ْذور قلوب الْناأو ثنْ ي ْمرفنع الوفنـاا والعُند
ي وإلنـى هللام نـيو فن
والذمـْو وتبقـى ال بو فعالـْ يع لو وْاْل يعرفُا ويْ رْنا ح نـى وصنل إلنـ ّ
ـحذر هللايُننا الْنناأو وإينناكْ والوسننواأ الننـَْاأو
َي ُْ ِلننا علننـى هللا إم ْالنناو وم يم ْم ِفلننه إم تنناركو والن َ
وإاـ ا يبلوكْ هللاي ْ هللاحسن ع ».
يو قنال:
21890ـ حدثْـي مـح د بن خـلف ال َعسْق اـيو قال :حدثْا عبـيد بن عبد الـ نـجيد الـحْفنـ ّ
صنريو عنن هللابنـي
العنواَ العطنارو قنال :حندثْا ق نادةو وهللابنـان بنن هللابنـي عيناشو عنن خَـ ِلنـيد ال َع ْ
حدثْا ّ
نس َم ْ
نن ْنا َا ِب ُِ ّ
ان
الدردااو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسنلَْ « :خ ْ ٌ
نن َي ْنو ََ ال ِقنـيا َم ِة َمن َع إينـ ٍ
دَ َخنننـ َل النننـ َجّْةََ :منننن حنننافَ َ
سننن مجو ِدْ ِّن
صنننلَ َوا ِ
ت النننـ ََ ْ ِسو علنننـى مو م
ضنننوئ ُِ ّن َو مر مكنننو ِع ُِ ّن َو م
ظ علنننـى ال ّ
ّللاِ م ي ْف َعن مل ذلناَ إمّ
نن ما ِلن ِه َ
َو َم َوا ِقـي ِ ُِ ّنو وهللا ْع َ
طى ّ
الزكناة َ ِم ْ
ّنب النّْ ْف ِس ِبُنا» وكنانَ َيقمنولمَ « :وايْنـ مْ ّ
طي َ
س ِبنـي ًو وهللادّى األمااَنةَ» قنالوا :ينا هللابنـا
إن اسْن َطا َ
ناَ َر َم َ
ع إلنـى ذِلنا َ
ممأْ ِم ٌنو َو َ
ضنانَ و َو َحن ّ ,ال َبنـيْتَ ِ
ص َ
الدرداا :وما األمااة؟ قال :المسل من الـجْابةو ف ن هللا لـْ يأمن ابن آدَ علـى شيا من ديْه غيره.
 21891ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا عبد الرح نو قال :حدثْا سفنـيانو عنن األع نشو عنن هللابنـي
ي بن كعبو قال :من األمااة هللان الـ رهللاة اؤتـ ْت علـى فرُْا.
الضحىو عن مسروقو عن هللامبـ ّ
ع َرضْنْا
 21892ـ حدثْنـي ينواسو قنال :حندثْا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قنول هللا :إاّنا َ
والـجبننـا ِل فَأَبَننـيْنَ ْ
هللان يَحْ ِ ْلَُْننا وهللا ْشنفَ ْقنَ ِم ُْْننا قننال :إن هللا عننرض
ض
ت
سن َ َوا ِ
األمااَنةَ علننـى ال ّ
ْ
واألر ِ
ِ
ّ
علـيُن الدينو ويجعل ّ
ّ
ّ
أمُْن علـى الدينو فقلن:
لُن ثوابـا وعقابـاو ويس
علـيُن األمااة هللان يف رض
مو اننـحن مسننَرات ألمننركو م ارينند ثوابننـا وم عقابننـاو قننال رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ:
ّللام علـى آدَ ََو فقالَ :بـين هللامذماِـي َوعاتِقـي» قال ابن يدو فقال هللا له :هللاما إذ تنـح لت ْنذا
ضُا ّ
ع َر َ
« َو َ
ّ
فنأرخ علنـيه حجابنهو
فسأعيْاو هللاْعل لبصرك حجابـاو فن ذا خشنيت هللان تْظنر إلنـى منا م يحنل لناو ْ
وهللاْعننل للسننااا بـابننـا وغلقنناو فن ذا خشننيت فننأغلقو وهللاْعننل لفرْننا لبننـاساو فن ت شننفه إم علننـى مننا
هللاحللت لا.
َ
ّ
ع َرضْْا األمااَة علنـى
21893ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة قوله إاا َ
ْ
ْ
ْ
ْ
والـجبـا ِل يعْـي به :الدين والفرائض والـحدود فَأَبَـيْنَ ْ
هللان يَحْ ِ لَُْا وهللاشفَقنَ ِمُْنا
ض
ت
س َ َوا ِ
ال ّ
ْ
واألر ِ
ِ
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سنان إاّنهم كنانَ َ
قـيـل ّ
تأدّين حقُاو فقلن :م اطيق ذلا َو َح َ لَُا اإل ْا م
ألمومنا َْ مُنومً قـينـل
لُن :اح لُْا َ
له :هللاتـح لُا؟ قال :اعْو قـيـل :هللاتأدّي حقُا؟ قال :اعْو قال هللا :إاه كان ألوما ُْومً عن حقُا.
وقال آخرون :بل عْى بـاألمااة فـي ْذا الـ وضع :هللامااات الْاأ .ذكر من قال ذلا:
21894ـ حدثْا تـ يـْ بن الـ ْ صرو قال :حدثْا إسحاقو عن شنرياو عنن األع نشو عنن عبند هللا
ي صنلى هللا علينه وسنلْ هللاانه قنال« :القَ ْن مل
بن السائبو عن اذانو عن عبد هللا بن مسعودو عن الْبنـ ّ
ّ
َ
ب األمااَن ِةو فَنـيمقا مل
سبِـيـ ِل ّ
ص ِ
اح ِ
ّللاِ يم َفّ مر الذّام َ
فِـي َ
َياٍ إم األمااَة يمأْ ت َـى ب َ
وب مكلُّا هللاو قال :يم َفّ مر مك ّل ش ْ
ْ
ْ
َ
م
ب بِن ِه
لَهم :هللادّ هللامااَ َاَ و فَـيَقولم :هللاي ربّ َوقَ ْد ذَ َْبَ ِ
ت الدّ ْاـياو ث ثنا فَنـيمقالم :اذ َْبمنوا بِن ِه إلنـى ال َُا ِويَن ِة فَنـيمذ َْ م
ضعَُا علننـى
إلَنـيُْاو فَننـيَ ُْ ِوي فِنـيُا ح ننـى يَ ْْ َ ُِنني إلنـى قَ ْع ِرْنناو فَنـيَ ِجدمْا مْْنناكَ َك ُِ ْيئ َ ُِنناو فَنـيَحْ لمُاو فَننـيَ َ
نـْو ح ننـى إذَا رهللاى هللااّنهم قَن ْد َخن َنر َ َ لّن ْ
صعَدم بُِننا إلننـى َ
نتو فَ َُن َنوى فِننـي هللاث َ ِرْننا هللابَندَ
عاتِ ِقن ِهو فَننـيَ ْ
ش ِفن ِ
نـير َْ َُّْن َ
امَبِندِينَ » .قننالوا :واألمااننة فننـي الصن ةو واألمااننة فننـي الصننوَو واألمااننة فننـي الننـحديث وهللاشندّ ذلننا
الودائعو فلقـيت البراا فقلت :هللام تس ع إلـى ما يقول هللاخوك عبد هللا؟ فقال :صدق.
ي صنلى هللا
قال :شرياو وثْـي عياش العنامري عنن اذانو عنن عبند هللا بنن مسنعودو عنن الْبنـ ّ
عليه وسلْ بْـحوهو ولـْ يذكر األمااة فـي الص ةو وفـي ك ّل شيا.
 21895ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يد :هللاخبراـي ع رو بن الـحار و
عن ابن هللابـي ْ لو عن هللابـي حا َو قال :إن هللا عرض األمااة علـى سن اا الدانـياو فأبنت ثنْ ال نـي
تلـيُاو ح ـى فنره مُْناو ثنْ األرضنين ثنْ الـجبنـالو ثنْ عرضنُا علنـى آدَو فقنال :اعنْو بنـين هللاذانـي
بُنو ف ّ
آمرك ّ
اُن لا عون :إانـي ْعلنت لنا لسنااا بنـين لـحسينـينو ف فنه عنن كن ّل
وعاتقـي .فر
حرمت علـيا.
شيا اُي ا عْه وْعلت لا فرْا وواري هو ف ت شفه إلـى ما ّ
وقال آخرون :بل ذلا إاـ ا عْى به ائ ـ ان آدَ ابْه قابـيـل علـى هللاْله وولدهو وخيااة قابـينـل هللابنـاه
فـي ق له هللاخاه .ذكر من قال ذلا:
ي
21896ـ حدثْـي موسى بن ْارونو قال :حدثْا ع رو بن ح ادو قال :حدثْا هللاسبـاطو عنن السند ّ
فـي خبر ذكره عن هللابـي مالاو وعن هللابـي صالـحو عن ابن عبـاأو وعنن مم ّنرة الُ داانـيو عنن ابنن
ي صلى هللا عليه وسنلْ قنال :كنان م يولند مَدَ مولنود إم مولند
مسعودو وعن ااأ من هللاصحاب الْبـ ّ
ويزو ْارية ْذا النبطن غن َ
يزو غ ََ ْذا البطن ْارية ْذا البطن امَخرو
ّ
معه ْاريةو ف ان ّ
ْذا البطن امَخرو ح ـى مولد له اثْانو يقال لُ ا قابـيـلو وْابـيـل وكان قابـيـل صاحب رعو وكان
ْابـيـل صاحب ضرعو وكان قابـيـل هللاكبرْ او وكان له هللاخت هللاحسن من هللاخت ْابـيـلو وإن ْابـيـل
طلب هللان َي ْْ ِ ح هللاخت قابـيـلو فأبى علـيه وقالْ :ي هللاخ ـي مو ْ
لدت معيو وْي هللاحسن منن هللاخ ناو وهللاانا
ّ
ّ
هللاحنق
قربنـا قربنـااا إلنـى هللا هللايُ نا
يزوُْنا ْابـينـل فنأبىو وإاُ نا ّ
هللاتزوُْاو فنأمره هللابنوه هللان ّ
هللاحق هللان ّ
بـالـجاريةو وكان آدَ يومئذ قد غاب عُْ او هللاي بـ ة يْظر إلـيُاو قال هللا مَدَ :يا آدَ ْل تعلنـْ هللان
لـي بـي ا فـي األرض؟ قال :اللُ ّْ مو قال :إن لـي بـي ا بـ ة فأتهو فقنال آدَ للسن اا :احفظني ولندي
بـاألمااةو فأبت وقال لٍلرضو فأبت فقال للـجبنـالو فأبنت فقنال لقابـينـلو فقنال :اعنْو تنذْب وترْنع
ّ
هللاحنق
وقربـا قربـاااو وكنان قابـينـل يفَنر علنـيه فنـيقول :هللاانا
يسرك فلـ ا ااطلق آدَ ّ
وتـجد هللاْلا ك ا ّ
قنرب ْابـينـل َْذَعنة سن يْةو
قربنـاو ّ
ي والندي فلنـ ا ّ
بُا مْاو ْي هللاخ ـيو وهللااا هللاكبر مْناو وهللاانا وصن ّ
س ْْبلو فوْد فـيُا سْبلة عظيـ ةو ففركُا فأكلُناو فْزلنت الْنار فأكلنت قمربنـان
وقرب ْابـيـل مح ْزمة م
ّ
م
ّ
ْابـيـلو وتركت قربـان قابـينـلو فمضنب وقنال :ألق لْنا ح نـى م تنْ ح هللاخ نـيو فقنال ْابـينـل إانـ َ ا
س ْ
ِي إلَـيْاَ أل َ ْق ملَاَ إاّنـي
هللاخناف ّ
يَ َقَبّ مل ّ
م
ّللاَ
ّللام ِمنَ الـ م ّقِـينَ لَئِ ْن بَ َ
طتَ إلـ ّ
ي يَدَكَ ِل َ ْق ملَِْـي ما هللااا بِبـاسِطٍ يَد َ
َربّ العالَـ ِ ينَ  ...إلـى قوله :فَ َ
ع ْ
هللاخي ِه فطلبه لـيق لهو فراه المن َ مْنه فنـي رؤوأ
سهم قَ ْ َل ِ
ت لَهم اَ ْف م
ط ّو َ
عنى غْنـ ه فنـي ْبنلو وْنو انائْو فرفنع صنَرةو فشندخ بُنا
الـجبـال وهللاتاه يوما من األياَو وْنو ْ
ير َ
َ
رهللاسننهو ف نناتو وتركننه بننـالعَرااو وم يعلننـْ كيننف يم ن ْدفنو فبعننث هللا غرابننـين هللاخننوين فننـاق و فق ننل
ع َج ْزتَ ْ
ب
هللان هللاكونَ ِمرْن َل َْنذَا المم َنرا ِ
هللاحدْ ا صاحبهو فحفر لهو ثْ حرا علـيه فلـ ا رآه قال :يا َويمـلَ ا هللا َ
غ َرابـا يَ ْب َح م
ّللام م
س ْوهللاَة َ هللاخيو فُو قول هللا تبـارك وتعالـى :فَبَعَ َ
ْنف
ث ّ
ث فِـي ْ
األر ِ
ي َ
ض ِلـي ِمريَهم َكي َ
فَأ م َو ِار َ
ع َرضْنْا األمااَنةَ علنـى
سوهللاَة َ ِ
هللاخي ِه فرْع آدَ فوْد ابْنه قند قَ نل هللاخناهو فنذلا حنين يقنول :إاّنا َ
ي َمو ِاري َ
َ
والـجبـا ِل ...إلـى آخر امية.
ض
ت
س َ َوا ِ
ال ّ
ْ
واألر ِ
ِ
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عِْنـي بنـاألمااة فنـي ْنذا النـ وضع:
وهللاولـى األقوال فـي ذلا بـالصواب منا قالنه النذين قنالوا :إانه م
ع َرضنْا األمااَنةَ
ْ يع معااـي األمااات فـي الدينو وهللامااات الْاأو وذلا هللان هللا لنـْ
ّ
يَنص بقولنهَ :
بعض معااـي األمااات لـ ا وصفْا.
َ
م
ً
َ
ّ
وبْـحو قولْا قال هللاْل ال أويـل فـي معْى قول هللا :إاهم كانَ ألوما َْ مُوم .ذكر من قال ذلا:
م
َ
ي إاّنهم كننانَ ألومننا
21897ـن حدثْننـي موسننىو قننال :حنندثْا ع ننروو قننال :حندثْا هللاسبننـاطو عننن السنند ّ
َْ مُومً يعْـي قابـيـل حين ح ل هللامااة آدَ لـْ يحفظ له هللاْله.
يو قنال :حندثْا سفنـيانو عنن رْنلو عنن
21898ـ حدثْا ابن بشارو قال :حندثْا هللابنو هللاح ند الزبنـير ّ
ألمومنا َْ مُنومً قنال :ألومنا لْفسنهو ُْنومً
الضحاكو فـي قولنهَ :و َح لَُنا اإلاسنان قنال آدَ إاّنهم كنانَ َ
فـيـ ا اح ـ ل فـيـ ا بـيْه وبـين ربه.
يو عنن ابنن عبنـاأ إاّنهم
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علـ ّ
21899ـ حدثْا علـ ّ
كانَ َ
ألموما َْ مُومً غ َّر بأمر هللا.
21900ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادة إاّنهم كنانَ َ
ألمومنا َْ مُنومً قنال:
ألوما لُاو يعْـي لٍلمااةو ُْومً عن حقُا.

اآلية 73 :

نوب
ت َو ْال م ْش ِنر ِكينَ َو ْال م ْش ِنر َكا ِ
ّللام ْال م َْنافِقِينَ َو ْال م َْافِقَنا ِ
ب ّ
ت َو َي م َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :لّيم َعنذّ َ
ّللام َ
غفمورا ً ّر ِحي ا ً }.
علَى ْال م أْ ِمِْينَ َو ْال م أْ ِمَْا ِ
ت َو َكانَ ّ
ّ
ّللام َ
يقول تعالـى ذكره :وح ل اإلاسان األمااة كيـ ا يعذّب هللا الـ ْافقنـين فنـيُا النذين يظُنرون هللااُنْ
سنرون ال فنر بُناو والنـ ْافقات والنـ شركين بنـاهلل فنـي
يأدّون فرائض هللاو مأمْـين بُناو وْنْ مس ّ
ت يرْنع بُنْ
ّللام علنـى الـ م أْ ِمِْنـينَ َوالنـ م أْ ِمْا ِ
عبـادتُْ إيناه امَلُنة واألوثنانو والنـ م ْش ِركا ِ
نوب ّ
ت َو َي م َ
ّللام َ
غفمنورا لنذاوب الـ أمْنـين
إلـى طاع هو وهللاداا األمااات ال ـي هللالزمُْ إياْنا ح نـى يأدّوْنا وكنانَ ّ
والـ أمْاتو بس ره علـيُاو وتركه عقابُْ علـيُا َر ِحيـ ا هللان يعذّبُْ علـيُا بعد توب ُْ مُْا .وبْـحو
الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21901ـ حدثْا سوار بن عبد هللا الع بريو قال :ثْـي هللابـيو قال :حدثْا هللابو األشُبو عنن النـحسن
ب
ض
ت
س َ َوا ِ
ع َرضْْا األمااَةَ علـى ال ّ
ْ
واألر ِ
والـجبـا ِل ح ـى يْ ُي ِلـيم َعذّ َ
هللااه كان يقرهللا ْذه امَية :إاّا َ
ِ
ت فنننـيقول :اللنننذان خاااْننناو اللنننذان ألنننـ اْا:
ت والنننـ م ْش ِركِينَ والنننـ م ْش ِركا ِ
ّللام الـ م ْا ِفقنننـينَ والنننـ م ْا ِفقا ِ
ّ
الـ ْافق والـ شرك.
ّللام الـ م ْا ِف ِقننـينَ
ب ّ
21902ـ ن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادة ِلننـيم َعذّ َ
ت ْننننذان اللننننذان خاااْنننناو وي ننننوب هللا علننننـى الـ أمْننننـين
ت والننننـ م ْش ِركِينَ والننننـ م ْش ِركا ِ
َوالننننـ م ْافِقا ِ
م
ّللام َ
غفورا َر ِحيـ ا.
والـ أمْاتو ْذان اللذان هللادّياْا وكانَ ّ
آخر سورة األحزابو وهلل الـح د والـ ْة

سورة سبأ
سورة سب م ية
وآياتُا هللاربع وخ سون

بسم هللا الرح َمن الرحيـم

اآلية 1 :

ْ
ض َولَهم ْال َح ْ دم فِي
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
س َ َاوا ِ
{ال َح ْ دم ّلِلِ الّذِي لَهم َما فِي ال ّ
ت َو َما فِي ْ
األر ِ
ير }.
امَ ِخ َرةِ َو مْ َو ْال َح ِ ي مْ ْال ََبِ م
يقننول تعالننـى ذكننره :الشن ر ال امننلو والننـح د ال ننا َّ كلننهو للننـ عبود الننذي ْننو مالننا ْ يننع مننا فننـي
األرضنين السنبع دون كنل منا يعبدوانهو ودون كنل شنيا سنواهو م مالنا
الس وات السبعو ومنا فنـي َ
َ
لشيا من ذلا غيره فـالـ عْى :الذي ْنو مالنا ْ يعنه َولنهم النـ َح ْ دم فِنـي ام ِخ َنرةِ يقنول :ولنه الشن ر
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ال امل فـي امَخرةو كالذي ْو له ذلنا فنـي الدانـيا العاْلنةو ألن مْنه النْعْ كلُنا علنـى كنل منن فنـي
الس وات واألرض فـي الداـياو ومْه ي ون ذلا فـي امَخرةو فـالـح د هلل خالصا دون منا سنواه فنـي
عاْل الداـياو وآْل امَخرةو ألن الْعْ كلُا من قِبله م يمشنركه فنـيُا هللاحند منن دوانهو وْنو الـح ينـْ
فـي تدبـيره خنـلقه وصنرفه إيناْْ فنـي تقنديرهو خبنـير بُنْ وبنـ ا يصلنـحُْو وبنـ ا ع لنواو ومنا ْنْ
عاملونو مـحيط بج يع ذلا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
نـير ح ينـْ
ْنو الـ َح ِ ينـ مْ الـ ََبِ م
21903ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو َ
فـي هللامرهو خبـير بَـلقه.

اآلية 2 :

آا
سن َ ِ
ْنز مل ِمننَ ال ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَ ْعلَ مْ َما يَ ْل م ,فِني ْ
األر ِ
ض َو َمنا يَ َْ منر م ِم ْْ َُنا َو َمنا يَ ِ
ور }.
َو َما يَ ْع مر م فِي َُا َو مْ َو ّ
الر ِحي مْ ْالمَفم م
يقول تعالـى ذكره :يعلـْ ما يدخنـل األرض ومنا يمينب فنـيُا منن شنيا منن قنولُْ :ولنـجت فنـي
كذا :إذا دخـلت فـيهو ك ا قال الشاعر:
ّ
ع ُْْا ْ
هللان ت ََولـ َجُا اإلبَ ْر
ضايَ مق َ
رهللايْتم القَ َوافِـي يَ ّلِـجْ نَ َم َوا ِلـجات َ َ
يعْـي بقوله« :ي ّلـجن موالـجا» :يدخـلن مداخـل َوما ْ
يَ مر م ِم ُْْنا يقنول :ومنا يَنر منن األرض
اا َوما َي ْع مر م فِـيُا يعْـي :وما يصعد فـي السن اا وذلنا خبنر منن هللا هللاانه العالنـْ
س ِ
َوما َي ْْ ِز ِل ِمنَ ال ّ
الذي م يَفـى علـيه شيا فـي الس وات واألرضو مـ ا أُر فـيُا وما بطنو وْو الرحيـْ المفور
وْو الرحيـْ بأْل ال وبة من عبـاده هللان يعذّبُْ بعد توب ُْو المفور لذاوبُْ إذا تابوا مُْا.

اآلية 3 :

عة م ق م ْ
عنا ِل ِْ
{وقَا َل الّذِينَ َكفَ منرواْ مَ ت َأ ْ ِتيَْنا ال ّ
نى َو َربّني لَ َنأ ْ ِت َيّْ م ْْ َ
سنا َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
نل َبلَ َ
صم مَر ِمن ذَلِاَ َومَ هللا َ ْك َب مر ِإمّ ِفني
س َ َاوا ِ
ع ْْهم ِمرْقَا مل ذَ ّر ٍة ِفي ال ّ
ض َومَ هللا َ ْ
ت َومَ ِفي ْ
األر ِ
ْالمَ ْي ِ
ب َ
ب مَ َي ْع مز َ
ين }.
ِك َا ٍ
ب ّم ِب ٍ
يقول تعالـى ذكنره :ويسن عجلا ينا منـح د النذين ْحندوا قمندرة هللا علنـى إعنادة خنـلقه بعند فْنائُْ
بُيئ ُْ ال ـي كااوا بُا من قبنل فْنائُْ منن قومنا بقنـياَ السناعةو اسن ُزاا بوعندك إيناْْو وت ذيبنـا
لـَبركو قل لُْ :بلـى تأتـي ْ وربـيو قس ا به ل أتـيْ ْ الساعةو ثْ عاد ْ ّل ْ له بعد ذكره الساعة
ب.
علـى افسهو وتـ ـجيدْاو فقال :عا ِل ِـْ المَ ْي ِ
ب» علنـى مرنال فنـاعلو
القراا فـي قرااة ذلاو فقرهللاته عامة ّ
واخ لفت ّ
قنراا النـ ديْة« :عا ِلنـ مْ المَيْن ِ
ب كن َ حائنل بنـيْه
نـْ المَيْن ِ
بـالرفع علـى امس ئْافو إذ دخـل بنـين قولنهَ :و َربّنـيو وبنـين قولنه :عا ِل َ
قراا ال وفة والبصرةو عالـْ علنـى مرنال فنـاعلو غينر هللااُنْ خفضنوا عالنـْ
وبـيْه .وقرهللا ذلا بعض ّ
ع ن َِّ
ردّا مننُْْ لننه علننـى قولننه َو َربّننـي إذ كننان مننن صننف ه .وقنرهللا ذلننا بقننـية عامننة قن ّنراا ال وفننةَ « :
ب» علـى مرال فعّالو وبـالـَفض ردّا إلعرابه علـى إعراب قوله َو َربّـي إذ كان من اع ه.
المَ ْي ِ
قنراا
والصواب من القول فـي ذلا عْدااو هللان ك ّل ْذه القرااات الر و قنرااات مشنُورات فنـي ّ
األمصار م قاربـات الـ عااـيو فبأي ّ
ُن قنرهللا القنارىا ف صنيب غينر هللان هللاعجنب القنرااات فنـي ذلنا
قنراا هللاْنل ال وفنة فأمنا اخ نـيار
ب» علـى القرااة ال ـي ذكرتُا عن عامة ّ
ع ّ َِ المَ ْي ِ
ي هللاقرهللا بُاَ « :
إلـ ّ
ع َ علـى عالـْو فٍلاُنا هللابلنغ فنـي النـ دح .وهللامنا النـَفض فنـيُا فٍلاُنا منن اعنت النربّ و وْنو فنـي
ب» ع َ ما يميب عن هللابصار الـَـلقو فن ينراه هللاحندو إمنا
موضع
ّ
ع َّ المَ ْي ِ
الـجر .وعْى بقولهَ « :
كواه فلـْ يمطلع علـيه هللاحدا غيره .وإاـ ا وصنف ْن ّل ثْناؤه فنـي
ما لـْ ي ّواه مـ ا سي ّواهو هللاو ما قد ّ
ْذا الـ وضع افسه بعلـ ه الميبو إع ما مْنه خنـلقه هللان السناعة م يعلنـْ وقنت منـجيئُا هللاحند سنواهو
وإن كاات ْائينةو فقنال لْبنـيه منـح د صنلى هللا علينه وسنلْ :قنل للنذين كفنروا بنربُْ :بلنـى ورب نْ
ل أتـيْ ْ الساعةو ول ْه م يعلـْ وقت مـجيئُا هللاحد سوى ع َ المينوبو النذي م يعنزب عْنه مرقنال
ذرة.
ّ
ع ْْهم م يميب عْهو ول ْه أاْر له .وبْـحو الذي قلْنا فنـي ذلنا
يعْـي ْ ّل ثْاؤه بقولهَ :وم يَ ْع مز م
ب َ
قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:

This file was downloaded from QuranicThought.com

يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علـيو عن ابن عبنـاأ فنـي
21904ـ حدثْا علـ ّ
ع ْْهم يقول :م يميب عْه.
قوله :م يَ ْع مز م
ب َ
 21905ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو فنـي قنول هللا :م
ع ْْهم قال :م يميب.
يَ ْع مز م
ب َ
ْ
َ
ع ْْنهم ِمرقنا مل ذ ّرةٍ :هللاي
21906ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة م يَ ْع منز م
ب َ
م يميب عْه.
وقد بـيّْا ذلا بشواْده فـيـ ا مضى بـ ا هللاغْى عن إعادته فـي ْذا الـ وضع.
ذرة فنـي السن وات وم فنـي األرض يقنول تعالنـى ذكنره :م يمينب
وقولهِ :مرْقا مل ذَ ّرةٍ يعْـي :انة ّ
صم مَر ِم ْن
ذرة ف ا فوقُا ف ا دواُاو هللاين كان فـي الس وات وم فـي األرض َوم هللا ْ
عْه شيا من اة ّ
ّ
ْ
ـين يقولْ :و مربت
ذرة َوم هللاكبَ مر مْه إم فِـي ِك ا ٍ
ذلاَ يقول :وم يعزب عْه هللاصمر من مرقال ّ
ب ممبِ ٍ
فـي ك اب يبـين للْاأر فـيه هللان هللا تعالـى ذكره قد هللاثب ه وهللاحصاه وعلـ هو فلـْ يعزب عن علـ ه.

اآلية 4 :

ت هللا م ْولَـَئِاَ لَ مُن ْْ ّم ْم ِف َنرة ٌ َو ِر ْ ٌق
صا ِل َحا ِ
ع ِ لمواْ ال ّ
ي الّذِينَ آ َمْمواْ َو َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :لّيَجْ ِز َ
َك ِري ٌْ }.
يقول تعالـى ذكره :هللاثبت ذلا فـي ال اب الـ بـينو كي يرـيب الذين آمْوا بـاهلل ورسنولهو وع لنوا
بـ ا هللامرْْ هللا ورسوله بهو واا ُوا ع ا اُاْْ عْه علـى طاع ُْ ربُْ هللامولَئِاَ لَ مُ ْْ َم ْم ِف َرة ٌ يقول ْ ّل
ثْاؤه :لُأما الذين آمْوا وع لوا الصالـحاتو ممفرة ِمن َربُْ لذاوبُْ َو ِر ْ ٌق َك ِريـ ٌْ يقول :وعيش
ْْـيا يوَ القـيامة فـي الـجْةو ك ا:
م
21907ـ حدثْا بشرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة هللاولَئِناَ لَ مُن ْْ َم ْم ِف َنرة ٌ لنذاوبُْ
َو ِر ْ ٌق َك ِريـ ٌْ فـي الـجْة.

اآلية 5 :

عذَابٌ ّمن ّرْْ ٍنز هللا َ ِلني ٌْ
اْ ِزينَ هللا م ْولَـَئِاَ لَ مُ ْْ َ
{والّذِينَ َ
ي آيَاتَِْا ممعَ ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
سعَ ْوا فِ َ
}.
يقول تعالـى ذكره :هللاثبت ذلا فـي ال ابو لـيجزي الـ أمْـين ما وصفو ولنـيجزي النذين سنعوا
فـي آياتْا معاْزين يقول :وكي يرـيب الذين ع لوا فـي إبطنال هللادل ْنا وحججْنا معاوانـينو يحسنبون
عذَابٌ يقولْ :أما لُنْ عنذاب منن شنديد العنذاب
هللااُْ يسبقواْا بأافسُْ ف اقدر علـيُْ هللامولَئِاَ لَ مُ ْْ َ
األلـيـْ ويعْـي بـاأللـيـْ :الـ وْع .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
سنعَ ْوا فننـي آياتِْننا
21908ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزيندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق نادةو قولننهَ :و َ
عنذَابٌ ِم ْ
نن ِرْْ ٍنز هللا ِلـينـ ٌْ قنال :الرْنز :سنوا العنذابو األلـينـْ:
اْ ِزينَ  :هللاي م يعجزون هللامولَئِاَ لَ مُن ْْ َ
ممعَ ِ
الـ وْع.
ّ
سنعَ ْوا
21909ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قنال ابنن يندو فنـي قنول هللاَ :والنذِينَ َ
عاْ ِزينَ قالْ :اْدين لـيُبطوْا هللاو يبطلوْاو قال :وْنْ النـ شركونو وقنرهللا :م تَسْن َ عموا
فِـي آياتِْا مم ِ
ّ
َ
م
ْ
رآن َو ْالم َْوا فِـي ِه لعَل ْْ تَم ِلبمونَ .
ِل َُذا القم ِ

اآلية 6 :

انز َل ِإلَيْناَ ِمنن ّربّناَ مْ َنو ْال َح ّ
نق
ِي هللا م ِ
القول فنـي تأوينـل قولنه تعالنـىَ :
{ويَ َنرى الّنذِينَ هللا موتمنواْ ْال ِع ْل َنْ الّنذ َ
يز ْال َح ِ ي ِد }.
ص َر ِ
ى ِ
اط ْال َع ِز ِ
َويَ ُْد َ
ِي ِإلَ َ
يقول تعالـى ذكره :هللاثبت ذلا فـي ك اب مبـينو لـيجزي الذين آمْواو والنذين سنعوا فنـي آياتْنا منا
قد بـين لُْو ولـيرى الذين هللاوتوا العلـْ فـيرى فـي موضع اصب عطفـا به علـى قوله :يَجزيو فنـي
ي الّنذِينَ آ َمْمننوا .وعْنى بننـالذين هللاوتننوا العلننـْ :مسلننـ ة هللاْنل ال نناب كعبنند هللا بننن سن َو
قولنهِ :لننـيَجْ ِز َ
م
واظرائه النذين قند قنرؤوا ك نب هللا ال نـي هللاازلنت قبنل الفرقنانو فقنال تعالنـى ذكنره :ولنـيرى ْنأما
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الذين هللاوتنوا العلنـْ ب ناب هللا النذي ْنو ال نوراةو ال ناب النذي هللامانزل إلنـيا ينا منـح د منن ربنا ْنو
ّ
الـحق.
وقـيـل :عْـي بـالذين هللاوتوا العلـْ :هللاصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ .ذكر من قال ذلا:
ـْ الّنذِي
21910ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َويَ َرى الّذِينَ هللاموتموا ال ِع ْل َ
هللا م ْا ِز َل إلَـيْاَ ِم ْن ّربّاَ مْ َو الـ َح ّق قال :هللاصحاب مـح د.
يز الـ َح ِ ي ِد يقول :ويرشد من اتبعهو وع ل بـ ا فنـيه إلنـى سبـينـل
ص ِ
وقولهَ :وي ُْدِي إلـى ِ
راط العَ ِز ِ
هللا العزيز فـي اا قامه من هللاعدائهو الـح يد عْد خـلقهو فأياديه عْدْْو واع ه لديُْ .وإاـ ا يعْـي هللان
ال اب الذي هللامازل علـى مـح د يُدي إلـى اإلس َ.

اآلية 7 :

{وقَنا َل الّنذِينَ َكفَ منرواْ ْ ْ
نى َر مْن ٍل يمَْبّنئ م م ْْ ِإذَا مم ّنز ْق م ْْ مكن ّل
القول فـي تأوينـل قولنه تعالنـى:
َنل اَندملّ م ْْ َ
َ
علَ َ
ق َْدِي ٍد }.
ق ِإاّ م ْْ لَ ِفي خ َْل ٍ
مم َ ّز ٍ
يقول تعالـى ذكره :وقال الذين كفروا بـاهلل وبرسوله مـح د صلى هللا عليه وسلْو م عجبنـين منن
وعده إياْْ البعث بعد الـ ـ ات بعضُْ لبعضَْ ْ :ل اَدملّ م ْْ هللايُا الْاأ علـى َر مْ ٍل يمَْبّنئ م م ْْ إذَا مم ّز ْق منـ ْْ
ق َْدِي ٍد يقول :يَبركْ هللاا ْ بعد تقطع ْ فـي األرض ب ا وبعند مصنيركْ
ق إاّ م ْْ لَ ِفـي خ َْـل ٍ
مك ّل ممـ َ ّز ٍ
فـي ال راب رفـاتاو عائدون كُيئ ْ قبنل الـ نـ ات خنـلقا ْدينداو ك نا21911 :ـن حندثْا بشنرو قنال:
حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َوقا َل الّذِينَ َكفَ مروا ْ َْل اَندملّ م ْْ علنـى َر مْن ٍل يمَْبّنئ م م ْْ إذَا مم ّز ْق منـ ْْ
ق :إذا
ق قنال :ذلنا مشنركو قمنريش والنـ شركون منن الْناأو يمَْبّنئ م م ْْ إذَا مم ّز ْق منـ ْْ مكن ّل ممنـ َ ّز ٍ
مك ّل ممنـ َ ّز ٍ
ّ
ق َْدِي ٍد س نـحيون
هللاكل ْ األرضو وصرتـْ رفـاتا وعظاماو
وقطع ْ السبـاع والطير إاّ م ْْ لَ ِفـي خ َْـل ٍ
وتبعرون.
21912ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنهْ ْ :
علنـى
َنل اَندملّ م ْْ َ
ق َْدِي ٍد قال :يقول :إذَا مم ّز ْق مـ ْْ :وإذا بلـي ـْ وكْ ـْ عظاما وترابـا ورفـاتاو ذلا مك ّل
َر مْ ٍل ....إلـى خ َْـل ٍ
ق َْدِين ٍد قنال :يْبنئ ْ إا نْو ف سنر إن ولنـْ يع نل يْبنئ ْ فنـيُاو ول نن اب ندهللا بُنا
ق إاّ م ْْ لَ ِفـي خ َْـل ٍ
ممـ َ ّز ٍ
اب دااو ألن الْبأ خبنر وقنولو فنـال سر فنـي إن لنـ عْى النـح اية فنـي قولنه :يمَْبّنئ م م ْْ دون لفظنهو كأانه
ق ْدِيدٍ.
قـيـل :يقول ل ْ :إاّ م ْْ لَ ِفـي خ َْـل ٍ

اآلية 8 :

ّللاِ َكذِبا ً هللاََ بِ ِه ِّْْةٌ بَ ِل الّنذِينَ مَ يمأْ ِمْمنونَ بِنامَ ِخ َرةِ فِني
علَى ّ
ى َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :هللا َ ْف ََر َ
ض َ ِل ْالبَ ِعي ِد }.
ب َوال ّ
ْالعَذَا ِ
يقول تعالـى ذكره مَبرا عن قـيـل ْأما الذين كفروا بهو وهللاا روا البعث بعد الـ ـ ات بعضنُْ
لبعضو معجبـين من رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ فـي وعده إياْْ ذلنا :هللاف نرى ْنذا النذي يعنداا
هللااا بعد هللان اـ ّزق ك ّل مـ ّزق فـي خـلق ْديد علـى هللا كذبـاو ف ـَـلق علـيه بذلا بـاط ً من القنولو
وتـَر ,علـيه قول الزور هللا َْ به ِّْْةٌ يقول :هللاَ ْو مـجْون فـي لـْ بـ ا م معْى له .وبْنـحو النذي
قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
ّللاِ َكذِبنـا قنال:
21913ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة قال :قنالوا ت ذيبنـا :هللاف َ َنرى علنـى ّ
قالوا :إما هللان ي ون ي ذب علـى هللاو هللاَ به ْْةو وإما هللان ي ون مـجْواا بَ ِل الّذِينَ م يمأْ ِمْمونَ  ...امَية.
21914ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يد ثْ قال بعضُْ لبعض :هللا ْف َ َنرى
ّللاِ َكذِبننـا هللا َْ بِ ن ِه ِّْْننةٌ الرْننل مننـجْون فـي لننـْ بننـ ا م يعقننلو فقننال هللا :بَ ن ِل الّ نذِينَ م يمأْ ِمْمننونَ
علننـى ّ
َ
ض ِل البَ ِعيدِ.
ب وال ّ
بـامَ ِخ َرةِ فِـي العَذَا ِ
ب والضّن ِل البَ ِعين ِد يقنول تعالنـى ذكنره :منا األمنر
وقوله :بَ ِل الّذِينَ م يمأْ ِمْمونَ بـامَ ِخ َرةِ فِـي العَنذَا ِ
ك ا قال ْأما الـ شركون فنـي منـح د صنلى هللا علينه وسنلْو وأْنوا بنه منن هللاانه هللاف نرى علنـى هللا
كذبننـاو هللاو هللان بننه ْْننةو ل ن ّ
نن الننذين م يأمْننون بننـامَخرة مننن ْننأما الننـ شركين فننـي عننذاب هللا فننـي
ّ
الـحقو وقصد السبـيـلو فُْ من هللاْنل ذلنا يقولنون فنـيه منا
امَخرةو وفـي الذْاب البعيد عن طريق
يقولون.
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21915ـ حدثْـي يواس بن عبد األعلـىو قال :هللاخبراا ابن وْبو قنال :قنال ابنن يند قنال هللا :بَن ِل
ب والضّن ِل البَ ِعين ِد وهللامنره هللان يحلنف لُنْ لنـيع برواو وقنرهللا :قم ْ
نل
الّذِينَ م يمأْ ِمْمونَ بـامَ ِخ َرةِ فِـي العَذَا ِ
ع ِ ْل مـ ْْ ...امَية كلُاو وقرهللا :قم ْل بَلـى َوربّـي لَ َأْتِـيَّْ م ْْ.
بَلـى َو َربّـي لَ م ْبعَر م ّن ث م ّْ لَ مَْبّأم ّن بِـ ا َ
ّللاِ فـي القطع والوصلو فف منـحت ألاُنا هللالنف اسن فُاَ .فأمنا
وقطعت األلف من قوله :هللا ْف ََرى علـى ّ
األلف ال ـي بعدْاو ال ـي ْي هللالف هللاف علو ف اُا ذْبت ألاُا خفـيفة ائدة تسنقط فنـي اتصنال ال ن َو
ص َ
ت وما هللاشبه ذلا .وهللاما هللالف
طفَـى ْالبََْا ِ
ي هللا ْس َ ْ بَ ْرتَ وهللا َ ْ
س َوا ٌا َ
واظيرْاَ :
علَـ ْي ُِ ْْ هللا َ ْس َ ْمفَ ْرتَ لَ مُ ْْ وبِـيَدَ ّ
ّ
تطول تلاو ألن آمَن وآلذكرين كاات مف وحةو فلو هللاسقطت
فطولت ْذهو ولـْ ّ
«آمَنَ » «وآلذ َك َري ِْن» ّ
لـْ ي ن بـين امسن فُاَ والنـَبر فنرقو فجعنل ال طوينـل فنـيُا فرقنا بنـين امسن فُاَ والنـَبرو وهللالنف
امس فُاَ مف وحةو ف اا ا مف رق ـين بذلاو فأغْى ذلا دملة علـى الفرق من ال طويـل.

اآلية 9 :

ض ِإن
سن َ ِ
ى َما بَيْنَ هللاَيْندِي ُِ ْْ َو َمنا خ َْلفَ مُن ْْ ّمننَ ال ّ
آا َو ْ
األر ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :هللاَفَلَ ْْ يَ َر ْواْ ِإلَ َ
ض هللا َ ْو ام ْس ِق ْ
ب }.
سَ ِ
سفا ً ّمنَ ال ّ
ع ْب ٍد ّمِْي ٍ
ِف ِب ُِ مْ ْ
اّشَأ ْ ا ََْس ْ
آا ِإ ّن فِي ذَلِاَ مَيَةً لّ م ّل َ
ط َ
علَ ْي ُِ ْْ ِك َ
األر َ
يقول تدعالنـى ذكنره :هللافلنـْ يْظنر ْنأما النـ ذّبون بـالنـ عادو النـجاحدون البعنث بعند الـ نـ اتو
ّللاِ َكذِبـا هللا َْ ِب ِه ِّْْةٌ إلنـى منا بنـين هللاينديُْ
القائلون لرسولْا مـح د صلى هللا عليه وسلْ :هللا ْف ََرى علـى ّ
وما خـلفُْ من الس اا واألرضو فـيعلـ وا هللااُْ حيث كااواو ف ن هللارضي وس ائي مـحيطة بُنْ منن
بنـين هللاينديُْ ومنن خننـلفُْو وعنن هللاينـ ااُْو وعننن شن ائلُْو فنـيرتدعوا عننن ُْلُنْو وي زْنروا عننن
ت ذيبُْ بآياتْا حنذرا هللان انأمر األرض ف نـَسف بُنْو هللاو السن اا ف سنقط علنـيُْ قطعناو ف اّنا إن اشنأ
افعل ذلا بُْ فعلْا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21916ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :هللافَلَـ ْْ َي َر ْوا إلـى منا َبنـينَ
إن اَشنأ ْ
هللا ْيدِي ُِ ْْ َوما خ َْـلفَ مُ ْْ قال :يْظرون عن هللايـ ااُْو وعن ش ائلُْو كيف الس اا قند هللاحاطنت بُنْ ْ
ض ك ا خسفْا بـ ن كان قبلُْ ْهللاو امسْن ِق ْ
ا ْ
اا :هللاي ِقطعنا منن
سن ِ
سفنـا ّمننَ ال ّ
ِف ِب ُِ مْ ْ
َـَس ْ
ط َ
علَنـ ْي ُِ ْْ ِك َ
األر َ
الس اا.
وقولنهّ :
ب يقنول تعالنـى ذكنره :إن فنـي إحاطنة السن اا واألرض
عبْن ٍد مم ِْننـي ٍ
إن ِفنـي ذلناَ مَ َينةً ِل من ّل َ
بعبـاد هللا مَية يقول :لدملة ل ّل عبد مْنـيب يقنول :ل نل عبند هللااناب إلنـى ربنه بنـال وبةو ورْنع إلنـى
معرفة توحيندهو واإلقنرار بربوبنـي هو وامع نراف بوحداانـي هو واإلذعنان لطاع نهو علنـى هللان فنـاعل
ذلا م يـ ْع علـيه فعل شيا هللاراد فعلهو وم ي عذّر علـيه فعل شيا شنااه .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ً
م
َ
ّ
ّ
ب والـ ْنـيب:
عبْن ٍد ممِْنـي ٍ
21917ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادة إن فِنـي ذلناَ ميَنة ِل نل َ
الـ قبل ال ائب.

اآلية 11- 10 :

{ولَقَن ْد آت َ ْيَْنا دَ ماوودَ ِمّْنا فَضْن ً يَ ِجبَنا مل هللا َ ّوبِني َمعَنهم َو ّ
الطي َْنر َوهللاَلَّْنا لَنهم
القول فـي تأوينـل قولنه تعالنـىَ :
م
م
ْ
ً
سابِمَا ٍ
ير }.
ت َوقَد ّْر فِي ال ّ
ص ٌ
صا ِلحا إِاّي بِ َ ا ت َ ْع َ لونَ بَ ِ
ْال َحدِيدَ و هللا َ ِن ا ْع َ ْل َ
س ْر ِد َوا ْع َ لوا َ
يقول تعالـى ذكره :ولقد هللاعطيْا داود مْا فض ًو وقلْا للـجبـالّ :هللاوبِـي َمعَهم :سبحي معه إذا سبح.
وال أويب عْد العرب :الرْوعو ومبـيت الرْل فـي مْزله وهللاْله ومْه قول الشاعر:
مان يَ ْو مَ َمقاما ٍ
ب
سي ٍْر إلـى األ ْعدَ ِ
اا ت َأ ِوي ِ
ت وهللا ْا ِديَة ٍَويَ ْو مَ َ
يَ ْو ِ
م
تصرفنـي معنه وتلنا
هللاي رْوع .وقد كان بعضُْ يقرؤه« :هللا ْوبِـي َمعَهم» من آب ينأوبو بنـ عْى:
ّ
قرااة م هللاس ـجيز القرااة بُا لـَ فُا قرااة الـحجة .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل.
ذكر من قال ذلا:
21918ـ حدثْـي سلـيـ ان بن عبد الـجبـارو قال :ثْـي مـح د بن الصلتو قال :حندثْا هللابنو كديْنة.
وحدثْا مـح د بن سْان القزا و قال :حدثْا الـحسن بن الـحسن األشقرو قال :حندثْا هللابنو كديْنةو عنن
سبّحي معه.
عطااو عن سعيد بن مْبَـيرو عن ابن عبـاأ ّهللاو ِبـي َم َعهم قالَ :
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حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابنـيو قنال :ثْنـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن ابنن
سب ِّحي معه.
عبـاأو قوله يا ِْبـا مل ّهللاوبِـي َمعَهم يقولَ :
21919ـ حدثْا هللابو عبد الرح ن الع ئنيو قنال :حندثْا ِمسْنعرو عنن هللابنـي محصنينو عنن هللابنـي عبند
سبّحي.
الرح ْيا ِْبـا مل ّهللاوبِـي َمعَهم يقولَ :
21920ـ حدثْا ا بن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسنةو عنن هللابنـي إسنحاقو عنن هللابنـي ميسنرة ينا
سبّحيو بلسان الـحبشة.
ْبـا مل هللا َ ّوبِـي َمعَهم قالَ :
 21921ـ حدثْـي يحيى بن طلنـحة النـيربوعيو قنال :حندثْا فضينـلو عنن مْصنورو عنن منـجاْدو
فـي قوله :يا ْبـا مل ّهللاوبِـي َمعَهم قال :سبحي معه.
حدثْ ـي مـح د بن ع روو قنال :حندثْا هللابنو عاصنْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و قنال:
حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :ينا ْبنـا مل ّهللاوبِنـي
سبّحي.
َمعَهم قالَ :
َ
21922ـ حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة ينا ِْبنـا مل هللا ّو ِبنـي َم َعنهم :هللاي
سبّحي معه إذا سبّح.
َ
21923ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :يا ِْبـا مل هللا ّو ِبـي َم َعهم
والطير هللايضا.
قال :سبّحي معه قال:
م
21924ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
يقولو فـي قوله :يا ِْبـا مل هللا َ ّو ِبـي َم َعهم قال :سبّحي.
حدثْا ع رو بن عبد الـح يدو قال :حدثْا مروان بن معاويةو عن مْ َويبرو عن الضحاكو قوله :ينا
ِْبـا مل هللا َ ّو ِبـي َم َعهم سبّحي معه.
ّ
والطي َْر وفـي اصب الطير وُْان :هللاحدْ ا علـى منا قالنه ابنن يند منن هللان الطينر امودينت
وقوله:
ك ا اوديت الـجبـالو ف نون مْصنوبة منن هللاْنل هللااُنا معطوفنة علنـى مرفنوعو بنـ ا م يحسنن إعنادة
رافعه علـيهو فـي ون كالنـ صدر عنن ُْ نه .وامَخنر :فعنل ضن ير م نروك اس مْنـي بدملنة ال ن َ
علـيهو فـي ون معْى ال َ :فقلْا :يا ْبـال ّهللاوبـي معهو وسَراا لنه الطينر .وإن رفنع ردّا علنـى منا
فننـي قولننه «سننبحي» مننن ذكننر الـجبننـال كننان ْننائزا .وقنند يجننو رفننع الطيننر وْننو معطننوف علننـى
الـجبـالو وإن لـْ يحسن اداؤْا بـالذي اموديت به الـجبـالو فـي ون ذلا ك ا قال الشاعر:
ْاو ْ تمـ َ ا َخ َ َر ّ
ق
هللام يا َ
ع ْ مرو والضّحاكَ ِس َ
الط ِري ِ
يرافَقَ ْد َ
يصرفه فـي ينده كينف يشناا
وقوله :وهللالَّْا لَهم الـ َحدِيدَ ذكر هللان الـحديد كان فـي يده كالطين الـ بلول
ّ
بمير إدخال اارو وم ضرب بحديد .ذكر من قال ذلا:
21925ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادة وهللالَّْنا لَنهم النـ َحدِيدَ سن َّر هللا لنه
الـحديد بمير اار.
 21926ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا ابن عر ةو قال :حدثْا سعيد بن بشيرو عن ق ادةو فـي قولنه:
يسويُا بـيدهو وم يدخـلُا ااراو وم يضربُا بحديدة.
وهللالَّْا لَهم الـ َحدِيدَ كان ّ
هللان ا ْع َ ْل سا ِبما ٍ
ت يقول :وعُداا إلـيه هللان اع ل سابماتو وْي ال وا َّ ال وامل من الدروع.
وقولهِ :
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلاو قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
هللان ا ْع َ نل سنابِما ٍ
ت دروعو
21927ـ حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة ِ
وكان ّهللاول من صْعُا داودو إاـ ا كان قبل ذلا صفـائح.
ْ
هللان ا ْع َ نل سنابِما ٍ
ت
21928ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولنهِ :
قال :السابمات :دروع الـحديد.
س ْر ِد اخ لف هللاْل ال أويـل فـي السردو فقال بعضنُْ :السنردْ :نو مسن ار حلنق
وقولهَ :وقَد ّْر فِـي ال ّ
الدرع .ذكر من قال ذلا:
َ
س ْنر ِد قنال :كنان
21929ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َوقند ّْر فِنـي ال ّ
يجعلُا بمير اارو وم يقرعُا بحديدو ثْ يسردْا .والسرد :الـ سامير ال ـي فـي الـ َحلَق.
وقال آخرونْ :و الـحلق بعيُْا .ذكر من قال ذلا:
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س ْنر ِد
21930ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنهَ :وقَند ّْر فِنـي ال ّ
قال :السرد :حلقه هللاي قدّر تلا الـحلق .قال :وقال الشاعر:
س ْردَْا وهللاذَالَ َُا
سدّي َ
الـ م َ
قال :يقول :وسعُاو وهللاْاد حلقُا().
21931ـ حدثْا مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن
س ْر ِد يعْـي بـالسرد :ثقب الدروع فـيسد ق ـيرْا.
ابن عبـاأ َوقَد ّْر فِـي ال ّ
وقال بعض هللاْنل العلنـْ ب ن َ العنرب :يقنال درع مسنرودة :إذا كاانت مسن ورة النـحلق واس شنُد
لقـيـله ذلا بقول الشاعر:
س َوابِ َغ تمبّ مع
صَْ مع ال ّ
تان قَ َ
َو َ
ضا مْ ادَ ماودم ْهللاو َ
علَـ ْي ُِ ا َمس مْرودَ ِ
س ْر ِد ألاُا كاات قب مل صفـائح .ذكر من قال ذلا:
وقـيـل :إاـ ا قال هللا لداودَ :وقَد ّْر فِـي ال ّ
يو قال :حدثْا هللابـيو قال :حدثْا خالد بن قـيسو عنن ق نادة َوقَند ّْر فِنـي
21932ـ حدثْا اصر بن علـ ّ
س ْر ِد قال :كاات صفـائحو فأمر هللان يسردْا حلقا.
ال ّ
س ْنردِ :وقندّر النـ سامير فنـي حلنق الندروع ح نـى ي نون بنـ قدار م تملنظ
وعْى بقوله َوقَد ّْر فِـي ال ّ
الـ س ارو وتضيق الـحلقةو ف فصْ الـحلقةو وم توسع النـحلقةو وتصنمر النـ سامير وتندقُاو ف سنلس
فـي الـحلقة .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21933ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي انـجيحو عنن منـجاْدو فنـي قولنهَ :وقَند ّْر
سن ْنر ِد قننال :قندّر الننـ سامير والننـحلقو م تن ّ
ندق الننـ سامير ف سننلسو وم تننـجلُا .قننال مننـح د بننن
فِننـي ال ّ
ع روو وقال الـحار  :ف فصْ.
ي بن سُلو قال :حدثْا حجا و عنن ابنن مْ َنري,و عنن منـجاْدو فنـي قولنهَ :وقَند ّْر فِنـي
حدثْـي علـ ّ
سن ْنر ِد قننال :م تصننمر الننـ س ارو وتعظننْ الننـحلقة ف سننلسو وم تعظننْ الننـ س ار وتصننمر الننـحلقة
ال ّ
فـيفصْ الـ س ار.
21934ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن عيـيْةو قال :حدثْا هللابنـيو عنن النـح ْو فنـي قولنهَ :وقَند ّْر
س ْر ِد قال :م تملظ الـ س ار فـيفصْ الـحلقةو وم تدقه فـيقلق.
فِـي ال ّ
صا ِلننـحا يقننول تعالننـى ذكننره :واع ننل يننا داود هللااننت وآلننا بطاعننة هللا إاّننـي بننـ َ ا
وقولننه :وا ْع َ لمننوا َ
ي مْنه شنياو
ص ٌ
ت َ ْع َ لمونَ َب ِ
ير يقول ْ ّل ثْاؤه :إاـي بـ ا تع ل هللاات وهللاتبـاعا ذو بصر م يَفنـى علنـ ّ
وهللااا مـجا يا وإياْْ علـى ْ يع ذلا.
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النري َح م
عنيْنَ
{و ِل م
سنلَ ْي َ انَ ّ
س ْنلَْا لَنهم َ
غند ّموَْا شَن ُْ ٌر َو َر َوا مح َُنا شَن ُْ ٌر َوهللا َ َ
القول فنـي تأوينـل قولنه تعالنـىَ :
ْال ِق ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
م
ير }.
ب ال ّ
عذا ِ
عن هللا ْم ِراَا ا ِذقهم ِمن َ
ط ِر َو ِمنَ ْال ِج ّن َمن يَ ْع َ مل بَيْنَ يَدَ ْي ِه بِ ِذ ِن َربّ ِه َو َمن يَ ِزه ِمْ مُ ْْ َ
س ِع ِ
النري َح
قراا األمصنار َو ِل م
القراا فـي قرااة قولهَ :و ِل م
سلَـيْنـ انَ ّ
الري َح فقرهللاته عامة ّ
سلَـيْـ انَ ّ
اخ لفت ّ
ً
بْصب الريحو بـ عْى :ولقند آتنـيْا داود مْنا فضن و وسنَراا لسلـينـ ان النري َح .وقنرهللا ذلنا عاصنْ:
الري مح» رفعا بحرف الصفةو إذ لـْ يظُر الْاصب.
« َو ِل م
سلَـيْـ انَ ّ
القراا علـيه.
والصواب من القرااة فـي ذلا عْداا الْصب إلْ اع الـحجة من ّ
وقوله :م
غندوْا إلنـى اا صناف الُْنار
ش ُْ ٌر يقول تعالـى ذكره :وسنَراا لسلـينـ ان النريحو
غد ّموْا َ
ّ
مسيرة شُرو ورواحُا من اا صاف الُْار إلـى اللـيـل مسيرة شُر .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال
هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
َ
سلـ ْيننـ انَ الن ّنري َح
21935ـن حنندثْا بشننرو قنال :حنندثْا يزينندو قننال :حندثْا سننعيدو عننن ق نادةو قولننهَ :و ِل م
م
ش ُْ ٌر قال :تمدو مسيرة شُرو وتروح مسيرة شُرو قال :مسيرة شُرين فـي
ش ُْ ٌر َو َر َوا مح َُا َ
غد ّموْا َ
يوَ.
 21936ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاقو عن بعنض هللاْنل العلنـْو عنن وْنب
سلَـ ْيننـ انَ الن ّنري َح م
شن ُْ ٌر قننال :ذكننر لننـي هللان مْننزمً بْاحيننة دْلننة
شن ُْ ٌر َو َر َوا محُننا َ
غند ّموْا َ
بننن مْبننهَ :و ِل م
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ّ
الـجنو وإما منن اإلانس :انـحن ازلْناه ومنا
م وب فـيه ك اب ك به بعض صحابة سلـيـ انو إما من
بْـيْاهو ومبْـيا وْدااهو غدواا من إصطَر ف ِقلْاهو واـحن رائحون مْه إن شاا هللا فبـائ ون بـالشاَ.
النري َح
21937ـ حدثْا يواسو قال :هللاخبراا ابن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنهَ :و ِل م
سلَـيْنـ انَ ّ
م
ش ُْ ٌر قال :كان له مركب منن خشنبو وكنان فنـيه هللالنف ركننو فنـي كنل ركنن
ش ُْ ٌر َو َر َوا محُا َ
غد ّموْا َ
ّ
النـجن واإلانسو تنـحت كننل ركنن هللالنف شنيطانو يرفعنون ذلنا النـ ركب ْننْ
هللالنف بنـيت تركنب فنـيه
والعصار ف ذا ارتفنع هللاتنت النريح مرخَنااو فسنارت بنهو وسناروا معنهو يقـينـل عْند قنوَ بنـيْه وبنـيُْْ
شُرو ويـ سي عْد قوَ بـيْه وبـيُْْ شُرو وم يدري القوَ إم وقد هللاألُْ معه الـجيوش والـجْود.
21938ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا هللابو عامرو قال :حدثْا قرةو عنن النـحسنو فنـي قولنه م
غند ّموْا
ش ُْ ٌر قال :كان يمدو فـيقـيـل فـي إصطَرو ثْ يروح مُْاو فـي ون رواحُا ب ابل.
ش ُْ ٌر َو َر َوا محُا َ
َ
حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا ح ادو قال :حدثْا قرةو عن الـحسن بـ رله.
عيْنَ ال ِق ْ
ط ِر يقول :وهللاذبْا له عين الْـحاأو وهللاْريْاْا له .وبْـحو النذي قلْنا فنـي
س ْلْا لَهم َ
وقوله :وهللا َ
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
ْ
عنيْنَ ال ِقط ِنر عنين
سنلْا لَنهم َ
21939ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة وهللا َ
الْـحاأو كاات بأرض الـيـ نو وإاـ ا يْ فع الـيوَ بـ ا هللاخر هللا لسلـيـ ان.
ْ
عنيْنَ
سنلْا لَنهم َ
21940ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :وهللا َ
ال ِق ْ
صفر سال ك ا يسيـل الـ ااو يع ل به ك ا كان يع ل العجين فـي اللـين.
ط ِر قال :ال ّ
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21941ـ حدثْـي علـ ّ
ْ
عيْنَ ال ِقط ِر يقول :الْـحاأ.
س ْلْا لَهم َ
قوله :وهللا َ
حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابنـيو قنال :ثْنـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن ابنن
عيْنَ ال ِق ْ
ط ِر يعْـي :عين الْـحاأ هللاسيـلت.
س ْلْا لَهم َ
عبـاأو قوله وهللا َ
النـج ّن َم ْ
ّ
النـجن منن يطيعنهو
نن َي ْع َ ن مل َبنـينَ َيدَيْن ِه بن ْذ ِن َربّن ِه يقنول تعالنـى ذكنره :ومنن
وقولهَ :و ِمنَ ِ
ويأتـ ر بأمرهو ويْ ُي لُْيهو فـيع ل بـين يديه ما يأمره طاعة له ب ذن ربنه يقنول :بنأمر هللا بنذلاو
نن َي ِنز ْ
نن ْهللام ِرانا يقنول :ومنن م
ع ْ
وتسَيره إياه له َو َم ْ
ّ
النـجن عنن هللامرانا النذي
ينزل ويعندل منن
ه ِمن ْْ مُ ْْ َ
ير فِنـي امَخنرةو وذلنا عنذاب انار ُْْنـْ النـ وقدة.
ب ال ّ
عذَا ِ
هللامرااه من طاعة سلـيـ ان ام ِذ ْقهم ِم ْن َ
سن ِع ِ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
نن َي ِنز ْ
ع ْ
21942ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنهَ :و َم ْ
نن
ه ِمن ْْ مُ ْْ َ
ير.
ب ال ّ
عذَا ِ
ْهللام ِراا هللاي يعدل مُْْ عن هللامراا ع ا هللامره به سلـيـ ان ام ِذ ْقهم ِم ْن َ
س ِع ِ
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نان َكن ْ
ب
القننول فننـي تأويننـل قولننه تعالننـى{ :يَ ْع َ لمننونَ لَنهم َمننا يَ َ
نال َج َوا ِ
ارين َ
نب َوت َ َ اثِين َل َو ِْفَن ٍ
شننآ ما ِمننن ّم َح ِ
ِي ال ّ
ت ا ْع َ لم َواْ آ َل دَ ماوودَ م
مور ّرا ِسيَا ٍ
ور }.
شم م
َوقمد ٍ
ش ْ را ً َوقَ ِلي ٌل ّم ْن ِعبَاد َ
ّ
الننـجن لسلـيننـ ان مننا يشنناا مننن مننـحاريبو وْنني ْ نع مننـحرابو
يعْننـي تعالننـى ذكننره :يع ننل
ّ
ي بن يد:
والـ ـحراب :مقدَّ كل مسجد وبـيت ومصلـى ومْه قول عد ّ
ب ْهللاو ْ
ـير
ـيض فـي ّ
ض َ ْْ مرهم مم ْس َِْ م
الر ْو ِ
كالبَ ِ
ـحاري ِ
َكدم َمى العا ِ فِـي الـ َ ِ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
21943ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قوله :ما يَشنا ما ِم ْ
نن
يب قال :بْـيان دون القصور.
ار َ
َمـ َح ِ
م
َ
21944ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادة يَ ْع َ لننونَ لنهم مننا يَشننا ما ِمن ْ
نن
يب وقصور ومساْد.
ار َ
َمـ َح ِ
م
َ
21945ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :يَ ْع َ لونَ لهم ما يَشنا ما
صلّنـي فِنـي
ار َ
يب قال :الـ ـحاريب :الـ ساكن .وقنرهللا قنول هللا :فَْادَتْنهم النـ َ ئ َةم َو مْ َنو قنائ ٌْ يم َ
ِم ْن َمـ َح ِ
ب.
الـ ـحْ را ِ
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21946ـ حدثْـي ع رو بن عبد الـح يد امَملـيو قال :حدثْا مروان بن معاويةو عن مْ َويبرو عنن
يب قال :الـ ـحاريب :الـ ساْد.
ار َ
الضحاك :يَ ْع َ لمونَ لَهم ما يَشا ما ِم ْن َمـ َح ِ
وقوله :وت َـ اثِـيـ َل يعْـي هللااُْ يع لون له تـ اثـيـل من اـحاأ و ْا و ك ا:
 21947ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد وت َـ اثِـيـ َل قال :منن
اـحاأ.
21948ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة وت َـ اثِـينـ َل قنال :منن ْنا
شبَه.
و َ
21949ـ حدثْا ع رو بن عبد الـح يدو قال :حدثْا مروانو عنن مْ َنويبرو عنن الضنحاك فنـي قنول
هللا وت َـ اثِـيـ َل قال :الصور.
ب يقول :ويْـح ون له ما يشناا منن ْفنـان كالنـجواب وْني ْ نع ْابنـيةو
فـان كالـ َج َوا ِ
وقولهَ :و ِْ ٍ
والـجابـية :الـحوض الذي يمجْ بَـي فـيه الـ ااو ك ا قال األعشى ميـ ون بن قَـيس:
ق َْ ْفَْةٌ َكجا ِبـيَ ِة ال ّ
ي ت َ ْف َُ مق
ت مَرو مح علـى اادِي الـ م ـ َحلّ ِ
شيْلِ ال ِع َراقِـ ّ
وك ا قال امَخر:
ْ
خارْا
س ِ
ُارْاكأاُّا ِْلدم ال ّ
صبّحْ تم ْا ِبـيَةً م
فَ َ
اا ِ
ص ِ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21950ـ حدثْـي علـ ّ
ب يقول :كالـجوبة من األرض.
فـان كالـ َج َوا ِ
قولهَ :و ِْ ٍ
حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابنـيو قنال :ثْنـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن ابنن
ب يعْـي بـالـجواب :الـحياض.
فـان كالـ َج َوا ِ
عبـاأو قوله َو ِْ ٍ
ب
فـان كالـ َج َوا ِ
21951ـ وحدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن هللابـي رْااو عن الـحسن َو ِْ ٍ
قال :كالـحياض.
 21952ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
فنـان
قال :حدثْا الـحسنو قال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنهَ :و ِْ ٍ
ب قال :حياض اإلبل.
كالـ َج َوا ِ
ب قالْ :فنـان
فـان كالـ َج َوا ِ
21953ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو ِْ ٍ
كجوبة األرض من العظْو والـجوبة من األرض :يس ْقع فـيُا الـ اا.
21954ـ محدثت عن الـحسين بن الفر و قال :س عت هللابـا معاذو يقول :هللاخبراا عبـيدو قال :سن عت
ب كالـحياض.
فـان كالـ َج َوا ِ
الضحاك يقول فـي قولهَ :و ِْ ٍ
فننـان
حنندثْا ع ننروو قننال :حنندثْا مننروان بننن معاويننةو قننال :حنندثْا ْننويبرو عننن الضننحاكَ :و ِْ ٍ
ب قال :كحياض اإلبل من العظْ.
كالـ َج َوا ِ
تـحول لعظ ّ
ّ
مور َرا ِسيا ٍ
ُن.
هللاماكُْنو وم
ت يقول :وقدور ثاب ات م يحركن عن
ّ
وقولهَ :وقمد ٍ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 21955ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
مور
قال :حدثْا النـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنهَ :وقمند ٍ
َرا ِسيا ٍ
ت قال :عظاَ.
م
مور َرا ِسنيا ٍ
ت قنالِ :عظناَ
21956ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادة َوقند ٍ
ثاب ات األرض م م
يزلن عن هللام ْ ُن.
مور َرا ِسنيا ٍ
ت
21957ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنهَ :وقمند ٍ
تـحركو وم تْقلو ك ا قنال
قال :مرال الـجبـال من ِعظ ُاو يع ل فـيُا الطعاَ من ال بر والعظْو م
ّ
للـجبـال :راسيات.
ْ
وقوله :ا ْع َ لموا آ َل دَ ماودَ م
ش را يقول تعالـى ذكره :وقلْا لُْ اع لوا بطاعة هللا ينا آل داود شن را لنه
صن ْ بُنا عنن سنائر خنـلقه منع الشن ر لنه علنـى سنائر اع نه
علـى ما هللااعْ علـي ْ من الْعْ ال ـي َخ ّ
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ال ـي ع ْ بُا مع سنائر خنـلقه وت م ِنرك ذكنر :وقلْنا لُنْو اك فنـاا بدملنة ال ن َ علنـى منا تنرك مْنهو
وهللاخر قوله م
ش ْ را مصدرا من قوله ا ْع َ لموا آ َل دَ ماودَ ألن معْى قوله ا ْع َ لموا اش روا رب ْ بطاع ْ
إياهو وهللان الع ل بـالذي رضي هللاو هلل ش ر .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلاو قال هللاْل ال أوينـل .ذكنر منن
قال ذلا:
 21958ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا يحيى بن واضحو قال :حدثْا موسى بن عبـادةو عن منـح د
بن كعبو قوله :ا ْع َ لموا آ َل دَ ماودَ م
ش ْ را قال :الش ر :تقوى هللاو والع ل بطاع ه.
21959ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يد :هللاخبراـي َحي َْوةو عن م ْْرة بن
معبدو هللااه س ع هللابـا عبد الرح ن الـحبلـي يقول :ا ْع َ لموا آ َل دَ ماودَ م
ش ْ را وهللافضل الش ر :الـح د.
21960ـ قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله ا ْع َ لموا آ َل دَ ماودَ م
ش ْ را قال :هللاعطناكْ
وعلنـ ْ وسنَر ل نْ منا لنـْ يسنَر لمينركْو وعلّنـ ْ مْطنق الطينرو اشن روا لنه ينا آل داودو قننال:
الـح د طرف من الش ر.
ِي ال ّ
ور يقول تعالـى ذكره :وقلـيـل من عبنـادي الـ َنـلصو توحينديو
شم م
وقولهَ :وقَ ِلـيـ ٌل ِم ْن ِعبـاد َ
والـ فردو طاع ـي وش ري علـى اع ـي علـيُْ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر
من قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21961ـ حدثْـي علـ ّ
ي ال ّ
ور يقول :قلـيـل من عبـادي الـ و ّحدون توحيدْْ.
شم م
قولهَ :وقَ ِلـيـ ٌل ِم ْن ِعبـا ِد َ

اآلية 14 :

نى َم ْوتِن ِه ِإمّ
علَ ْي ِه ْال َ ْوتَ َمنا دَلّ مُن ْْ َ
ض ْيَْا َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :فَلَ ّ ا قَ َ
علَ َ
ت ْال ِج ّ
ب
َنر ت َ َبيَّْن ِ
دَابّةم ْ
سنأَتَهم فَلَ ّ نا خ ّ
ْنب َمنا لَ ِبرمنواْ فِني ْال َعنذَا ِ
األر ِ
نن هللاَن لّ ْنو َكناامواْ َي ْعلَ م نونَ ْالمَي َ
ض ت َأ ْ مك مل ِمْ َ
ين }.
ْال م ُِ ِ
علنـى َم ْوتِن ِه
يقول تعالـى ذكنره :فلنـ ا هللامضنيْا قضناااا علنـى سلـينـ ان بـالنـ وت ف نات منا دَلّ مُن ْْ َ
ّ
ضة وقعت فـي عصناهو ال نـي
يقول :لـْ يد ّل
الـجن علـى موت سلـيـ ان إمّ دَابّةم ْ
األر ِ
ض وْي األ َ َر َ
ْ
كان م ئا علـيُا فأكل ُاو فذلا قول هللا ّ
عز وْ ّل ت َأ مك مل ِم ْْسأَتَهم .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قنال هللاْنل
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو عنن
يو قام :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21962ـ حدثْـي ابن الـ رْى وعلـ ّ
ضة تأكل عصاه.
ابن عبـاأو قوله :إمّ دَابّةم ْ
األر ِ
ض ت َأ ْ مك مل ِم ْْسأَتَهم يقول :األ َ َر َ
حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابنـيو قنال :ثْنـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن ابنن
عبـاأو قوله ت َأ ْ مك مل ِم ْْسأَتَهم قال :عصاه.
21963ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :ثْـي هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :إمّ دَابّنةم
ضة ت َأ ْ مك مل ِم ْْسأَتَهم قال :عصاه.
ْ
األر ِ
ض قال :األ َ َر َ
حدثْـي مـح د بن ع ارةو قال :حدثْا عبد هللا بن موسىو قال :هللاخبراا إسرائيـلو عن هللابـي يحيىو
عن مـجاْد تأ ْ مك مل ِم ْْسأَتَهم قال :عصاه.
 21964ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا ابن عر ةو قال :حدثْا سعيد بن بشيرو عن ق ادةو فـي قولنه:
خر.
ت َأ ْ مك مل ِم ْْسأَتَهم هللاكلت عصاه ح ـى ّ
ي :النـ ْسأة:
21965ـ حدثْا موسى بن ْارونو قال :حدثْا ع روو قال :حدثْا هللاسبـاطو عنن السند ّ
العصا بلسان الـحبشة.
21966ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يد :الـ ْسأة :العصا.
قراا هللاْل الـ ديْة وبعنض هللاْنل البصنرة:
القراا فـي قرااة قولهِ :م ْْسأتَهم فقرهللا ذلا عامة ّ
واخ لفت ّ
« ِم ْْساتَهم» غير مُ و ة و عْ من اع ّل لقارىا ذلا كذلا من هللاْنل البصنرة هللان النـ ِْساة :العصناو
ي
وهللان هللاصلُا من اسأت بُا المْـْو قال :وْي من الُ ز الذي ترك ه العربو ك نا تركنوا ْ نز الْبنـ ّ
والبرية والـَابـيةو وهللااشد ل رك الُ ز فـي ذلا بـي ا لبعض الشعراا:
ع ْْاَ اللّ ُْ مو والمَزَ مل
عدَ َ
علـى الـ ِ ْساةِ ِم ْن ْ ََرمٍ فَقَ ْد ت َبـا َ
إذَا دَبَبتَ َ
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يو هللااه سأل عُْا هللابـا ع روو فقالِ « :م ْْساتَهم» بمير ْ ز.
وذكر الفراا عن هللابـي ْعفر ّ
الر َوا ِس ّ
ْ
ْ
قنراا ال وفنةِ :مْسنأتَهم بنـالُ زو وكنأاُْ وُْنوا ذلنا إلنـى هللااُنا ِمفعَلنةو منن اسنأت
وقرهللا ذلا عامة ّ
ّ
البعير :إذا ْرته لـيزداد سنيرهو ك نا يقنال :اسنأت اللنبن :إذا صنببت علنـيه النـ ااو وْنو الْسنيا.
وك ا يقال :اسأ هللا فـي هللاْلا هللاي هللاداَ هللا فـي هللاياَ حياتا.
القنراا بنـ عْى واحندو فبأي ُ نا
قال هللابو ْعفر :وْ ا قرااتان قد قرهللا ب ّل واحدة مُْ ا علـ اا منن ّ
قرهللا القارىا ف صيبو وهللان كْت هللاخ ار الُ ز فـيُا ألاه األصل.
الـج ّن يقول ّ
خر سلـيـ ان ساقطا بـاا سار مْسنأته تبنـيّْت
وقوله :فَلَـ ّ ا خ َّر تَبَـيَّْ ِ
عز وْ ّل :فلـ ا ّ
ت ِ
ين النـ ذ ّل حنومً
الـجن ْ
ّ
ْب النذي يندّعون علنـ ه منا لَبِرمنوا فِنـي العَنذَا ِ
هللان لو كااوا يعلـ ون المَي َ
ب النـ م ُِ ِ
ً
ي .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
كام بعد منوت سلـينـ انو وْنْ يحسنبون هللان سلـينـ ان حن ّ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 21967ـ حدثْا هللاح د بن مْصورو قال :حدثْا موسى بن مسعود هللابو حذيفنةو قنال :حندثْا إبراْينـْ
ي صلى هللا عليه
بن طُ انو عن عطاا بن السائبو عن سعيد بن مْبَـيرو عن ابن عبـاأو عن الْبـ ّ
سلَـيْـ م
ش َج َرة ً اا ِب َنةً بنـينَ يَدَيْن ِهو فَنـيَقمو مل لَ َُنا :منا اسن م ِا؟
صلّـى رهللاَى َ
ي ّ
وسلْ قال« :كانَ م
ّللاِ إذَا َ
ان اَ ِبـ ّ
َ
تو َو ْ
أ م
َت ِلدَ َوااٍ مك ِبَ ْ
إن كاا ْ
س ْ
َياٍ هللا ْاتِ؟ ف ْن كاا ْ
تو فَبَـ ْيَْـ ا مْ َو
َت ت م ْم َر م
غ ِر َ
فَ َقمولمَ :كذَاو فَـيَقمولم :أل ّ
يش ْ
َ
ش َج َرة ً بـينَ يَدَ ْي ِهو فَقا َل لَ َُا :منا اسن م ِا؟ قالَ ْ
صلّـي ذَاتَ يَ ْو ٍَو إ ْذ رهللاى َ
َنياٍ
يم َ
نت :النـَ َّروبو قنالَ :أل ّ
يش ْ
ّ
نس ّ
هللا ْاتِ؟ قالَ ْ
سلَـيْـ م
هللان
ب َْذَا البَـ ْيتِو فَقا َل م
ت :لـَ ََرا ِ
نـْ اإل ْا م
ان :الل مُ ّْ َ
ع ّْ علـى ِ
الـج ّن َم ْوتِـي ح ـى يَ ْعلَ َ
َ
ضنةوم
علَنـيُْا َح ْنومً َميّ ناو
األر َ
عصنا فَ ََو ّكأ َ
ْنبو فََْنـ َح َُا َ
الـج ّن م يَ ْعلَـ م ونَ المَي َ
ِ
ِ
والنـج ّن ت َ ْع َ نلمو فأ َكلَ ُْنا َ
م
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
م
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ين» قنال:
ُ
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الـجن لٍلرضةو ف اات تأتـيُا بـالـ اا.
وكان ابن عبـاأ يقرؤْا كذلاو قال :فش رت
يو فنـي خبنر
21968ـ حدثْا موسى بن ْارونو قال :حدثْا ع روو قال :حدثْا هللاسبـاطو عنن السند ّ
يو عنن ابنن مسنعودو
ذكره عن هللابـي مالاو وعن هللابـي صالـحو عن ابن عبنـاأو وعنن مم ّنرة الُ ْ داانـ ّ
نـجرد فنـي بننـيت
وعنن هللاانناأ منن هللاصننحاب رسنول هللا صننلى هللا علينه وسننلْ قنال :كننان سلـينـ ان ي ن ّ
الـ قدأ السْة والسْ ـينو والشُر والشُرينو وهللاق ّل من ذلا وهللاكررو َيدْخـل طعامه وشرابهو فدخنـله
فـي الـ ّرة ال ـي مات فـيُاو وذلا هللااه لـْ ي نن ينوَ يمصنبح فنـيهو إم تْبنت فنـيه شنجرةو فنـيسألُا منا
ابت؟ ف قولّ :
ي شيا ّ
ابت ل ذا وكنذاو فنـيأمر
اس او ف قول الشجرة :اس ي كذا وكذاو فـيقول لُا :أل ّ
بُا ف قطعو ف ن كاانت اب نت لمنرأ غرسنُاو وإن كاانت اب نت لندوااو قالنتّ :
ابنت دواا ل نذا وكنذاو
النـَروبةو
الـَروبةو فسنألُا :منا اسن ا؟ فقالنت لنه :هللاانا
فـيجعلُا كذلاو ح ـى اب ت شجرة يقال لُا
ّ
ّ
ي شيا اب ّ
يو هللاات
فقال :أل ّ
ت؟ قالت :لـَراب ْذا الـ سجد قال سلـيـ ان :ما كان هللا لـيَربه وهللااا ح ّ
ال ننـي علننـى وُْننا ْ كنني وخننراب بننـيت الننـ قدأو فْزعُننا وغرسننُا فننـي حننائط لننهو ثننْ دخننـل
الـ ـحرابو فقاَ يصلـي م ئا علـى عصاهو ف ات وم تعلـْ به الشياطين فـي ذلاو وْْ يع لون لنه
يَافون هللان يَر فـيعاقبُْ وكاات الشياطين تـج ـ ع حول الـ ـحرابو وكان الـ نـحراب لنه مك ًنوى
بـين يديه وخـلفهو وكان الشيطان الذي يريد هللان يَـلع يقنول :هللالسنت َْلندا إن دخنـلتم و فَرْنتم منن
الـجااب امَخر فدخـل شيطان من هللاولئا ف ّرو ولـْ ي ن شيطان يْظر إلـى سلـيـ ان فـي الـ ـحراب
إم اح رقو ف ّر ولـْ يس ع صوت سلـيـ ان علـيه الس َو ثْ رْع فلنـْ يسن عو ثنْ رْنع فوقنع فنـي
البـيت فلـْ يح رقو واظر إلـى سلـيـ ان قد سقط فَر فأخبر الْاأ هللان سلـيـ ان قد مناتو فف نـحوا
عْه فأخرْوه ووْدوا مْسأتهو وْي العصا بلسان الـحبشةو قد هللاكل ُا األرضةو ولـْ يعلـ وا مْذ كْ
منناتو فوضننعوا األرضننة علننـى العصنناو فأكلننت مُْننا يومننا ولـيننـلةو ثننْ حسننبوا علننـى ذلننا الْننـحوو
فوْدوه قد مات مْذ سْة .وْني فنـي قنرااة ابنن مسنعود« :ف رنوا يندهللابون لنه منن بعند موتنه حنومً
ّ
النـجن كنااوا ي نذِبواُْو ولنو هللااُنْ علنـ وا المينب لعلنـ وا بنـ وت
كام ً» فأيقن الْناأ عْند ذلنا هللان
علنـى َم ْوتِن ِه إمّ دَابّنةم
سلـيـ انو ولنـْ ينـلبروا فنـي العنذاب سنْة يع لنون لنهو وذلنا قنول هللا :منا دَلّ مُن ْْ َ
نـج ّن ْ
ب
ض ت َأ ْ مكن مل ِم ْْسننأَتَهم فَلَننـ ّ ا َخن ّنر تَبَننـيَّْ ِ
ْ
نب مننا لَبِرمننوا فِننـي العَننذا ِ
األر ِ
هللان لَن ْنو كننااموا يَ ْعلَننـ م ونَ المَ ْين َ
ت الن ِ
ين يقول :تبـين هللامرْْ للْناأ هللااُنْ كنااوا ي نذِبواُْو ثنْ إن الشنياطين قنالوا لٍلرضنة :لنو كْنت
الـ م ُِ ِ
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تأكلـين الطعاَ هللاتـيْاك بأطيب الطعاَو ولو كْنت تشربنـين الشنراب سقنـيْاك هللاطينب الشنرابو ول ْنا
سْْقل إلـيا الـ اا والطينو فـالذي ي ون فـي ْوف الـَشبو فُو ما تأتـيُا به الشياطين ش را لُا.
ّ
النـجن تنـَبر
21969ـ حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قنال :كاانت
اإلاس هللااُْ كااوا يعلـ ون من الميب هللاشيااو وهللااُْ يعلنـ ون منا فنـي غندو فنـاب لوا بنـ وت سلـينـ انو
ف اتو فلبث سْة علـى عصاه وْْ م يشعرون بـ وتهو وْْ مسنَرون تلنا السنْة يع لنون دائبنـين
نـج ّن ْ
ين ولقند لبرنوا يندهللابونو
فَلَـ ّ ا تَبَنـيَّْ ِ
ْنب منا لَبِرمنوا فِنـي العَنذَا ِ
هللان لَ ْنو كنااموا يَ ْعلَنـ م ونَ المَي َ
ت ْال ِ
ب النـ م ُِ ِ
ويع لون له حومً.
علـى َم ْوتِ ِه
21970ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :ما دَلّ مُ ْْ َ
ض ت َأ ْ مكن مل ِم ْْسنأَتَهم قنال :قنال سلـينـ ان لننـ لا النـ وت :ينا ملنا النـ وتو إذا هللا م ِم ْنرتَ بننـي
إمّ دَابّنةم ْ
األر ِ
سنويعةو فندعا الشنياطين فبْنوا
فأعلـ ْـي قال :فأتاه فقال :يا سلـيـ انو قند هللاممنرت بناو قند بقنـيت لنا م
علـيه صرحا من قواريرو لـيس له بـابو فقاَ يصلـيو وات نأ علنـى عصناه قنال :فدخنـل علنـيه ملنا
الـ وت فقنبض روحنه وْنو م نىا علنـى عصناه ولنـْ يصنْع ذلنا فنرارا منن ملنا النـ وتو قنال:
ّ
يو قال :فبعث هللا دابنة األرضو قنال :دابنة
والـجن تع ل بـين يديهو ويْظرون إلـيهو يحسبون هللااه ح ّ
تأكل ال ِعيدان يقال لُا القنادحو فدخنـلت فنـيُا فأكل ُناو ح نـى إذا هللاكلنت ْنوف العصناو ضنعفت وثقنل
ّ
علـى َم ْوتِن ِه
فَر مي او قال :فلـ ا رهللات
علـيُاو ّ
الـجن ذلاو اافضوا وذْبواو قال :فذلا قوله :ما دَلّ مُ ْْ َ
ْ
َ
ض ت َأ مك مل ِم ْْسأتَهم قال :والـ ْسأة :العصا.
إمّ دَابّةم ْ
األر ِ
 21971ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حندثْا ْرينرو عنن عطنااو قنال :كنان سلـينـ ان بنن داود يصلنـيو
ّ
فَنرو
والنـجن يع لنون م يعلنـ ون بنـ وتهو ح نـى هللاكلنت األرضنة عصناهو
ف ات وْنو قنائْ يصلنـي
ّ
خر تبـين واا شنفو
و«هللان» فـي قوله :هللان لَ ْو كااموا فـي موضع رفع ب بـينو ألن معْى ال َ :فلـ ا ّ
ّ
الـجن يعلـ ون الميبو ما لبروا فـي العذاب الـ ُين.
هللان لو كان
ّ
النـجنو ف انه يْبمني هللان
تأولنه ابنن عبنـاأ منن هللان معْناه :تبنـيْت اإلانس
وهللاما علنـى ال أوينـل النذي ّ
ّ
ّ
النـجن
النـجنو وكنذلا يجنب علنـى ْنذه القنرااة هللان ت نون
ي ون فـي موضع اصب ب ريرْا علـى
ّ
الـجنو ولنو اصنب كنان فنـي
قراا األمصار يقرهللا ذلا بْصب
مْصوبةو غير هللااـي م هللاعلـْ هللاحدا من ّ
قوله ت َ َبـيَّْت ض ير من ذكر اإلاس.

اآلية 15 :

نين َو ِشن َ ا ٍل مكلمنواْ ِمنن
نان َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :لَقَ ْد َكانَ ِل َ
عنن َي ِ ٍ
س َب ٍ ِفي َم ْس َ ِْ ُِ ْْ آ َينةٌ َّْْ َ ِ
ق َربّ م ْْ َوا ْش م مرواْ لَهم َب ْلدَة ٌ َ
طيّ َبةٌ َو َربّ َ
ور }.
غف م ٌ
ّر ْ ِ
يقول تعالـى ذكره :لقد كان لولد سب فـي مس ُْْ ع مة بـيْةو وحجة واضحةو علـى هللاانه م رب
لُْ إم الذي هللااعْ علـيُْ الْعْ ال ـي كااوا فـيُا .وسبأ عن رسول هللا اسْ هللابـي الـيـ ن .ذكر من قال
ذلا:
 21972ـ حدثْا هللابو كريبو قال :حدثْا وكيعو عن هللابـي حيان ال لبـيو عن يحينى بنن ْنااىاو عنن
يو عن رْل مُْْ يقال له :فروة بنن مسنياو قنال :قلنت :ينا رسنول هللا هللاخبرانـي عنن
عروة الـ راد ّ
ً
ً
ً
َ
عش ََنرة م
سبَ ٍ ما كان؟ رْ كان هللاو امرهللاةو هللاو ْب و هللاو دوابّ ؟ فقال« :مو كانَ َر مْ ِمن العَ َنر ِ
ب َولنهم َ
َ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
م
م
َ
ننرو واأل دمو
هللاربَعَنننةو فأ ّمنننا النننذِينَ ت َـيَنننـ ّ ْوا ِمنننْ مُ ْْ فِ ِ ْننندَةو ِ
ْهللاومدٍو ف َـيَنننـ ّ نَ ِمنننْ مُ ْْ ِسننن ةو َوت َشنننا َا ََ ْ
وح ْ يَن م
ّ
ٌ
ْ
م
َ
َ
َ
ْ
َ
عاملنةو َو مْنذا مَو
ار الّنذِينَ ِمُْنا َخننرعَ ٌْ َوبم َج ْيننـلة .وهللا ّمنا النذِينَ ت َشنا َا مموا :ف ِ
واأل ْشنعَ ِريّونَ و َو َمن ْذ ِح م,و وهللا ْانـ َ م
َو ْ
لـَ مْو َو َ
سان».
غ ّ
سنبْرة
حدثْا هللابو كرينبو قنال :حندثْا هللابنو هللا مسنامةو قنال :ثْنـي النـحسن بنن النـح َْو قنال :حندثْا هللابنو َ
سيْا القم َ
سنبَ ٍ منا ْنو؟
يو قنال :قنال رْنل :ينا رسنو َل هللا هللاخبرانـي عنن َ
يو عن فروة بن مم َ
طي ِع ّ
الْـََع ّ
الولَندو فَ َنـيا َمنَ ِسن ّةوٌ
َ
َ
َ
بنأر ٍ
ْس ْ
ض َوم ْامنرهللاةٍو َول ِ ّْنهم َر مْن ٌل َولندَ َ
هللارض هللاو امرهللاة؟ قال« :لـي َ
عش ََنرة ً ِمننَ َ
ّ
م
َ
َ
َ
ْ
س م
عاملنةو َو َ
نان وهللا ّمنا النذِينَ تَنـيا َمْموا :فَ ِ ْْندَةمو
غ ّ
هللاربَعَةٌو فأ ّمنا الّنذِين ت َشنا َا مموا :فَلنـَ ٌْو َو مْنذا مَو َو ِ
َوت َشا َا ََ ْ
ْ
ّ
ْ
ار» فقال رْل :ما هللاانـ ار؟ قنال« :النذِينَ ِمن ْْ مُ ْْ خَنرعَ مْ
واأل ْشعَ ِريّونَ و واأل ْ دمو َو َمذح م,و ِ
وح ْ يَرو وهللا ْاـ َ م
بجيْـلَةم».
َو ِ
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يو قنال :هللاخبرانـي هللاسبنـاط بنن اصنرو عنن يحينى بنن ْنااىا
حدثْا هللابو مك َريبو قال :حندثْا العَ ْْقَنز ّ
يو عن هللابـيهو هللاو عن ع ه «هللاسبـا ٌ
ط ّ
سنيا علنـى رسنول هللا صنلى
شا» قال :قدَ فَ ْنروة بنن مم َ
الـ راد ّ
نن َْنبَ ً
هللا عليه وسلْ فقال :يا رسول هللاو هللاخبراـي عن سب ٍو هللاْنب ً كنان هللاو هللارضنا؟ فقنال« :لنـْ ي م ْ
عش ََرة َ قَبـائِ َل»و ثْ ذكنر انـحوهو إم هللاانه قنال« :وهللاانـ ار
َوم ْ
هللارضاو ولَ ِ ّْهم كان َر مْ ً ِمنَ العَ َر ِ
ب َولَدَ َ
الذين يقولون مُْْ بجيـلة وخرعْ».
سنبَأ رْنلو كنان اإلْنراا
ف ن كان األمر ك ا مروي عن رسول هللا صنلى هللا علينه وسنلْو منن هللان َ
فـيه وغير اإلْراا مع دلـين .هللاما اإلْراا فعلـى هللااه اسْ رْل معروفو وهللاما تنرك اإلْنراا فعلنـى
القراا.
هللااه اسْ قبـيـلة هللاو هللارض .وقد قرهللا ب ل واحدة مُْ ا علـ اا من ّ
قنراا النـ ديْة والبصنرة وبعنض
القراا فـي قرااة قوله« :فِنـي َمسنا ِكِْ ُِ ْْ» فقرهللاتنه عامنة ّ
واخ لفت ّ
قنراا ال وفـينـين
ال وفـيـين« :فـي مساكُْْ» علـى الـج اع بـ عْى مْا ل آل سبأ .وقرهللا ذلا عامنة ّ
«فِـي َم ْس ِ ِْ ُِ ْْ» علـى ال وحيد وب سر ال افو وْي لمة ألْل الـيـ ن فـيـ ا ذمكنر لنـي .وقنرهللا ح نزة:
َم ْس َِْ ُِ ْْ علـى ال وحيد وف ـح ال اف.
ي ذلننا قنرهللا
والصننواب مننن القننول فننـي ذلننا عْننداا :هللان كن ّل ذلننا قننرااات م قاربننـات الننـ عْىو فبننأ ّ
القارىا ف صيب.
ين َو ِش ا ٍل ف اه يعْـي :بس ااان كااا بنـين
ان َ
عن يَـ ِ ٍ
وقوله :آيَةٌ قد بـيّْا معْاْا قبل .وهللاما قولهِ َّْْ :
ْبلـينو عن يـ ين من هللاتاْ ا وش اله .وكان من صْفُ ا فـيـ ا ذكر لْا ما:
21973ـ حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا سلـيـ انو قال :حندثْا هللابنو ْن لو قنال :سن عت ق نادةو
ين و ِشن ا ٍل قنال :كاانت ْْ نان بنـين ْبلنـينو
ان َ
فـي قوله :لَقَ ْد كانَ ِل َ
ع ْن يَنـ ِ ٍ
سب ٍ فِـي َم ْس َِْ ُِ ْْ آيَةٌ َّْْ ِ
م
م
ف اات النـ رهللاة تمنـَ َْر م و ِم ْ َلُنا علنـى رهللاسنُاو ف نـ شي بنـين ْبلنـينو فـيـ لنـىا ِم َ لُناو ومنا مسنت
بـيدْاو فلـ ا َ
طمَوا بعث هللا علـيُْ دابةو يقال لُا « مْ َرذ»و فْقَبت علـيُْو فمرق ُْو ف ا بقـي لُنْ إم
هللاَثْلو وشيا من ِسد ٍْر قلـيـل.
سنب ٍ فِنـي
21974ـ حدثْا يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :لَقَن ْد كنانَ ِل َ
سيْـ َل ال َع ِر َِ قال :ولنـْ
ين َو ِش ا ٍل ...إلـى قوله :فَأَع َْر م
ضوا فَ ْ
س ْلْا َ
ان َ
علَـ ْي ُِ ْْ َ
أر َ
ع ْن َيـ ِ ٍ
َم ْس َِْ ُِ ْْ آ َيةٌ َّْْ ِ
ع ْقربو وم َحيةو ْ
الركب
وإن كان
م
ي ن يرى فـي قري ُْ بعوضة قطو وم ذمبـابو وم ب ْمرغو و وم َ
لـيأتون وفـي ثـيابُْ القم ّ ل والدّوابّ و ف ا ْْ إم هللان يْظروا إلـى بـيوتُْو ف ـ وتَ الدوابّ و قال :وإن
كان اإلاسان لـيدخـل الـجْ ـينو فـيـ سا القمـفّة علـى رهللاسهو فنـيَر حنين يَنر وقند امن ٍلت تلنا
سدّ يسقـيُا.
القـفة من هللااواع الفـاكُة ولـْ ي ْاول مُْا شيئا بـيده قال :وال ّ
ان ْ
ين و ِش ا ٍل ترْ ة عن امَيةو ألن معْى ال َ :لقد كان
م
عن َيـ ِ ٍ
ورفعت الـجْ ان فـي قولهِ َّْْ :
لسبأ فـي مس ُْْ آية ْي ْْ ان عن هللايـ ااُْ وش ائلُْ.
وقولننه :مكلمننوا ِمن ْ
ق َربّ م ن ْْ الننذي يننر ق ْ مننن ْاتننـين الـجْ ننـين مننن روعُ ننا وهللاث ارْ نناو
نن ِر ْ ِ
َوا ْش م مروا لَهم علـى م ا هللااعْ به علـي ْ من ر قه ذلا وإلنـى ْنذا مْ ُنى النـَبرو ثنْ اب ندهللا النـَبر عنن
البلدةو فقـيـلْ :ذه بلدة طيبة :هللاي لـيست بسبَةو ول ُْا ك ا ذكراا من صف ُا عن عبد النرح ن بنن
يد هللان كاات ك ا وصفُا به ابن يدو من هللاانه لنـْ ي نن فنـيُا شنيا منأذو الُ نـ ,والدبنـيب والُنوا َّ
َو َربّ َ
ور يقول :وربّ غفنور لنذاوب ْ إن هللاا نـْ هللاطع نـ وه .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
غف م ٌ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
ٌ
َ
م
ٌ
21975ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :بَلدَة طيّبَنة َو َربّ َ
نور
غف ٌ
ورب ْ غفور لذاوب ْو قوَ هللاعطاْْ هللا اع ةو وهللامرْْ بطاع هو واُاْْ عن معصي ه.

اآلية 17- 16 :

سن ْي َل ْالعَ ِنر َِ َوبَند ّْلَْا مْ ْْ بِ َجّْناتِ ُِ ْْ َّْْ َني ِْن
القول فـي تأويـل قوله تعالنـى{ :فَأَع َْر م
س ْنلَْا َ
علَن ْي ُِ ْْ َ
ضنواْ فَأ َ ْر َ
ور }.
ي إِمّ ْال َفم َ
ذَ َوات َْي هللا م مك ٍل َخ ْ طٍ َوهللاَثْ ٍل َوش ْ
َياٍ ّمن ِسد ٍْر قَ ِلي ٍل و ذَلِاَ َْزَ ْيَْا مْ ْْ بِ َ ا َكفَ مرواْ َوْ َْل امجْ ِز َ
يقول تعالـى ذكره :فأعرضت سبأ عن طاعة ربُا وصدّت عن اتبـاع ما دع ُا إلـيه رسنلُا منن
هللااه خالقُاو ك ا:
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 21976ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو قنال :ثْنـي منـح د بنن إسنحاقو عنن وْنب بنن مْبنه
سيْنـ َل العَ ِنر َِ يقنول
الـيـ ااـيو قال :لقد بعث هللا إلـى سب و ث ثة عشر ابـياو ف ذّبوْْ ْ
س ْلْا َ
علَنـ ْي ُِ ْْ َ
فأر َ
تعالـى ذكره :فرقبْا علـيُْ حين هللاعرضوا عن تصديق رسلْا سدّْْ الذي كان يحبس عُْْ السيول.
والعرَ :الـ سْاة ال ـي تـحبس الـ ااو واحدْا :عرمةو وإياه عْى األعشى بقوله:
علَـ ْي ِه العَ ِر َْ
فَ ِفـي ذَاكَ ْللـ م أْ تَسِي هللامس َْوة ٌ َومأ ْ ِر م
عفّـى َ
ب َ
ِرْا ٌَ بََْ ْهم لَُْ ِح ْ يَ ٌرإذَا ْا َا ماؤم مْ مْ لَـ ْْ يَ ِر َْ
وكان العرَ فـيـ ا ذمكر مـ ا بْ ه بلقـيس .ذكر من قال ذلا:
21977ـ حدثْا هللاح د بن إبراْيـْ الدورقـيو قال :ثْنـي وْنب بنن ْرينرو قنال :حندثْا هللابنـيو قنال:
س عت الـ ميرة بن ح يـْو قنال :لنـ ا مل نت بلقنـيسو ْعنل قومُنا يق لنون علنـى مناا واديُنْ قنال:
فجعلنت تُْناْْ فن يطيعواُنا ف ركنت ممل ُناو وااطلقنت إلنـى قصنر لُناو وتنرك ُْ فلنـ ا كرنر الشن ّنر
ّ
رْعن هللاو لْق لْاو فقالت:
بـيُْْو وادموا هللاتوْاو فأرادوْا علـى هللان ترْع إلـى ممل ُاو فأبت فقالوا :ل
إا ْ م تطيعواْـيو ولـيست ل ْ عقولو وم تطيعواـيو قالوا :ف اا اطيعاو وإاا لـْ انـجد فنـيْا خينرا
بعدكو فجاات فأمرت بواديُْو فسدّ بـالعرَ .قال هللاح دو قال وْنبو قنال هللابنـي :فسنألت النـ ميرة بنن
ح يـْ عن العرَو فقالْ :و ب َ ِح ْ ير الـ م سّْاة فسدّت ما بـين الـجبلـينو فحبست النـ اا منن وراا
السدّو وْعلت له هللابوابـا بعضُا فوق بعضو وبْت من دواه بركة ضَ ةو فجعلت فـيُا اثْـي عشر
مَرْننا علننـى ع ندّة هللااُننارْْ فلننـ ا ْنناا الننـ طر اح ننبس السيننـل مننن وراا الس ندّو فننأمرت بـالبننـاب
األعلـى ففم ـحو فجرى مناؤه فنـي البركنةو وهللامنرت بنـالبعر فألقنـي فنـيُاو فجعنل بعنض البعنر يَنر
هللاسرع من بعضو فلـْ تزل تضيق تلا األاُارو وترسل البعر فـي النـ ااو ح نـى خنر ْ يعنا معناو
ف اات تقس ه بـيُْْ علـى ذلاو ح ـى كان من شأاُا وشأن سلـيـ ان ما كان.
21978ـ حدثْا هللاح د بن ع ر البصريو قال :حدثْا هللابو صالنـح بنن رينقو قنال :هللاخبرانا شنرياو
س ْيننـ َل ال َعن ِنر َِ قننال :الننـ سْاة بلننـحن
سن ْنلْا َ
علَننـ ْي ُِ ْْ َ
عننن هللابننـي إسننحاقو عننن هللابننـي ميسننرةو فننـي قولننه فأ َ ْر َ
الـيـ ن.
 21979ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
سيْـ َل
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو فـي قول هللاَ :
ال َع ِر َِ قال :شديد.
وقـيـل :إن العرَ :اسْ واد كان لُأما القوَ .ذكر من قال ذلا:
21980ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
سيْـ َل ال َع ِر َِ قال :واد كان بـالـيـ نو كان يسيـل إلـى م ةو وكنااوا
س ْلْا َ
علَـ ْي ُِ ْْ َ
ابن عبـاأو قوله :فأ َ ْر َ
يسقون ويْ ُي سيـلُْ إلـيه.
سيْنـ َل ال َع ِنر َِ
س ْنلْا َ
علَنـ ْي ُِ ْْ َ
21981ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن قَ نادة فأ َ ْر َ
ذمكر لْا هللان سينـل العنرَ واد كاانت تـج نـ ع إلنـيه مساينـل منن هللاودينة ش نـىو فع ندوا فسندّوا منا بنـين
الـجبلننـين بـالقننـير والننـحجارةو وْعلننوا علننـيه هللابوابننـاو وكننااوا يأخننذون مننن مائننه مننا اح نناْوا إلننـيهو
ويسدّون عُْْ ما لـْ يعْوا به من مائه شيئا.
21982ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
سيْـ َل العَ ِر َِ َواد يمدعى العَ ِرَو وكنان إذا مم ِطنر سنالت هللاودينة الـينـ ن
س ْلْا َ
علَـ ْي ُِ ْْ َ
يقولو فـي قوله :فأ َ ْر َ
سننبأ م إلننـى العننرَو فس ندّوا مننا بننـين الـجبلننـينو فحجننزوه
إلننـى العننرَو واْ ننـ ع إلننـيه الننـ ااو فَع َ ندَت َ
بـالصَر والقارو فـااسدّ مااا من الدْرو م يَ ْرْون الـ ااو يقول :م يَافون.
سّْاة ال ـي كاات لُْ ولـيس بـاسْ لُا .ذكر من قال ذلا:
وقال آخرون :العَ ِرَ :صفة للـ م َ
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21983ـ حدثْـي علـ ّ
م
سيْـ َل العَ ِر َِ يقول :الشديدو وكان السبب الذي سبب هللا إلرسال ذلا السيـل علـيُْ فـيـ ا ذكنر
قولهَ :
لـي مْرذا اب عره هللا علـى سدّْْو فرقب فـيه ثقبـا.
ثْ اخ لف هللاْل العلـْ فـي صفة ما حد عن ذلا الرقب مـ ا كان فـيه خَراب َْْ ـيُْ.
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فقال بعضُْ :كان صفة ذلا هللان السيـل لـ ا وْد ع ً فـي السدّ ع ِ ل فـيهو ثْ فـاض الـ اا علنـى
وخرب هللارضُْ وديارْْ .ذكر من قال ذلا:
فمرقُا
ّ
ْْاتُْو ّ
21984ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو قنال :ثْنـي منـح د بنن إسنحاقو عنن وْنب بنن ممَْبنه
بْوه بْـيااا هللابداو وْو الذي كان يَ مردّ عُْْ السينـل
الـيـ ااـيو قال :كان لُْو يعْـي لسبأ سدّو قد كااوا ْ
يَنرب علنـيُْ
إذا ْاا هللان يمشى هللاموالُْ .وكان فـيـ ا يزع ون فـي علـ ُْ من َكُناا ُْو هللاانه إانـ ا ّ
ْرة فلـ ا ْاا ماانهو ومنا هللاراد
سدّْْ ذلا فأرةو فلـْ ي ركوا فم ْرْة بـين حجرينو إم ربطوا عْدْا ّ
ْرة من تلنا ال ُِنررو فسناورتُاو ح نـى
هللا بُْ من ال مريقو هللاقبلت فـيـ ا يذكرون فأرة ح راا إلـى ّ
اس أخرت عُْا هللاي الُرةو فدخـلت فـي الفمرْة ال ـي كاات عْدْاو فململت فنـي السندّو فحفنرت فنـيه
ح ننـى َو ّْْ ننه للسيننـل وْننْ م ينندرون فلننـ ا ْنناا السيننـل وْنند َخننـلَ ًو فدخننـل فننـيه ح ننـى قلننع الس ندّو
تفرقنوا ازلنوا علنـى َكُاانة
وفـاض علنـى األمنوالو فـاح نـ لُا فلنـْ يمبْنق مُْنا إم منا ذكنره هللا فلنـ ا ّ
ع ران بن عامر.
 21985ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قال :لـ ا ترك القنوَ هللامنر هللاو
غنرق بنه ْْناتمُْو وخَنرب بنه هللارضنُْ
بعث هللا علـيُْ مْ َرذا يس ى الـ مَ ْـلدو فرَقبنه منن هللاسنفله ح نـى ّ
عقوبة بأع الُْ.
21986ـن محنندثت عننن الننـحسينو قننال :سن عت هللابننـا معنناذ يقننول :هللاخبراننا عبننـيد بننن سلـيننـ انو قننال:
سندّو
َنرق علنـيُْ ال ّ
س عت الضحاك يقول :لـ ا طم َْوا وبَم َْواو يعْـي َ
سنبَأو بعنث هللا علنـيُْ مْ َنرذاو فَ َ
فأغرقُْ هللا.
ّ
21987ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يد :بعث هللا علـيه مْ َرذاو وسنلطه
علـى الذي كان يحبس الـ اا الذي يَسقـيُاو فأخرب فـي هللافواه تلنا النـحجارةو وكن ّل شنيا مُْنا منن
سدّو ومنا كنان يحنبسو
َرصا ,وغيرهو ح ـى تركُا ِحجارةو ثْ بعث هللا سيـل العرَو فـاق لع ذلا ال ّ
سيْـ َل ال َع ِر َِ َو َبد ّْلْا مْ ْْ ِب َجّْ َنـ ْي ُِ ْْ َّْْ َنـيْنَ قنال:
س ْلْا َ
علَـ ْي ُِ ْْ َ
واق لع تلا الـجْ ـينو فذْب بُ ا وقرهللا :فأ َ ْر َ
ذْب ب لا القمرى والـجْ ـين.
وقال آخرون :كاات صفة ذلا هللان الـ اا الذي كااوا يع م منرون بنه َْْناتُْ سنال إلنـى موضنع غينر
الـ وضع الذي كااوا يْ فعون بهو فبذلا خربت ْْاتُْ .ذكر من قال ذلا:
21988ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ابن عبـاأو قال :بعث هللا علـيُْو يعْـي علـى العرَو دابة من األرضو فرَقَبت فـيه ثَقبـاو فسال ذلا
الـ اا إلـى موضع غير الـ وض ع الذي كااوا يْ فعون بهو وهللابدلُْ هللا م ان ْْ ـيُْ ْْ ـين ذواتنـي
صواو و َب ِطروا الـ عيشة.
هللا م مك ٍل َخ ْ طو وذلا حين َ
ع َ
األول هللاشننبه بننـ ا د ّل علننـيه أنناْر ال ْزيننـلو وذلننا هللان هللا تعالننـى ذكننره هللاخبننر هللااننه هللارسننل
والقننول ّ
علـيُْ سيـل العرَو وم ي ون إرسال ذلا علـيُْ إم ب سال ه علـيُْو هللاو علـى ْْناتُْ وهللارضنُْو م
بصرفه عُْْ.
اتـي هللا م مك ٍل َخ ْ طٍ يقول تعالـى ذكره :وْعلْا لُْ م ان بساتـيُْْ
وقولهَ :و َبد ّْلْا مْ ْْ ِب َجّْ َـ ْي ُِ ْْ َّْْ َـي ِْن ذَ َو ْ
من الفواكه والر ارو بساتـين منن َْْنى ث نر األراكو واألراكْ :نو النـ ََ ْ ط .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21989ـ حدثْـي علـ ّ
م
َ
م
قال :هللابدلُْ هللا م ان ّْْ ـيُْ ْْ ـين ذواتـي هللاك ٍل َخ ْ طو والـَ ْ ط :األراك.
علَـيةو عن هللابـي رْااو قال :س عت الـحسنو يقنول فنـي
21990ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن م
اتـي هللا م مك ٍل َخ ْ طٍ قال :هللاراه قال :الـ ََ ْ ط :األراك.
قوله :ذَ َو ْ
 21991ـ حدثْـي مـح د بن ع نارةو قنال :ثْنـي عبند هللا بنن موسنىو قنال :هللاخبرانا إسرائينـلو عنن
هللابـي يحيىو عن مـجاْد هللا م مك ٍل َخ ْ طٍ قال :الـَ ْ ط :األراك.
حدثْـي مـح د بن ع روو قنال :حندثْا هللابنو عاصنْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و قنال:
اتنـي هللا م مكن ٍل َخ ْ نطٍ قنال:
حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن منـجاْد ذَ َو ْ
األراك.

This file was downloaded from QuranicThought.com

اتنـي هللا م مكن ٍل َخ ْ نطٍ والنـَ ط:
21992ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادة ذَ َو ْ
األراكو وهللا م مكلمه :بريره.
21993ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
اتننـي هللا م مكنن ٍل َخ ْ ننطٍ قننال :بنندّلُْ هللا بجْننان الفواكننه
يقننولو فننـي قولننهَ :وبَنند ّْلْا مْ ْْ بِ َجّْ َننـ ْي ُِ ْْ َّْْ َننـي ِْن ذَ َو ْ
واألعْابو إذ هللاصبحت ْْاتُْ َخ ْ طاو وْو األراك.
ْ
21994ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولنهَ :وبَندّلْا مْ ْْ بِ َجّْ َنـ ْي ُِ ْْ
َّْْ َـي ِْن قال :هللاذْب تلا القرى والـجْ ـينو وهللابدلُْ الذي هللاخبنرك ذواتنـي هللاكنل َخ ْ نط قنال :فـالنـ ََ ْ ط:
األراكو قالْ :عل م ان العْب هللاراكاو والفـاكُة هللاَثْ ًو وشيا من سدر قلـيـل.
غينر هللابنـي ع نروو ف انه
القراا فـي قرااة ذلاو فقرهللاته عامة ّ
واخ لفت ّ
قراا األمصنار ب ْنوين هللا م مكن ٍل َ
ويْواون
يضيفُا إلـى الـَ طو بـ عْى :ذواتـي ث ِر َخ ْ طٍ  .وهللاما الذين لـْ يضيفوا ذلا إلـى الـ ََ ْ طو ّ
م
األ م مكلو ف اُْ ْعلوا الـَ ط ْو األ م مكلو فردّوه علـيه فـي إعرابنه .وبضنْ األلنف وال ناف منن األ مكنل
قراا األمصارو غير اافعو ف اه كان يَفف مُْا.
قرهللات ّ
م
َـي هللا مكن ٍل بضنْ األلنف وال ناف إلْ ناع
والصواب من القرااة فـي ذلا عْدي قرااة من قرهللاه :ذَ َوات ْ
القراا علـيهو وب ْوين هللا م مك ٍل مس فنـاضة القنرااة بنذلا فنـي قم ّنراا األمصنارو منن غينر هللان
الـحجة من ّ
اظينر قنول
هللارى خطأ قرااة من قرهللا ذلا ب ضاف ه إلـى الـَ ط وذلنا فنـي إضناف ه وتنرك إضناف هو
م
هللاعْاب َك ْر ٍَ وهللاعْابٌ َك ْر ٌَو ف ضيف هللاحيااا األعْاب إلـى ال رَو ألاُنا مْنهو
العرب :فـي بمس ان ف ن
م
ْ
َ
ناب ث ن َنر ال َن ْنرَ .وهللامننا األثننل ف اننه يقننال لننه
وتْن ّنون هللاحياانناو ثننْ ت ننرْْ بننـال رَ عُْنناو إذ كااننت األعْن م
ّ
ّ
سن م ر .ذكنر منن قنال
الط ْرفـاا وقـيـل :شجر شبـيه
بـالط ْرفـااو غير هللاانه هللاعظنْ مُْنا .وقـينـل :إاُنا ال ّ
ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأ
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قنال :ثْنـي معاوينةو عنن علنـ ّ
21995ـ حدثْـي علـ ّ
وهللاَثْ ٍلو قال :األثل :الطرفـاا.
َياٍ ِم ْن ِسد ٍْر قَ ِلـيـ ٍل يقول :ذواتـي هللا م مكل َخ ْ طٍ وهللاَثْ ٍل وشياٍ من سدر قلـيـل.
وقولهَ :وش ْ
وكان ق ادة يقول فـي ذلا ما:
م
َنياٍ
21996ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :ثْـي سعيدو عن ق ادة ذَ َوات َـي هللا مك ٍل َخ ْ طٍ وهللاَثْن ٍل َوش ْ
شر الشجر بأع الُْ.
ِم ْن ِسد ٍْر قَ ِلـيـ ٍل قال :بـيْـ ا شجر القوَ خير الشجرو إذ صيره هللا من ّ
وقوله :ذلاَ َْزَ يْْا مْ ْْ ِبـ َ ا َكفَ منروا يقنول تعالنـى ذكنرهْ :نذا النذي فعلْنا بُنأما القنوَ منن سنبأ منن
إرسالْا علـيُْ سينـل العنرَو ح نـى ْل نت هللامنوالُْو وخ َِربنت ْْناتُْو ْنزاا مّْنا علنـى كفنرْْ بْناو
وت ذيبُْ رسلْا «وذلا» من قوله :ذلاَ َْزَ يْْا مْ ْْ فـي موضع اصب بوقوع ْزيْاْْ علـيه ومعْنى
ال َْ :زيْاْْ ذلا بـ ا كفروا.
قراا الـ ديْة والبصنرةو
القراا فـي قرااتهو فقرهللاته عامة ّ
ور اخ لفت ّ
وقولهَ :وْ َْل امـجا ِ ي إمّ ال َفم َ
سن ّْ فننـاعله «إمّ
نض هللاْننل ال وفننةَ « :و َْن ْ
وبعن م
نل يمجننا َ ي» بـالننـياا وبف ننـح الننزاي علننـى وْننه مننا لننـْ يم َ
نور» رفعننا .وق نرهللا ذلننا عامننة قن ّنراا ال وفننةَ :و َْن ْ
نور
ال َفمن م
نل امننـجا ِ ي بننـالْون وب سننر الننزاي إمّ ال َفمن َ
بـالْصب.
قنراا األمصنارو م قارب نا النـ عْىو
والصواب من القول فـي ذلا هللااُ ا قرااتنان مشنُورتان فنـي ّ
فبأي ُ ا قرهللا القارىا ف صيب .ومعْى ال َ :كذلا كافأااْْ علنـى كفنرْْ بنـاهللو وْنل يمجنا َ ي إم
ال فور لْع ة هللا؟.
فنـيَص هللاْنل ال فنر
ف ن قنال قائنل :هللاو منا يجنزي هللا هللاْنل اإلينـ ان بنه علنـى هللاع نالُْ الصالنـحةو
ّ
بـالـجزاا؟ فـيقال وْل يجا ي إم ال فور؟ قـيـل :إن الـ ـجا اة فنـي ْنذا النـ وضع :النـ افأةو وهللا
تعالـى ذكره وعد هللاْل اإليـ ان به ال فضل علـيُْو وهللان يجعل لُْ بـالواحدة من هللاع نالُْ الصالنـحة
عشر هللامرالُا إلـى ما م اُاية له من ال ضعيفو ووعد الـ سيا من عبنـاده هللان يجعنل بنـالواحدة منن
َ
َ
سيئاتهو مرلُا م افأة له علـى مْرمهو والـ افأة ألْل ال بنـائر وال فنر والنـجزاا ألْنل اإلينـ ان منع
ور»؟ كأانه قنال ْن ّل ثْناؤه:
ال فضلو فلذلا قال ْ ّل ثْاؤه فـي ْذا الـ وضعَ « :وْ َْل يمجا َ ي إمّ ال َفم م
م يجا َ ي :م ي افأ علـى ع له إم ال فورو إذا كاات النـ افأة مرنل النـ افَأ علنـيهو وهللا م يمفنر لنه
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ص شنيا مُْنا فنـي الدانـيا .وهللامنا النـ أمن ف انه ي فضنل علنـيه علنـى منا
من ذاوبه شنيئاو وم يمـ َ نـ ّح م
وصفتم .
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 21997ـ حدثْا مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْد َوْ ْ
َنل امنـجا ِ ي:
اعاقِب.
حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ذلاَ َْزَ يْْا مْ ْْ بِـ َ ا َكفَ منروا َوْ ْ
َنل امنـجا ِ ي
نور إن هللا تعالننـى إذا هللاراد بعبننده كرامننة تقبّننل حسننْاتهو وإذا هللاراد بعبننده ْوااننا هللامسننا علننـيه
إمّ ال َفمن َ
نـي بننه يننوَ القننـيامة .قننال :وذمكننر لْننا هللان رْن ً بـيْننـ ا ْننو فننـي طريننق مننن طننرق
ذاوبننه ح ننـى ي َموافن َ
ي هللا
الـ ديْةو إذا ّ
مرت به امرهللاةو فأتبعُنا بصنرهو ح نـى هللاتنـى علنـى حنائطو فشن ّ ,وُْنهو فأتنـى ابنـ ّ
هللارادَ بِعَ ْب ٍد َك َرا َمةوً
ي هللاّ « :
إن ّ
ّللاَ إذَا َ
ي هللا فعلت كذا وكذاو فقال له ابـ ّ
ووُْه يسيـل دماو فقال :يا ابـ ّ
نـي ِبن ِه يَ ْنو ََ
هللارادَ ّ
ع ّج َل لَهم م
سناَ َ
َ
ّللام ِب َعبْن ٍد ْ ََواانا ْهللام َ
عقموبَةَ ذَ ْا ِب ِه فِنـي الدانـياو وإذَا َ
علَنـ ْي ِه ذَ ْابَنهم ح نـى ي َموافِ َ
ير هللا ْب َر».
ع ٌ
ال ِقـيا َم ِةو كأاّهم َ

اآلية 18 :

ار ْكَْنا فِي َُنا قم ًنرى َ
أناْ َِرة ً َوقَند ّْراَا
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
{و َْ َع ْلَْا َب ْيَْ مُ ْْ َو َبيْنَ ْالقم َرى الّ ِي َب َ
َ
ي َوهللاَيّاما ً ِآمِْينَ }.
فِي َُا ال ّ
سي َْر ِس م
يرواْ فِي َُا لَ َيا ِل َ
يقول تعالـى ذكره مَبرا عن اع ه ال ـي كان هللااع ُا علنـى ْنأما القنوَ النذين ألنـ وا هللاافسنُْ.
وْعلْا بـين بلدْْ وبـين القمرى ال ـي بـاركْا فـيُا وْي الشأَو قم ًرى أاْرة .وبْـحو الذي قلْنا فنـي
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 21998ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد قولنه :القم َنرى ال نـي
بـار ْكْا ِفـيُا قال :الشأَ.
َ
21999ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َو َْ َع ْلْنا َبنـ ْيَْ مُ ْْ َو َبنـينَ القم َنرى
بـار ْكْا ِفـيُا يعْـي الشأَ.
الّ ِـي َ
بـار ْكْا ِفـيُا
ي بن سُلو قال :حدثْا حجا و عن ابن مْ َري,و عن مـجاْد القم َرى ال ـي َ
حدثْـي علـ ّ
قال :الشأَ.
مورك فـيَُا بـيت الـ قدأ .ذكر من قال ذلا:
وقـيـل :م
عِْـي بـالقرى ال ـي ب ِ
22000ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
بـار ْكْا فِـيُا قم ًرى أناْ َِرة ً قنال :األرض ال نـي بنـاركْا
ابن عبـاأ َو َْعَ ْلْا بَـ ْيَْ مُ ْْ َوبَـينَ القم َرى ال ـي َ
فـيُاْ :ي األرض الـ قدسة.
ٌ
م
م
ع َربِـيّة .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْنل
وقوله :قم ًرى أاْ َِرة ً يعْـي :ق ًرى م صلةو وْي ق ًرى َ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22001ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن هللابـي رْااو قال :س عت الـحسنو فـي قولنه:
بـار ْكْا فِـيُا قم ًرى أاْ َِرة ً قال :قم ًنرى م واصنلةو قنال :كنان هللاحندْْ
َو َْعَ ْلْا بَـ ْيَْ مُ ْْ َوبَـينَ القم َرى ال ـي َ
يمدو فَـيَ ِقـيـل فـي قرية ويَ مروحو فـيأ ِوي إلـى قرية هللاخرى .قال :وكاات الـ رهللاة تضع ِ ْابـيـلُا علنـى
رهللاسُاو ثْ تـ ُن بـ مزلُاو ف تأتـي بـي ُا ح ـى يـ لـىا من ك ّل الر ار.
22002ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة قم ًرى أاْ َِرةً :هللاي م واصلة.
22003ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ع َربِـيّةًو بـين الـ ديْة والشاَ.
ابن عبـاأو قوله :قم ًرى أاْ َِرة ً يعْـي :قم َرى َ
22004ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :ثْـي هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :ثْاا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قولنه :قم ًنرى أناْ َِرة ً
س َر َوات.
قال :ال ّ
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22005ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
ع َربِـيّةًو وْي بـين الـ ديْة والشأَ.
يقول فـي قوله :قم ًرى أاْ َِرة ً يعْـي :قم َرى َ
22006ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْب قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :و َْعَ ْلْا بَـ ْيَْ مُ ْْ َوبَـينَ
بـار ْكْا فِـيُا قم ًرى أاْ َِرة ً قنال :كنان بنـين قنري ُْ وبنـين الشنأَ قم ًنرى أناْرةو قنال :إن
القم َرى ال ـي َ
كاات الـ رهللاة ل َـَر م معُا ِم ْمزلُا و ِم ْ لمُا علنـى رهللاسنُاو تنروح منن قرين ٍة وتمندوْاو وتبنـيت فنـي
قرية م تـح ل ادا وم ماا لـ ا بـيُْا وبـين الشأَ.
م
سي َْر يقول تعالـى ذكره :وْعلْا بـين قراْْ والقرى ال ـي بـاركْا فـيُا سيرا
وقولهَ :وقَد ّْراا فِـيُا ال ّ
مقدّرا من مْزل إلـى مْزلو وقرية إلـى قريةو م يْزلون إم فـي قريةو وم يمدون إم من قرية.
ـي وهللايّاما ِآمْـينَ يقول :وقلْا لُْ سنيروا فنـي ْنذه القنرى منا بنـين قنراكْو
وقولهِ :س م
يروا فِـيُا لَـيا ِل َ
لـيالـي وهللاياماو آمْـين م تـَافون ْوعا وم عطشاو وم منن هللاحند ألنـ ا.
والقرى ال ـي بـاركْا فـيُا
َ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
نـي وهللايّامنا
22007ـ حدثْا بشرو قال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة ِس م
نيروا فِنـيُا لَـيا ِل َ
ِآمِْـينَ  :م يَافون ألـ ا وم ْوعاو وإاـ ا يمدون فَـي ِقـينـلونو ويروحنون فـيبنـي ون فنـي قرين ٍة هللاْن ِل
ْْننة واُننرو ح ننـى لقنند ذمكننر لْننا هللان الننـ رهللاة كااننت تضننع ِم لُننا علننـى رهللاسننُاو وتننـ ُن بننـيدْاو
فـيـ لـىا م لُا من الر ر قبل هللان ترْع إلـى هللاْلُا من غير هللان تـَ رف شيئاو وكان الرْل يسافر
م يح ل معه ادا وم ِسقاا مـ ا بمسِط للقوَ.
22008ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :وهللايّاما ِآمِْنـينَ قنال:
لـيس فـيُا خوف.

اآلية 19 :

اراَا َو َ
سن مُ ْْ فَ َج َع ْلَْنا مْ ْْ هللا َ َحاد َ
ِينث
أ َل م َنواْ هللاَافم َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :فَقَالمواْ َربَّْا َبا ِع ْد َبنيْنَ هللاَسْنفَ ِ
ق ِإ ّن فِي ذَلِاَ مَ َيا ٍ
ور }.
ّار َ
شم ٍ
صب ٍ
ت لّ م ّل َ
َو َم ّز ْقَْا مْ ْْ مك ّل مم َ ّز ٍ
قراا الـ ديْة وال موفنةَ :ربّْنا
ْفـاراا فقرهللاته عامة ّ
اخ لق ّ
القراا فـي قرااة قولهَ :ربّْا بـا ِع ْد بـينَ هللاس ِ
ْفنـاراا علنـى وْنه الندعاا والنـ سألة بنـاأللف وقنرهللا ذلنا بعنض هللاْنل م نة والبصننرة:
بنـا ِع ْد بنـينَ هللاس ِ
عدَ َبنـينَ
« َبعّ ْد» ب شديد العين علـى الدعاا هللايضا .وذمكنر عنن النـ قدمين هللاانه كنان يقنرؤهَ « :ربّْنا بنـا َ
ْفـاراا» علـى وْه الـَبر من هللا هللان هللا فعل ذلنا بُنْ .وح ني عنن آخنر هللاانه قنرهللاه« :ربْنا َبعّند»
هللاس ِ
علـى وْه الـَبر هللايضا غير ّ
هللان الربّ مْادي.
والصواب من القرااة فـي ذلا عْدااَ :ربّْا بـا ِع ْد و« َبعّ ْد» ألاُ ا القرااتان الـ عروف ان فـي قرهللاة
األمصار وما عداْ ا فمير معروف فـيُْ علـى هللان ال أويـل من هللاْل ال أويـل هللايضا يحقّق قرااة من
قرهللاه علـى وْه الدعاا والـ سألةو وذلا هللايضا مـ ا يزيد القرااة األخرى بمعدا من الصواب.
ف ذا كان ْو الصواب من القنرااةو ف أوينـل ال ن َ :فقنالوا :ينا ربْنا بنـا ِع ْد بنـين هللاسفنـارااو فنـاْعل
نزود معْنا فنـيُا األ واد وْنذا منن
بنـيْْا وبنـين الشنأَ فَلَنوات و َمفنـا ِو و لْركنب فنـيُا الرواحنلو وا ّ
الدملة علـى بطر القوَ اع ة هللا علـيُْ وإحسنااه إلنـيُْو وُْلُنْ بنـ قدار العافنـية ولقند عجنل لُنْ
إن كننانَ َْنذَا مْن َنو الننـ َح ّق ِمن ْ
ربُننْ اإلْابننةو ك ننا عجننل للقائلننـينْ :
نارة ً ِمنننَ
ع ْْندِكَ فَننأ َ ْم ِط ْر َ
نن َ
علَننـيْْا ِحجن َ
ـيـْ هللاعطاْْ ما رغبوا إلـيه فـيه وطلبوا من الـ سألة .وبْـحو الذي قلْا فنـي
س ِ
ال ّ
اا هللا ِو ائْ ِْا بِعَذَا ٍ
ب هللا ِل ٍ
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
َ
صنينو
صين عبد هللا بن هللاح د بن يواسو قال :حدثْا َ
ع ْبرنرو قنال :حندثْا مح َ
22009ـ حدثْـي هللابو مخ َ
ْفـاراا قال :كاات لُْ قم ًرى م صلة بـالـيـ نو
عن هللابـي مالا فـي ْذه امَية :فَقالموا َربّْا بـا ِع ْد بـينَ هللاس ِ
كان بعضنُا يْظنر إلنـى بعنضو فبطنروا ذلناو وقنالوا :ربْنا بنـاع ْد بنـين هللاسفنـارااو قنال :فأرسنل هللا
سيْـل العَ ِرَو وْعل طعامُْ هللاَثْ ً و َخ ْ طا وشيئا من سدر قلـيـل.
علـيُْ َ
22010ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
نـاراَا و َ
بطننروا عيشننُْو
سن مُ ْْ قننال :فن اُْ ِ
ألَننـ م وا هللا ْافم َ
ابننن عبننـاأو قولننه :فَقَننالموا َربّْننا بننـا ِع ْد بَننـيْنَ هللا َ ْسفَن ِ
وقالوا :لو كان ََْْى ْْاتْا هللابعد مـ ا ْي كنان هللاْندر هللان اشن ُيهو ف م ّزقنوا بنـين الشنأَ وسنبأو وبندّلوا
بجْ ـيُْ ْْ ـين ذواتـي هللاكل خ ط وهللاثلو وشيا من سدر قلـيـل.
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ْفـاراا
22011ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة فَقالموا َربّْا بـا ِع ْد بـينَ هللاس ِ
غ َ طوا كرامة هللاو قال هللا َو َ
س مُ ْْ فَ َجعَ ْلْا مْ ْْ هللاحاد َ
بطر القوَ اع ة هللاو و َ
ِيث.
ألَـ م وا هللاامفم َ
م
22012ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يندو فنـي قولنه :فَقنالوا َربّْنا بنـا ِع ْد
ْفـاراا ح ـى ابـيت فـي الفَلَوات والصحاري فَ َ
س مُ ْْ.
ظلَـ م وا هللا ْافم َ
بَـينَ هللاس ِ
َ
َ
َ
م
ْ
ع َ لُْ بـ ا يسَط هللا علـيُْ من معاصيهو مـ ا يوْنب
س مُ ْْ وكان ألـ ُْ إياْا َ
وقوله فَظلـ م وا هللااف َ
لُْ عقاب هللا ف َجعَ ْلْا مْ ْْ هللاحاد َ
ِيث يقول :صيرااْْ هللاحادينث للْناأ يضنربون بُنْ النـ رل فنـي السنبّ و
ّ
وتقطعوا.
تفرقوا
سبَـاو وهللايدي سبـاو إذا ّ
فـيقال :ت ّ
فرق القوَ هللايادِي َ
ْ
م
ق يقول :وقطعْاْْ فِـي الب د ك ّل مقطعو ك ا:
وقوله َو َم ّزقْا مْ ْْ ك ّل ممـ َ ّز ٍ
ْ
َ
َ
سن مُ ْْ ف َجعَلْنا مْ ْْ
22013ـ حدثْا بشرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َوألنـ م وا هللا ْافم َ
ق قال ق ادة :قنال عنامر ال ّ
هللاحاد َ
ش ْعبِنـي :هللامنا َ
نـحقوا بنـالشأَو وهللامنا
سنان فقند لَ ِ
غ ّ
ِيث َو َم ّز ْقْا مْ ْْ مك ّل ممـ ّ ّز ٍ
ـيرربو وهللاما خَزَ اعة فلـحقوا ب ُامةو وهللاما األ د فلـحقوا بعم ان.
األاصار فلـحقوا بَ ِ
22014ـن حندثْا ابنن ح يندو قنال :حندثْا سلنـ ةو عنن ابنن إسنحاقو قنال :يزع نون هللان ع ِ نران بنن
عدمونو فقال لُْ :إاـي
عامرو وْو ع ّْ القوَ كان كاْْاو فرهللاى فـي َكُاا ه هللان قومه سيـ ّزقون وي بـا َ
س مـ ّزقونو ف ن كان مْ ْ ذا ْ ّْ بعيدو وْ ل شنديدو ومنزاد ْديندو فلـيـلنـحق ب نأأ
قد علـ ت هللاا ْ َ
ْ
ننو فلـيـلنـ َحق بنأرض
هللاو كرودو قال :ف اات وادعة بن ع رو ومن كان مْ ْ ذا ْنْ
مندنو وهللامنرد َ
ع ٍ
ٍ
وحرمنا
ش َّنو ف اات عوف بن ع روو وْْ الذين يقال لُْ بنـارق ومنن كنان منْ ْ يريند عيشنا آيْناو
َ
آمْاو فلـيـلـحق بـاألر ينو ف اات خزاعنة ومنن كنان يريند الراسنيات فنـي الوحْ نلو النـ ْ
ط ِع ات فنـي
الـ َ ـحْ لو فلـيـلـحق بـيررب ذات الْـَـلو ف اات األوأ والـَزر فُ ا ْذان الـحيان منن األاصنار
ص َنرىو ف اانت
نوثى وبم ْ
ومن كان يريد خ را وخ يراو وذْبـا وحريراو ومل نا وتنأميرا فلـيـلنـحق ب م َ
غسان بْو ْفْة ملوك الشأَ ومن كان مُْْ بـالعراق .قال ابن إسحاق :قد س عت بعض هللاْل العلنـْ
يقول :إاـ ا قالت ْذه الـ قالة طريفنة امنرهللاة ع نران بنن عنامرو وكاانت كاْْنةو فنرهللات فنـي كُاا ُنا
تفرقواو ازلوا علـى كُااة ع ران بن عامر.
ي ذلا كان قال :فلـ ا ّ
ذلاو وهللا هللاعلـْ هللا ّ
وقولهّ :
إن فِـي ذلاَ مَيا ٍ
ور يقول تعالـى ذكنره :إن فنـي تنـ زيقْاْْ كن ّل منـ ّزق
ّـار َ
شم ٍ
صب ٍ
ت ِل م ّل َ
مَيات يقول :لعظة و ِعبْرة ودملة علـى واْب حق هللا علـى عبنده منن الشن ر علنـى اع نه إذا هللااعنْ
علـيهو وحقه من الصنبر علنـى منـحْ ه إذا ام نـحْه بنب ا ل ن ّل صبنـار شن ور علنـى اع نه .وبْنـحو
الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22015ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ّ
إن فِـي ذلاَ مَيا ٍ
ّـار
صب ٍ
ت ِل م ّل َ
صبـار الش ورو الذي إذا هللاعطي ش رو وإذا اب لـي صبر.
ور كان
َ
مطرف يقول :اعْ العبد ال ّ
ّ
شم ٍ
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يس َ
أّْهم فَاتّبَعموهم إِمّ فَ ِريقا ً ّمنَ ْال م أْ ِمِْينَ }.
علَ ْي ُِ ْْ إِ ْب ِل م
صدّقَ َ
{ولَقَ ْد َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
قنراا ال وفـينـين:
ـيس أْهم فقرهللا ذلنا عامنة ّ
اخ لفت ّ
علـ ْي ُِ ْْ إ ْب ِل م
صدّقَ َ
القراا فـي قرااة قولهَ :ولقد َ
َ
م
َ
َ
رنرْ ْْ شنا ِك ِرينَ وقنال:
صندّقو بنـ عْى هللاانه قنال أْنا مْنهَ :وم ت ِ
صدّقَ ب شنديد الندال منن َ
َولَقَ ْد َ
نـجد هللاك َ
صينَ ثْ صدّق أْه ذلا فنـيُْو فحقّنق ذلنا بُنْو
فَبِ ِع ّزتِاَ ألمغ َْويَّْ مُ ْْ هللا َْ عِينَ إمّ ِعبـادَكَ ِم ْْ مُ مْ الـ م َْـلَ ِ
صندَقَ » ب ـَفنـيف الندالو
وبـاتبـاعُْ إياه .وقرهللا ذلنا عامنة ّ
قنراا النـ ديْة والشنأَ والبصنرة « َولَقَن ْد َ
بـ عْى :ولقد صدق علـيُْ أْه.
والصواب من القول فـي ذلا عْدي هللااُ ا قرااتان معروف نان م قارب نا النـ عْى وذلنا هللان إبلنـيس
أنن حنين قنال :ثمن ّْ مَتِنـيَّْ مُ ْْ ِم ْ
قد صدَق علـى كفرة بْـي آدَ فـي أْهو وصدق علنـيُْ أّْنه النذي ّ
نن
نن َخن ْ
عن ْ
عن ْ
نـين هللا ْي ندِي ُِ ْْ َو ِمن ْ
نـجدم هللا ْكرَن َنر مْ ْْ شننا ِك ِرينَ و وحننين قننال:
نن َ
نن هللايننـ ااِ ُِ ْْ َو َ
نـل ِف ُِ ْْ َو َ
ش ن ائ ِل ُِ ْْ َوم تَن ِ
بن ِ
م
ّ
عدو هللاو أْا مْه هللااه يفعنل ذلنا م علنـ او فصنار ذلنا حقنا
َوأل م ِ
ضلّْ مُ ْْ َوأل َمّْـيَّْ مُ ْْ ...امَيةو قال ذلا ّ
ي القرااتـين قرهللا القنارىا ف صنيب .فن ذا كنان ذلنا كنذلاو ف أوينـل ال ن َ علنـى
بـاتبـاعُْ إياهو فبأ ّ
قرااة من قرهللا ب شديد الندال :ولقند ّ
أنن إبلنـيس بُنأما النذين بندّلْاْْ بجّْ نـيُْ ْْ نـين ذواتنـي هللاكنل
خ طو عقوبة مْا لُْو أْا غير يقـينو علـْ هللااُنْ ي بعوانه ويطيعوانه فنـي معصنية هللاو فصندق أْنه
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علـيُْو ب غوائه إياْْو ح ـى هللاطناعوهو وعصنوا ربُنْو إم فريقنا منن الـ أمْنـين بنـاهللو فن اُْ ثب نوا
علـى طاعة هللا ومعصية إبلـيس.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 22016ـن حدثْننـي هللاح نند بننن يوسننفو قننال :حنندثْا القاسنْو قننال :حنندثْا حجننا و عننن ْننارونو قننال:
نـيس
علَنـ ْي ُِ ْْ إ ْب ِل م
صندّقَ َ
هللاخبراـي ع رو بن مالاو عن هللابـي الـجو ااو عن ابن عبـاأ هللاانه قنرهللاَ :ولَقَن ْد َ
َ
أّْهم مشددةو وقالّ :
أن أْاو فصدّق أْه.
صندّقَ
22017ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا يحيىو عن سفـيانو عن مْصورو عنن منـجاْد َولَقَن ْد َ
ـيس َ
أّْهم قالّ :
أن أْا فـاتبعوا أْه.
علَـ ْي ُِ ْْ إ ْب ِل م
َ
َ
َ
علنـ ْي ُِ ْْ
صندّقَ َ
22018ـ قال :ثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنهَ :ولقَن ْد َ
ـيس َ
أّْهم قال هللاهلل :ما كان إم أْا أْهو وهللا م يصدّق كاذبـاو وم ي ذّب صادقا.
إ ْب ِل م
َ
َ
علنـ ْي ُِ ْْ
صندّقَ َ
22019ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :ولقَ ْد َ
ـيس َ
وشرف ُْو م تـجد هللاكرنرْْ شناكرينو
يو وفضّل ُْ
ّ
أّْهم قال :هللارهللايت ْأما الذين ّ
إ ْب ِل م
كرم ُْ علـ ّ
ّ
وكان ذلا أْا مْه بمير علـْو فقال هللا :فـاتّبَعموهم إم فَ ِريقا منَ الـ م أْ ِمِْـينَ .
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س ْنل َ
ان ِإمّ ِلنَْ ْعلَ َْ َمنن يمنأْ ِم من ِبنامَ ِخ َرةِ ِم ّ ْ
نن
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
علَ ْي ُِ ْْ ّمن م
{و َما َكانَ لَهم َ
ط ٍ
َ
َياٍ َحفمي ٌ
ظ }.
مْ َو ِم ْْ َُا فِي ش َّا َو َربّاَ َ
علَى مك ّل ش ْ
يقول تعالـى ذكره :وما كان إلبلـيس علـى ْأما القوَ النذين وصنف صنف ُْ منن محجنة يضنلُْ
بُاو إم ب سلـيطْاه علـيُْو لمـيعلـْ حزبمْا وهللاولـياؤاا َم ْن يمنأْ ِم من بنـامَ ِخ َرةِ يقنول :منن يصندّق بنـالبعث
والرواب والعقاب ِمـ ّ ْن مْ َو ِم ُْْا فِـي شَاَ ف يموقِن بـالـ عادو وم يصدّق برواب وم عقاب .وبْنـحو
الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
علَنـ ْي ُِ ْْ ِم ْ
نن
22020ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :وما كانَ لَهم َ
ي وغنرورا دعناْْ
م
سنيف وم َ
طان قال :قال الـحسن :وهللا ما ضربُْ بعصا وم َ
س ْل ٍ
س ْنوطو إم هللاماانـ ّ
إلـيُا.
نـْ َم ْ
نن يمنأْ ِم من بنـامَ ِخ َر ِة ِمنـ ّ ْن مْ َنو ِم ُْْنا ِفنـي ّ
شنا
22021ـ قال :ثْا سعيدو عن ق ادة قولنه :إمّ ِلَْ ْعلَ َ
قال :وإاـ ا كان ب ًا لـ َيعلـْ هللا ال افر من الـ أمن.
ّ
نـْ َم ْ
نـحق بنه
نن يمنأْ ِم من بنـامَ ِخ َر ِة إم لْعلنـْ ذلنا موْنودا أناْرا لـيس
وقـيـل :م
ع ِْـي بقولنه :إمّ ِلَْ ْعلَ َ
الرواب هللاو العقاب.
َنياٍ َح ِفنـي ٌ
ظ يقنول تعالنـى ذكنره :وربنا ينا منـح د علنـى هللاع نال ْنأما
وقولهَ :و َربّاَ علـى مكن ّل ش ْ
ال فرة بهو وغير ذلا من األشياا كلُا َح ِفـي ٌ
ظ م يعزب عْه علنـْ شنيا مْنهو وْنو ممنـجا ٍ ْ نيعَُْ
وشر.
يوَ القـيامةو بـ ِ ا كسبوا فـي الداـيا من خير
ّ

اآلية 22 :

ّللاِ مَ يَ ْ ِل منونَ ِمرمقَنا َل ذَ ّرةٍ فِني
مون ّ
القول فـي تأويـل قولنه تعالنـى{ :قمن ِل ا ْد م
عنواْ الّنذِينَ َ َ
ع ْ ن م ْْ ّمنن د ِ
ض َو َما لَ مُ ْْ فِي ُِ َ ا ِمن ِش ْركٍ َو َما لَهم ِم ْْ مُ ْْ ّمن َ
ير }.
س َ َاوا ِ
ال ّ
ت َومَ فِي ْ
األر ِ
أ ُِ ٍ
م
يقول تعالـى ذكره :فُذا فعلْا بولـيْا ومنن هللاطاعْناو داود وسلـينـ ان النذي فعلْنا بُ نا منن إاعامْنا
سنبَ الننذين فعلْننا بُننْو إذ بَ ِطننروا اع ْنناو
علننـيُ ا الننْعْ ال ننـي م كفننـا َا لُننا إذ شن راااو وذاك فعلْننا ب َ
وكذّبوا رسلْاو وكفروا هللايادَيْاو فقل يا مـح د لُأما الـ شركين بربُْ من قومناو النـجاحدين اع ْنا
عْنندْْ :ادعننوا هللايُننا القننوَ الننذين ع ننـْ هللااُننْ هلل شننريا مننن دواننهو فسننلوْْ هللان يفعلننوا ب ننْ بعننض
هللافعالْاو بـالذين وصفْا هللامرْْ من إاعاَ هللاو إياأو ف ن لـْ يقدروا علـى ذلا فـاعلـ وا هللاا نْ مبطلنونو
ألن الشركة فـي الربوبـية م تصلـح وم تـجو و ثْ وصف النذين يندعون منن دون هللاو فقنال :إاُنْ
ضنر وم افنعو ف ينف
شنر وم
ّ
ذرة فـي السن وات وم فنـي األرض منن خينر وم ّ
م يـ ل ون مرقال ّ
ي ون إلُا من كان كذلا .وقولهَ :وما لَ مُ ْْ فِـي ُِ ا ِم ْن ِش ْركٍ يقول تعالـى ذكره :وم ْْ إذ لـْ ي وانوا
ذرة فـي السن وات وم فنـي األرضو مْفنردين بنـ ل ه منن دون هللاو ينـ ل واه علنـى
يـ ل ون مرقال ّ
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وْه ال ّ
ش ِركةو ألن األم ك فـي الـ ـ لوكاتو م ت ون لـ ال ُا إم علـى هللاحد وُْنين :إمنا مقسنوماو
وإما ممشَاعا يقول :وآلُ ُْ ال ـي يدعون من دون هللاو م يـ ل ون و ن ذَ ّرة فـي السن وات وم فنـي
األرضو م ممشاعا وم مقسوماو ف يف ي ون من كان ْ ذا شري ا لـ ن له ملا ْ يع ذلنا .وقولنه:
َوما لَهم ِم ْْ مُ ْْ ِم ْن َ
ير يقول :وما هلل من امَلُة ال ـي يدعون من دواه مم ِعين علـى خنـلق شنيا منن
أ ُِ ٍ
ذلاو وم علـى حفظهو إذ لـْ ي ن لُا ملا شيا مْه ممشاعا وم مقسوماو فـيقالْ :و لا شنريا منن
هللاْل هللااه هللاعان وإن لـْ ي ن له ملا شيا مْه .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر منن
قال ذلا:
ّ
م
ع ْ مـ ْْ
22022ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :ق ِل ا ْد م
عوا الذِينَ َ َ
ض َوما لَ مُ ْْ فِنـي ُِ ا ِم ْ
نن ِش ْنركٍ يقنول:
س َ َوا ِ
مون ّ
ّللاِ مَ يـ ْ ِل مونَ ِمرْقا َل ذَ ّرةٍ فِـي ال ّ
ت َوم فِـي ْ
األر ِ
ِم ْن د ِ
َ
أُينر
ما هلل من شريا فـي الس اا وم فـي األرض وما لهم ِم ُْْ ْْ من الذين يدعون من دون هللا ِمن
ٍ
من عون بشيا.

اآلية 23 :

{ومَ ت َْفَ مع ال ّ
عنن قملمنو ِب ُِ ْْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
نى ِإذَا فم ّنز َ
ع َ
شفَا َ
َ
عةم ِعْدَهم ِإمّ ِل َ ْن هللاَذِنَ لَهم َح ّ َ
ْ
ْ
ير }.
ي ال َ ِب م
قَالمواْ َماذَا قَا َل َربّ م ْْ قَالمواْ ْال َح ّق َو مْ َو ال َع ِل ّ
يقول تعالـى ذكره :وم تْفع شفـاعة شافع كائْا من كان الشافع لنـ ن شَنفَع لنهو إم هللان يشنفع لنـ ن
هللاذن هللا فـي الشفـاعة .يقول تعالـى :ف ذا كاات الشفـاعات م تْفع عْد هللا هللاحدا إم لـ ن هللاذِن هللا فـي
الشفـاعة لهو وهللا م يأذن ألحد من هللاولـيائه فـي الشفـاعة ألحند منن ال فنرة بنهو وهللاا نـْ هللاْنل كفنر بنه
لـيقرب ْ إلـى هللا
هللايُا الـ شركونو ف يف تعبدون من تعبدواه من دون هللا ع ا مْ ْ هللاا ْ تعبدواهو
ّ
م ْلفَـىو ولـيشفع ل ْ عْد رب نْ «ف نن» إذ كنان ْنذا معْنى ال ن َ ال نـي فنـي قولنه إمّ ِلنـ َ ْن هللاَذِنَ لَنهم:
الـ شفوع له.
القنراا بضنْ األلنف ِمنن «هللاَذِنَ لَنهم» علنـى
القراا فـي قرااة قوله :هللاَذِنَ لَهم فقرهللا ذلا عامة ّ
واخ لفت ّ
وْه ما لـْ يس ّْ فـاعله .وقرهللاه بعض ال وفـيـين :هللاَذِنَ لَهم علـى اخ ف هللايضا عْه فنـيهو بنـ عْى هللاذن
هللا له.
ـي عن قلوبُْو وكشف عُْا الفزع وذْب.
وقوله :ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
ع ْن قملمو ِب ُِ ْْ يقول :ح ـى إذا مْ ِل َ
يو قنال:
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر منن قنال ذلنا22023 :ـن حدثْنـي علنـ ّ
ع ْ
نن قملمنو ِب ُِ ْْ
يو عن ابن عبـاأو قولنه :ح نـى إذَا فم ّنز َ
ع َ
حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علـ ّ
ـي.
يعْـي :مْ ِل َ
22024ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
ع ْ
نن
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد ح ـى إذَا فم ّنز َ
ع َ
قملموبِ ُِ ْْ قال :كشف عُْا المطاا يوَ القـيامة.
22025ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قال :إذا ْلـي عن قلوبُْ.
واخ لف هللاْل ال أويـل فـي الـ وصوفـين بُذه الصفة َم ْن مْْ؟ وما السبب الذي من هللاْله فم ّنزع عنن
قلوبُْ؟ فقال بعضُْ :الذي فم ّزع عن قلوبُْ النـ ئ ةو قنالوا :وإانـ ا ّ
يفنزع عنن قلنوبُْ منن غشنية
تصيبُْ عْد س اعُْ هللا بـالوحي .ذكر من قال ذلا:
ّ
يو قنال :قنال ابنن مسنعود
22026ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن م
علَنـيةو عنن داودو عنن الشعبنـ ّ
سن ع َمنن دوانه منن
فـي ْذه امَية :ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ قنال :إذا حند هللامنر عْند ذي العنرش َ
كجر السلسلة علـى الصفـاو فـيم ْمشى علنـيُْو فن ذا ذْنب الفنزع عنن قلنوبُْ تْنادَوا:
الـ ئ ة صوتا
ّ
ّ
ي ال بـير.
ماذَا قا َل َربّ م ْْ قال :فـيقول من شااو قال:
الـحقو وْو العلـ ّ
 22027ـ ن حنندثْا ابننن عبنند األعلننـىو قننال :حنندثْا الـ ع ننـ رو قننال :س ن عت داودو عننن عننامرو عننن
كجنر السلسنلة علنـى الصفنـاو
مسروق قال :إذا حد عْد ذي العرش هللامر س عت الـ ئ ة صنوتاو
ّ
قال :فـيم ْمشَى علـيُْو ف ذا فم ّزع عن قلوبُْو قالوا :ماذا قال رب ْ؟ قال :فـيقول منن شناا هللا :النـ َح ّقو
ي ال بـير.
وْو العلـ ّ
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حدثْا ابن الـ رْىو قال :ثْـي عبند األعلنـىو قنال :حندثْا داودو عنن عنامرو عنن ابنن مسنعودو هللاانه
قال :إذا حد هللامر عْند ذي العنرشو ثنْ ذكنر انـحو معْناه إمّ هللاانه قنال :فنـيم ْمشَى علنـيُْ منن الفنزعو
ح ـى إذا ذْب ذلا عُْْ تْادوا :ماذا قال رب ْ؟
حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْرينرو عنن مْصنورو عنن إبراْينـْو عنن عبند هللا بنن مسنعودو فنـي
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ قال :إن النوحي إذا هللاملقنـي سن ع هللاْنل السن وات صلصنلة كصلصنلة
قوله :ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
السلسلة علـى الصفوانو قال :فـي ْادون فـي الس وات .ماذا قال رب ْ؟ قال :فـي ْادون :الـ َح ّقو وْو
ي ال بـير.
العلـ ّ
ض َحىو عن مسروقو عن عبد هللاو مرله.
وبه عن مْصورو عن هللابـي ال ّ
منر منن عْند
22028ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا يعقوبو عن ْعفرو عنن سنعيدو قنال :يمْ َّنز مل األ م
ّ
العزة إلـى الس اا الداـياو فـيفمزَ ع هللاْل الس اا الداـياو ح ـى يس بـين لُْ األمنر النذي ام ّنزل فنـيهو
ربّ
ّ
ي ال بـيرو فذلا قوله :ح ـى
فـيقول بعضُْ لبعض :ماذا قال رب ْ؟ فـيقولون :قال
الـحقو وْو العلـ ّ
ع ْن قملمو ِب ُِ ْْ ...امَية.
إذَا فم ّز َ
ع َ
يو قال :حدثْا سفـيان بن عيـيْةو عن ع نرو بنن ديْنارو عنن
22029ـ حدثْا هللاح د بن َ
عبْدة الضّبـ ّ
ي صلى هللا علينه وسنلْ قنالّ « :
ضنى ْهللامنرا فِنـي
إن ّ
ّللاَ إذَا قَ َ
ع ِرمةو قال :حدثْا هللابو ْريرةو عن الْبـ ّ
ص ْفوانو
ض َربَ ِ
س ِ
ال ّ
ت الـ َ ئِ َةم بأْْ ِْـ َح ُِا َْ ِ يعاو ولقوله صوت كصوت السلسلة علـى الصفـا ال ّ
اا َ
م
م
م
ّ
ـير.
ع ْن قملو ِب ُِ ْْ قالوا ماذَا قا َل َربّ م ْْ قالوا
فذلا قوله» :ح ـى إذَا فم ّز َ
ي ال َ ِب م
ع َ
الـحق َو مْو ال َع ِلـ ّ
علَـيةو قال :حدثْا هللايوبو عن ْشاَ بن عروةو قال :قنال
22030ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن م
ْ
الننـحار بننن ْشنناَ لرسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ :كيننف يأتننـيا الننوحي؟ قننال« :يَأتِـيِْننـي فِننـي
نورةِ
ع ْي منهمو ويَأْتِنـي هللاحْ ياانا فِنـي ِمرْن ِل م
ص مْ َوقَ ْد َو َ
عّْـي ِحينَ يَ ْف ِ
ص مْ َ
صلَ ِة الـ َج َر ِأ فَـيَ ْف ِ
ص ْل َ
صلَ ٍة َك َ
صلَ َ
َ
ص َ
ّ
ْ
َ
م
م
َ
َ
ي».
لـ
ع
ن
و
ْ
هللا
و
ْ
و
ماو
ك
ه
ب
ـي
ْ
ـ
ل
ي
ـ
ف
و
ل
ْ
الر
م
ِ
ِ
م
م
ّ ِ
ِ
َ َ َ َ ّ
َ
يو قال :حدثْا اعيـْو قال :حدثْا الولـيد بنن مسلنـْو عنن
22031ـ حدثْـي كريا بن هللابـان الـ صر ّ
الْنواأ بنن سن عانو
عبد الرح ن بن يزيد بن ْابرو عن ابن هللابـي كرياو عن ْابر بن َحي َْوةو عنن ّ
ّللام ْ
ت
نـْ
بنـالوحْ يِو هللاخَنذَ ِ
هللارادَ ّ
هللان ي ِ
قال :قال رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ« :إذَا َ
َ
ي بنـاأل َ ْم ِر ت َ َلّ َ
منوح َ
صن ِعقموا
ت ِم ْْنهم َرْْ فَننةٌ ْهللاو قنا َل ِرعْندَة ٌ َ
سن َ َوا ِ
سن َ َوا ِ
ف ْهللام ِنر ّ
سن ِ َع بنذلاَ هللا ْْن مل ال ّ
ال ّ
ّللاِو فن ذا َ
ت َ
شندِيدَة ٌ خ َْنو َ
ّللام ِم ْ
س ّجداو فَـ َي م م
هللارادَو ثمن ّْ َينـ م ّر
سهم َْبْرائِيـلمو فَـيم َلّنـ م هم ّ
َوخ َّروا ِ ّلِلِ م
ون ّهللاو َل َم ْن َي ْرفَ مع رهللا َ
نن َوحْ ِين ِه ِبنـ َ ا َ
س ن ااٍ سننأَلَهم َم ئِ َ مُننا .منناذَا قننال َربّْننا يننا َْبْرائِيننـلم؟ فَننـ َيقمو مل
َْبْرائِيننـ مل علننـى الننـ َ ئِ َ ِة مكلّننـ ا َمن ّنر ِب َ
نـيرو قننالَ :فَننـ َيقمولمونَ مكلّ مُ ن ْْ ِمرْن َل مننا قننا َل َْبْرائِيننـلمو فَننـ َي ْْ َُي
ي ال َ ِبن م
َْب َْرائِيننـلم .قننا َل الننـ َح ّق َو مْن َنو ال ِعلننـ ّ
بـالوحْ ي ِ َح م
ّللام».
يث هللا َم َرهم ّ
َْبْرا ِئيـ مل َ
22032ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذو قنال :هللاخبرانا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
ع ْن قملمو ِب ُِ ْْ ...امَية .قال :كان ابن عبنـاأ يقنول :إن هللا لنـ ا هللاراد هللان
يقول فـي قوله :ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
يننوحي إلننـى مننـح دو دعننا ْبريننـلو فلننـ ا ت لننـْ ربْننا بننـالوحيو كننان صننوته كصننوت الننـحديد علننـى
تنـي علنـيُْ ْبرائينـل بنـالرسالة
خروا م
الصفـا فلـ ا س ع هللاْل الس وات صوت الـحديد ّ
س ّجدا فلنـ ا هللا َ َ
ـير وْذا قول الـ ئ ة.
ي ال َ ِب م
رفعوا مرؤوسُْو فقالوا :ماذَا قا َل َربّ م ْْ قالموا الـ َح ّق َو مْ َو ال َع ِلـ ّ
22033ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ي ال َبِنـير قنال :لنـ ا هللاو َحني هللا تعالنـى
ابن عبـاأو قوله ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ ...إلـى َو مْ َو العَ ِلـ ّ
ذكره إلـى مـح د صلى هللا عليه وسلْ دعا الرسو َل من الـ ئ ةو فبعث بـالوحْ يو س عت الـ ئ ة
ّ
النـحقو وعلنـ وا
صوت الـ َجبـار ي لـْ بـالوحي فلـ ا مكشِف عن قلوبُْ سألوا ع نا قنال هللاو فقنالوا:
هللان هللا م يقول إم َحقناو وهللاانه ممْنـجز منا وعند .قنال ابنن عبنـاأ :وصنوت النوحي كصنوت النـحديد
خروا س ّجدا فلـ ا رفعوا رؤوسُْ قالموا ماذَا قنا َل َربّ من ْْ قنالموا النـ َح ّق َو مْ َنو
علـى الصفـا فلـ ا س عوه ّ
م
م
م
م
ْ
ْ
سن َ َواتِ ...إلننـى قولنه :فِننـي
نـير ثننْ هللامنر هللا ابننـيه هللان يسنأل الْناأ قننل َمنن يَن ْنر ق ْْ ِمننَ ال ّ
ي ال َبِ م
العَ ِلنـ ّ
ـين.
َ
ض ٍل ممبِ ٍ
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22034ـ حدثْا ابن بشارو قال :حندثْا هللابنو عنامرو قنال :حندثْا قم ّنرةو عنن عبند هللا بنن القاسنْو فنـي
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ ...امَيةو قال :الوحي يْنزل منن السن ااو فن ذا قضناه قنالموا مناذَا قنا َل
قوله :ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
ـير.
ي ال َبِ م
َربّ م ْْ قالموا الـ َح ّق َو مْ َو العَ ِلـ ّ
22035ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْريرو عن مميرةو عنن إبراْينـْو عنن عبند هللاو فنـي قولنه:
ضى فـي وايا الس ااو قال :مرل وقع الفمنومذ علنـى
ح ـى إذَا فم ّز َ
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ قال :إن الوحي إذا قَ َ
ع َ
مرت بُْ الرسل قالموا ماذا قا َل َربّ م ْْ
الصَرةو قال :فـيم ْش ِفقونو م يدرون ما حد و فـيفزعونو ف ذا ّ
ـير.
ي ال َبِ م
قالموا الـ َح ّق َو مْ َو العَلـ ّ
ع مُْ منن قضناا
وقال آخرون مـ ن قال :الـ وصوفون بذلا الـ ئ ة :إاـ ا يمفَ ّزع عنن قلنوبُْ فَنز م
هللا الذي يقضيه حذرا هللان ي ون ذلا قـياَ الساعة .ذكر من قال ذلا:
م
ع ْ
نن
22036ـ حدثْا بشرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :ح نـى إذَا ف ّنز َ
ع َ
قملمننوبِ ُِ ْْ قننالموا منناذَا قننا َل َربّ م ن ْْ ...امَيننةو قننال :يننوحي هللا إلننـى ْبرائيننـلو فَ َفن ّنرق الننـ ئ ةو هللاو تفننزع
نـي عنن قلنوبُْو وعلنـ وا هللاانه لنـيس ذلنا منن هللامنر
مَافة هللان ي نون شنيا منن هللامنر السناعةو فن ذا مْ ِل َ
ـير.
ي ال َ ِب م
الساعة قالموا ماذَا قا َل َربّ م ْْ قالموا الـ َح ّق َو مْ َو ال َع ِلـ ّ
منرت بُنا الـ عقّبنـات فزَ عنا هللان ي نون حند
وقال آخرون :بل ذلا من فعل م ئ نة السن وات إذا ّ
هللامر الساعة .ذكر من قال ذلا:
22037ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
ع ْن قملمو ِب ُِ ْْ ...امَيةو عْ ابن مسعود هللان النـ ئ ة الـ م َعقبنـات النذين
يقول فـي قوله :ح ـى إذَا فم ّز َ
ع َ
يَ لفننون إلننـى األرض ي بننون هللاع ننالُْو إذا هللارسننلُْ الننربّ فـااننـحدروا س ن ع لُننْ صننوت شننديدو
منروا
فـيحسب الذين ْْ هللاسفل مُْْ من الـ ئ ة هللااه من هللامنر السناعةو
فَنروا م
ّ
سن ّجداو وْ نذا كلنـ ا م
علـيُْ يفعلون ذلا من خوف ربُْ.
وقال آخرون :بل الـ وصوفون بذلا الـ شركونو قالوا :وإانـ ا ي ّ
مفنزع الشنيطان عنن قلنوبُْ قنال:
وإاـ ا يقولون :ماذا قال رب ْ عْد ازول الـ ْـية بُْ .ذكر من قال ذلا:
ع ْ
نن
22038ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :ح ـى إذَا فم ّنز َ
ع َ
قملمو ِب ُِ ْْ قال :فَ ّزع الشيطان عن قلنوبُْ وفنـارقُْ وهللاماانـيُْو ومنا كنان يضنلُْ قنالموا مناذَا قنا َل َربّ من ْْ
هللاقروا به حين لـْ يْفعُْ
ـير قال :وْذا فـي بْـي آدَو وْذا عْد الـ وت ّ
ي ال َ ِب م
قالموا الـ َح ّق َو مْ َو ال َع ِلـ ّ
اإلقرار.
وهللاولـى األقوال فـي ذلا بـالصوابو القول الذي ذكنره ال ّ
يو عنن ابنن مسنعود لصنحة النـَبر
ش ْعبنـ ّ
الذي ذكرااه عن ابنن عبنـاأو عنن رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ ب أينـيده .وإذ كنان ذلنا كنذلاو
ف عْى ال َ :م تْفع الشفـاعة عْدهو إم لـ ن هللاذن لنه هللان يشنفَع عْندهو فن ذا هللاذن هللا لنـ ن هللاذن لنه هللان
ـي عُْاو وكشَنف الفنزع عنُْْو قنالوا :مناذا
يشفع فزع لس اعه إذاهو ح ـى إذا فم ّزع عن قلوبُْو ف مجلّ َ
ّ
ي علـى كل شيا ال بـير الذي م شيا دواه .والعرب
قال رب ْ؟ قالت الـ ئ ة:
الـحقو وْو العلـ ّ
تس ع ل فم ّزع فـي معْـينـينو ف قنول للشنجاع النذي بنه تْنزل األمنور ال نـي يفنزَ ع مُْنا :وْنو ممفَ ّنزع
وتقول للـجبـان الذي َي ْفزَ ع من ك ّل شيا :إاه لـ م فَ ّزعو وكذلا تقنول للرْنل النذي يقضني لنه الْناأ
فـي األمور بـالملبة علـى من اا له فـيُاْ :نو مممَلّنب وإذا هللاريند بنه ْنذا النـ عْى كنان غالبنـا وتقنول
للرْل هللايضا الذي ْو مملوب هللابدا :مممَلّب.
ع بنـالزاي والعنين
قنراا األمصنار هللاْ عنون :فم ّنز َ
القراا فـي قرااة ذلاو فقرهللاتنه عامنة ّ
وقد اخ لفت ّ
وروي عنن النـحسن هللاانه قنرهللا
علـى ال أويـل الذي ذكرااه عن ابن مسعود ومن قال بقولنه فنـي ذلنا .م
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ» بنـالراا والمنين علنـى ال أوينـل النذي ذكراناه عنن ابنن يند .وقند
ذلا« :ح ـى إذَا فم ِز َ
ع َ
يح ـ ل توْيه معْى قرااة الـحسن ذلا كذلاو إلـى «ح ـى إذَا فم ِز َ
ع ْن قملموبِ ُِ ْْ» فصنارت فنـارغة
ه َ
ع» بنـ عْىَ :كشَنف هللا الفنزع
من الفزع النذي كنان حن ّل بُنا .ذمكنر عنن منـجاْد هللاانه قنرهللا ذلنا« :فم ِنز َ
عُْا.
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والصواب من القرااة فـي ذلا القرااة بـالزاي والعين إلْ اع الـحجة من القنراا وهللاْنل ال أوينـل
علـيُاو ولصحة الـَبر الذي ذكرااه عن رسول هللا صلى هللا علينه وسنلْ ب أينـيدْاو والدملنة علنـى
صح ُا.

اآلية 24 :

ى
س َ َاوا ِ
ض قم ِل ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل َمن يَ ْر م قم م ْْ ّمنَ ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
ّللام َو ِإاّآ هللا َ ْو ِإيّا مك ْْ لَعَلَ َ
ين }.
مْدًى هللا َ ْو فِي َ
ض َ ٍل ّمبِ ٍ
يقول تعالـى ذكنره لْبنـيه منـح د صنلى هللا علينه وسنلْ :قنل ينا منـح د لُنأما النـ شركين بنربُْ
األوثان واألصْاَ :من ير ق ْ من الس وات واألرض ب ازاله الميث علـي ْ مُْنا حيناة لنـحروث ْو
وص ن حا لننـ عايش ْو وتسننَيره الش ن س والق ننر والْننـجوَ لننـ ْافع ْو ومْننافع هللاقننوات ْو واألرض
ب خراْه مُْا هللاقوات ْ وهللاقوات هللااعام ْ؟ وترك الـَبر عن ْواب القوَ اس مْاا بدملة ال َ علـيهو
ثْ ذكرهو وْو :ف ن قالوا :م ادريو فقل :الذي ير ق ْ ذلا هللاو وإاا هللاو إياكْ هللايُا القوَ لعلـي مْندًى
هللاو فـي ض ل مبـين يقول :قل لُْ :إاا لعلـى ْدى هللاو فنـي ضن لو هللاو إا نْ علنـى ضن ل هللاو مْندًى.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
سن َ َوا ِ
ض قمن ِل ّ
22039ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة قم ْل َم ْن يَ ْنر م قم م ْْ ِمننَ ال ّ
ّللام
ت َو ْ
األر ِ
ـين قال :قد قال ذلا هللاصحاب مـح د للـ شركينو وهللا منا
وإاّا ْهللاو إيّا مك ْْ ل َعلـى مْدًى ْهللاو فِـي َ
ض ٍل مم ِب ٍ
هللااا وهللاا ـْ علـى هللامر واحدو ّ
إن هللاحد الفريقـين لـ ُ د.
وقد قال قوَ :معْى ذلا :وإاا لعلـى ْدىو وإا ْ لفـي ض ل مبـين .ذكر من قال ذلا:
يو قنال :حندثْا ع ناب بنن بشنيرو عنن خصنيف عنن
22040ـ حدثْـي إسحاق بن إبراْيـْ الشنُيد ّ
ـين قال :إاا لعلنـى ْندى وإا نْ
ع رمة و يادو فـي قولهَ :وإاّا ْهللاو إيّا مك ْْ لَ َعلـى َْدًى ْهللاو فِـي َ
ض ٍل مم ِب ٍ
لفـي ض ل مبـين.
ي البصنرة:
واخ لف هللاْل العربـية فـي وْه دخول «هللاو» فنـي ْنذا النـ وضعو فقنال بعنض اـحوينـ ّ
لـيس ذلا ألاه شاو ول نن ْنذا فنـي كن َ العنرب علنـى هللاانه ْنو النـ ُ دِيو قنال :وقند يقنول الرْنل
لعبده :هللاحداا ضارب صاحبهو وم ي ون فـيه إش ال علـى السامع هللان الـ ولـى ْو الضارب.
وقال آخر مُْْ :معْى ذلنا :إانا لعلنـى ْندىو وإا نْ إيناكْ فنـي ضن ل مبنـينو ألن العنرب تضنع
«هللاو» فـي موضع واو الـ وامةو قال ْرير:
عدَ ْلتَ ِب ُِ ْْ م
ط َُيّةَ
والـَشابـا
ِ
هللاث َ ْعلَ َبةَ الفَ َو ِار ِأ ْهللاو ِرياحا َ
ّ
يشا فـي ديْهو وقد علـ وا هللااُْ علنـى ْندىو
قال :يعْـي ثعلبة ورياحاو قال :وقد ت لـْ بُذا من م
وهللاولئا فـي ض لو فـيقالْ :ذا وإن كان ك ما واحدا علـى ُْة امس ُزااو فقالْ :ذا لُْو وقال:
ص ْب مُ َول ْستم بِـ م َْطىاٍ ْ
إن كانَ َ
غيّا
ف ْن يَام محبّ مُ ْْ مر ْشدا هللا م ِ
وقال بعض اـحويـي ال وفة :معْى «هللاو» ومعْى الواو فـي ْنذا النـ وضع فنـي النـ عْىو غينر هللان
فوضو ك ا تقنول:
القريْة علـى غير ذلا م ت ون «هللاو» بـ ْزلة الواوو ول ُْا ت ون فـي األمر الـ ّ
إن شئت فَذ درْ ا هللاو اثْـينو فله هللان يأخنذ اثْنـين هللاو واحنداو ولنـيس لنه هللان يأخنذ ث ثنة .قنال :وْنو
فـي قول من م يبصر العربـيةو ويجعل «هللاو» بنـ ْزلة النواوو ويجنو لنه هللان يأخنذ ث ثنةو ألانه فنـي
قولُْ بـ ْزلة قولا :خذ درْ ا هللاو اثْـين قال :والـ عْى فنـي إاّنا هللاو إينا مك ْْ إانا لضنالون هللاو مُ ندونو
وإا ْ هللايضنا لضنالونو وْنو يعلنـْ هللان رسنوله النـ ُ ديو وهللان غينره الضنا ّل .قنال :وهللاانت تقنول فنـي
وّللاِ إن هللاحداا ل اذبو وهللاات تعْـيهو وكذّب نه ت ذيبنـا غينر م شنوفو وْنو فنـي
ال َ للرْل ي ذّباّ .
القرآن وك َ العرب كرـيرو هللان يو ّْه ال َ إلـى هللاحسن مذاْبهو إذا عرفو كقول القائل لنـ ن قنال:
وهللا لقد قدَ ف نو وْو كاذب فـيقول :قل :إن شاا هللاو هللاو قل :فـيـ ا ّ
هللاأنو فـي ذّبه بأحسن تصنريح
ال ذيب .قال :ومن ك َ العنرب هللان يقولنوا :قاتلنه هللاو ثنْ يسن قبح فنـيقولون :قاتلنه هللاو وكاتعنه هللا.
ساو إاـ ا ْي فـي معْى :ويْـلَاو إم هللااُا دواُا.
قال :ومن ذلا :وي َحاو ووي َ
والصواب من القول فـي ذلنا عْندي هللان ذلنا هللامنر منن هللا لْبنـيه ب نذيب منن هللامنره بَطابنه بُنذا
القول بأْ ل ال ذيبو ك ا يقول الرْل لصاحب له يَاطبهو وْو يريد ت ذيبه فنـي خبنر لنه :هللاحنداا
كاذبو وقائل ذلا يعْـي صاحبهو م افسه فلُذا الـ عْى صير ال َ بأو.
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اآلية 26- 25 :

ع ّ نا ت َ ْع َ لمنونَ و قم ْ
نل يَجْ َ ن مع
ع ّ نآ هللاَْْ َر ْمَْنا َومَ امسْنأ َ مل َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قمل مّ تمسْأَلمونَ َ
بَ ْيََْْا َربَّْا ث م ّْ يَ ْف َ مح بَ ْيََْْا بِ ْال َح ّق َو مْ َو ْالفَ ّا مح ا ْلعَ ِلي مْ }.
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :قل لُأما النـ شركين :هللاحند فريقنـيْا علنـى
ْدى وامَخر علـى ض لو م تمسْألون هللاا ـْ ع ا هللاْرمْا اـحن من ْرَو وركبْا منن إثنْو وم امسنأ َ مل
اننـحن ع ننا تع لننون هللاا ننـْ مننن ع ننلو قننل لُننْ :يج ننع بننـيْْا ربْننا يننوَ القننـيامة عْنندهو ثننْ يف ننـح بننـيْْا
ّ
بـالـحق .يقول :ثنْ يقضني بنـيْْا بنـالعدلو فـي بنـين عْند ذلنا النـ ُ دي مْنا منن الضنا ّل َو مْ َنو الفَ ّنا مح
ال َع ِلـيـ مْ يقول :وهللا القاضي العلـينـْ بنـالقضاا بنـين خنـلقهو ألانه م تـَفنـى عْنه خافنـيةو وم يح نا
تعرفه الـ م ّ
ـحق من الـ بطل .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر منن قنال
إلـى شُود ّ
ذلا:
22041ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :قم ْل يَجْ َ مع بَـ ْيَْْا َربّْا يوَ
القـيامة ث م ّْ يَ ْف َـ مح بَـ ْيَْْا :هللاي يقضي بـيْْا.
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22042ـ حدثْـي علـ ّ
قولهَ :و مْ َو الفَ ّا مح ال َع ِلـيـ مْ يقول :القاضي.

اآلية 27 :

ّللام ْال َع ِز م
ش َر َكآ َا َك ّ َب ْ
ي الّذ ِينَ هللا َ ْل َح ْق م ْْ ِب ِه م
ينز ْالحْ ِ ني مْ
نل مْ َنو ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل هللا َ مرو ِا َ
}.
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :قل يا مـح د لُأما الـ شركين بـاهلل امَلُة
واألصْاَ :هللا َ مرواـي هللايُّا القوَ الّذين هللالـحق ـ وْْ بـاهلل فصيّرتـ وْْ له شنركاا فنـي عبنـادت ْ إيناْْ:
ماذا خـلقوا من األرضو هللاَ لُْ شرك فنـي السن واتو كن ّ يقنول تعالنـى ذكنره :كنذبواو لنـيس األمنر
ك ا وصفواو وم ك ا ْعلوا وقالوا من هللان هلل شري او بل ْو الـ عبود الذي م شريا لهو وم يصلـح
هللان ي ون له شريا فـي مل هو العزيز فـي اا قامه مـ ن هللاشنرك بنه منن خنـلقهو الـح ينـْ فنـي تدبنـيره
خـلقه.

اآلية 28 :

ناأ مَ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
اأ بَشِيرا ً َواَنذِيرا ً َولَنـ َ ِ ّن هللا َ ْكر َ َنر الّْ ِ
س ْلَْاكَ إِمّ َكآفّةً لّلّْ ِ
{و َمآ هللا َ ْر َ
َ
يَ ْعلَ م ونَ }.
يقول تعالـى ذكره :وما هللارسلْاك يا مـح د إلـى ْأما الـ شركين بـاهلل من قومنا خاصنةو ول ْنا
هللارسلْاك كافة للْاأ هللاْ عينو العرب مُْْ والعجْو واألح ر واألسودو بشنيرا منن هللاطاعناو وانذيرا
اأ م يَ ْعلَـ م ونَ هللان هللا هللارسنلا كنذلا إلنـى ْ ينع البشنر .وبْنـحو النذي قلْنا
من كذّباو َولَ ِ ّن هللا ْكر َ َر الّْ ِ
فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
س ْنلْاكَ إمّ كافّنةً
22043ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنهَ :ومنا ْ
هللار َ
للّْاأ قال :هللارسل هللا مـح دا إلـى العرب والعجْو فأكر مم مُْ علـى هللا هللاطوعُْ له.
وَو َو ِبن مل
صن َُي م
ْب سنا ِب مق ّ
بو َو م
ي هللا صلى هللا عليه وسلْ قال« :هللااا سنا ِب مق ال َع َنر ِ
النر ِ
ذمكر لْا هللان ابـ ّ
س ْلـ م
أ».
سا ِب مق الـ َحبَ َ
ش ِةو َو َ
ان سا ِب مق ِ
فـار َ

اآلية 30- 29 :

صا ِدقِينَ و قمل لّ منْ ّمي َعنادم َي ْنو ٍَ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
{و َيقمولمونَ َم ََى َْـَذَا ْال َو ْعدم ِإن مكْ م ْْ َ
َ
عةً َومَ ت َ ْس َ ْق ِد ممونَ }.
سا َ
مّ ت َ ْس َأ ْ ِخ مرونَ َ
ع ْْهم َ
يقول تعالـى ذكره :ويقول ْأما النـ شركون بنـاهلل إذا سن عوا وعيند هللا ال فنـار ومنا ْنو فنـاعل
ي وقنت ْنو كنائن ْ
إن مك ْْ منـ ْْ
الو ْعدم ْائياو وفـي هللا ّ
بُْ فـي معادْْ مـ ا هللاازل هللا فـي ك ابهَ :م ـى َْذَا َ
صا ِدقِـينَ هللااه كائنو قال هللا لْبـيه :قم ْل لُْ يا مـح د :لَ م ْْ هللايُا القوَ ِميعادم َي ْنو ٍَ
فـيـ ا ت َ ِعدمواْا من ذلا َ
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عةً ف ْظروا لل وبة واإلاابة َوم ت ْس َقدِمونَ قبله بـالعذابو
ع ْْهم إذا ْااكْ سا َ
ْو آتـي ْ م ت َ ْس أ ْ ِخ مرونَ َ
ألن هللا ْعل ل ْ ذلا هللاْ ً.

اآلية 31 :

آن َومَ بِالّذِي بَيْنَ يَدَيْن ِه َولَ ْنو
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
{وقَا َل الّذِينَ َكفَ مرواْ لَن اّأْ ِمنَ بِ َُـَذَا ْالقم ْر ِ
َ
ْ
ّ
ّ
ى ِإ ِذ ّ
ْ
ض ِعفموا ِللنذِينَ
ض القَ ْو َل يَقمو مل الذِينَ ا ْس م ْ
الظا ِل م ونَ َم ْوقموفمونَ ِعْدَ َربّ ُِ ْْ يَ ْر ِْ مع بَ ْع م
ى بَ ْع ٍ
ت ََر َ
ض مُ ْْ ِإلَ َ
َ
ْ
ا ْس َ ْ بَ مروا لَ ْومَ هللاا م ْْ لَ مّْا ممأْ ِمِْينَ }.
نرآن النذي ْااانا بنه
يقول تعالـى ذكرهَ :وقَا َل الّذِينَ َكفَروا من مشركي العرب :لَ ْن امأْ ِمنَ ِب َُذَا القم ِ
مـح د صلى هللا عليه وسلْو وم بـال اب الذي ْاا به غيره من بـين يديهو ك ا:
22044ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنه :لَ ْ
نرآن
نن امنأْ ِمنَ ِب َُنذَا القم ِ
َوم بـالّذِي بـينَ يَدَ ْي ِه قال :قال الـ شركون :لن اأمن بُذا القرآنو َوم بنـالّذِي بنـينَ يَدَيْن ِه منن ال نب
واألابـياا.
ّ
وقولننهَ :ولَن ْنو تَن َنرى إ ِذ الظا ِلننـ م ونَ َم ْوقموفمننونَ ِع ْْ ندَ َربّ ُِ ن ْْ ي ومننونو يحنناور بعضننُْ بعضنناو يقننول
الننـ س ضعفون كننااوا فننـي الداننـيا للننذين كننااوا علننـيُْ فننـيُا يس ن برون :لننوم هللاا ننـْ هللايُننا الرؤسنناا
وال براا فـي الدْاـيا ل ْا مأمْـين بـاهلل وآياته.

اآلية 32 :

ى
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قَا َل الّذِينَ ا ْس َ ْ َب مرواْ ِللّذِينَ ا ْس م ْ
صندَداَا مك ْْ َ
ض ِعفم َواْ هللاَاَحْ من َ
ع ِ
نن ْال مُندَ َ
َب ْعدَ ِإ ْذ َْآ َا مك ْْ َب ْل مكْ م ْْ ّمجْ ِر ِمينَ }.
يقنول تعالنـى ذكنره :قنا َل الّنذِينَ اسْن َ ْ َب مروا فننـي الدانـياو فرهللاسنوا فنـي الضن لة وال فنر بنـاهلل ِللّنذِينَ
ا ْس مضْن ِعفموا فننـيُا ف ننااوا هللاتبننـاعا ألْننل الضن لة مننُْْو إذ قنالوا لُننْ لَن ْنوم هللا ْا مننـ ْْ لَ مّْننا ممأْ ِم ِْننـينَ هللاَاننـحْ من
ّ
النـحق َب ْعندَ إ ْذ ْنا َا مك ْْ منن عْند هللاو يبنـين ل نْ َب ْ
نل مك ْْ مننـ ْْ
نن ال مُندَى ومْعْناكْ منن اتبنـاع
صندَدْاا مك ْْ َ
َ
ع ِ
ممـجْ ِر ِمينَ ف ْع ْ إيراركْ ال فر بـاهلل علـى اإليـ ان من اتبـاع الُدىو واإليـ ان بـاهلل ورسوله.

اآلية 33 :

ض ِعفمواْ ِللّذِينَ اسْن َ ْ بَ مرواْ بَ ْ
نار ِإ ْذ
{وقَا َل الّذِينَ ا ْس م ْ
نل َم ْ منر ْاللّيْن ِل َوالّْ َُ ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ق
ت َأ ْ مم مرواََْآ هللاَن اّ ْ فم َر بِ ّ
س ّروا الْدَا َمة ل ّ ا َرهللا موا العَذ َ
الِلِ َواَجْ عَ َل لَهم هللاَادَادا َوهللا َ
ني هللا ْعَْنا ِ
اب َو َْعَلَْا األغ َل فِ َ
الّذِينَ َكفَ مرواْ ْ َْل يمجْ زَ ْونَ إِمّ َما َكاامواْ يَ ْع َ لمونَ }.
ض ِعفموا من ال فرة بنـاهلل فنـي الدانـياو ف نااوا هللاتبنـاعا لرؤسنائُْ
يقول تعالـى ذكرهَ :وقا َل الّذِينَ ا ْس م ْ
ُنار صندّاا عنن
فـي الض لة ِللّذِينَ ا ْس َ ْ بَ مروا فـيُاو ف ااوا لُْ رؤساا بَ ْل َم ْ مر كْ لْا ب اللّـيْنـ ِل والّْ ِ
الُدى إ ْذ ت َأ ْ مم مرواَْا ْ
بـالِلِ َواـجْ عَ َل لَهم هللامرامً وهللاشبـاْا فنـي العبنـادة واأللوْنة فأضنيف النـ ر
هللان اَ ْ فم َر ّ
إلـى اللـيـل والُْار .والـ عْى ما ذكراا من م ر الـ س برين بـالـ س ضعفـين فـي اللـيـل والُْنارو
مْطقُاو منن اقنل صنفة الشنيا إلنـى غينرهو
ع ِرف معْاْا فـيه من ِ
علـى اتساع العرب فـي الذي قد م
ف قول للرْل :يا ف ن اُارك صائْ ولـيـلا قائْو وك ا قال الشاعر:
ْائْ )
(واِـ ْ ِ
ي بِ ِ
ت َوما لَـيْـ مل الـ َ ِط ّ
وما هللاشبه ذلا مـ ا قد مضى بـيااْا له فـي غينر ْنذا النـ وضع منن ك ابْنا ْنذا .وبْنـحو النذي قلْنا
فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
22045ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :بَ ْ
نل َم ْ منر اللـيْنـ ِل
ُار إذ ت َأ ْ مم مرواَْا ْ
هللان اَ ْ فم َر بـاهلل َواـجْ َع َل لَهم هللا ْادَادا يقنول :بنل م منر مكْ بْنا فنـي اللـينـل والُْنار هللايُنا
والّْ ِ
العظ اا الرؤساا ح ـى هللا ل ـ واا عن عبـادة هللا.
وقد ذمكر فـي تأويـله عن سعيد بن ْبـير ما:
22046ـ حدثْا هللابو مكريبو قال :حدثْا ابن يـ انو عن هللاشعثو عن ْعفرو عن سعيد بن مْبَـير بَ ْ
نل
ُار قالَ :م ّر اللـيـل والُْار.
َم ْ مر اللّـيْـ ِل والّْ ِ
وقوله :إ ْذ ت َأ ْ مم مرواَْا ْ
بـالِلِ يقول :حين تأمرواْا هللان ا فر بـاهلل.
هللان اَ ْ فم َر ّ
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وقوله :واـجعَ َل لَهم هللا ْادَادا يقول :شركااو ك ا:
22047ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننه :واَننـجْ عَ َل لَنهم هللا ْاندَادا
شركاا.
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
فرطنوا منن طاعنة هللا فنـي الدانـيا
اب يقول :واندموا علنـى منا ّ
س ّروا الْدا َمة لـ ّ ا رهللا موا العَذ َ
قوله :وهللا َ
حين عايْوا عذاب هللا الذي هللاعدّه لُْو ك ا:
َ
َ
َ
َ
َ
اب.
س ّروا الّْدَا َمة بـيُْْ لـ ّ ا رهللا موا العَذ َ
22048ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة وهللا َ
ق الّذِينَ َكفَ مروا و م
غلّت هللايدي ال افرين بـاهلل فـي ُْْـْ إلـى هللاعْاقُْ
قولهَ :و َْعَ ْلْا األ َ ْغ َل فِـي هللاعْْا ِ
فـي ْوامع من اار ُْْـْو ْزاا بـ ا كااوا بـاهلل فـي الداـيا ي فرونو يقول ْن ّل ثْناؤه :منا يفعنل هللا
ذلا بُْ إمّ ثوابـا ألع الُْ الـَبـيرة ال ـي كااوا فـي الداـيا يع لواُاو وم افأة لُْ علـيُا.

اآلية 34 :

ِير ِإمّ قَا َل مم ْ َرفموَْآ ِإاّا ِب َ نآ هللا م ْر ِس ْنل م ْْ ِبن ِه
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
س ْلَْا فِي قَ ْريَ ٍة ّمن اّذ ٍ
{و َمآ هللا َ ْر َ
َ
َكافِ مرونَ }.
سنْا هللان يْنزل بُنْ علنـى معصني ُْ
يقول تعالـى ذكره :وما بعرْا إلـى هللاْل قرينة انذيرا يمْنذرْْ بأ َ
إياااو إمّ قال مكبراؤْا ورؤساؤْا فنـي الضن لة ك نا قنال قنوَ فرعنون منن النـ شركين لنه :إانا بنـ ا
هللامرسل ـْ به من الّْنذارةو وبمعر نـْ بنه منن توحيند هللاو والبنرااة منن امَلُنة واألانداد كنافرون .وبْنـحو
الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
سنلْا فِنـي قَ ْر َين ٍة
22049ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنهَ :ومنا ْ
هللار َ
الشر.
ِير إمّ قا َل مم ْ َرفموْا إاّا ِبـ َ ا هللا م ْر ِس ْل مـ ْْ ِب ِه كافِ مرونَ قال ْْ :رؤوسُْ وقادتُْ فـي
ّ
ِم ْن اَذ ٍ

اآلية 36- 35 :

نن ِب م َعنذّ ِبينَ و قم ْ
نـر هللا َ ْم َنوامً َوهللا َ ْومَدا ً َو َمنا اَحْ م
{وقَنالمواْ اَحْ م
نل ِإ ّن
نن هللا َ ْكر َ م
القول فـي تأويـل قولنه تعالنـىَ :
س م
ناأ مَ َي ْعلَ م نونَ } .يقنول تعالنـى ذكنره :وقنال
َربّي َي ْب م
ط ّ
الر ْ قَ ِل َ ن َيشَنآ ما َو َي ْقند مِر َولَنـ َ ِ ّن هللا َ ْكر َ َنر الّْ ِ
هللاْننل امس بننـار علننـى هللا مننن كننل قريننة هللارسننلْا فننـيُا اننذيرا ألابننـيائْا ورسننلْا :اننـحن هللا ْكرَن منر ْهللامن َنوامً
و ْهللاومدا َومننا اَننـحْ من فِننـي امَخن َنرةِ بِـ م عَذّبننـينَ ألن هللا لننو لننـْ ي ننن راضننيا مننا اننـحن علننـيه مننن الننـ لة
يَولْا األموال واألومدو ولـْ يبسط لْا فـي الر قو وإانـ ا هللاعطاانا منا هللاعطاانا منن ذلنا
والع ل لـْ ّ
لرضاه هللاع الْاو وآثراا بـ ا آثراا علـى غيراا لفضلْاو و لفة لْا عْده يقنول هللا لْبنـيه منـح د صنلى
هللا عليه وسلْ :قل لُْ ينا منـح د :إن ربنـي يبسنط النر ق منن النـ عاش والريناش فنـي الدانـيا لنـ ن
يشاا من خـلقه ويَ ْقدِر فـيضيق علـى منن يشناا م لـ نـحبة فـينـ ن يبسنط لنه ذلنا وم خينر فنـيه وم
م ْلفة لهو اس ّ
ـحق بُا مْهو وم لبممض مْه لـ ن قدر علنـيه ذلناو وم َم ْقنتو ول ْنه يفعنل ذلنا ِمنـحْ ْة
لعبـاده واب او وهللاكرر الْاأ م يعلـ ون هللان هللا يفعل ذلا اخ بـارا لعبنـادهو ول نُْْ يظْنون هللان ذلنا
س َ
ط له و َم ْقت لـ ن قَدَر علـيه .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر
مْه مـحبة لـ ن بَ َ
من قال ذلا:
م
م
22050ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قنال ابنن يندو فنـي قولنهَ :ومنا ْهللام َنوال ْْ َوم
ْهللاومدمك ْْ بـال ـي تمقَ ّربم م ْْ ِع ْْدَاا م ْلفَـى ...امَيةو قال :قالوا :اـحن هللاكرر هللاموامً وهللاومداو فأخبرْْ هللا هللااه
صالـحاو قال :وْذا قول
لـيست هللاموال ْ وم هللاومدكْ بـال ـي ّ
تقرب ْ عْداا م ْلفـىو إمّ َم ْن آ َمنَ و َ
ع ِ َل َ
الـ شركين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلْ وهللاصحابهو قالوا :لو لـْ ي ن هللا عْنا راضنيا لنـْ يعطْنا
ي بـي وبحالـي ما هللاعطااـي ْذاو قنالَ :هللاو لَنـ ْْ يَ ْعلَنـ ْْ ّ
ّللاَ قَن ْد
هللان ّ
ْذاو ك ا قال قارون :لوم هللان هللا َر ِ
ض َ
ون ...إلـى آخر امَية.
هللا ْْلَاَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ِمنَ القم مر ِ

اآلية 37 :

نى ِإمّ َم ْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
نن آ َمننَ
َ
{و َمآ هللا َ ْم َوالم م ْْ َومَ هللا َ ْومَدم مكن ْْ ِبنالّ ِي تمقَ ّنربم م ْْ ِعْندَاَا م ْلفَ َ
ْ
م
ت ِآمْمونَ }.
ع ِ لواْ َو مْ ْْ فِي المم مرفَا ِ
صا ِلحا ً فَأ م ْولَـَئِاَ لَ مُ ْْ َْزَ آ ما ال ّ
ض ْع ِ
ف ِب َ ا َ
َو َ
ع ِ َل َ
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يقنول ْن ّل ثْناؤه :ومننا هللامنوال ْ ال ننـي تف ننـَرون بُنا هللايُّننا القنوَ علننـى الْناأو وم هللاومدكننْ الننذين
تقرب ْ مْا قم ْربَةً .وبْـحو الذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر منن قنال
ت برون بُْ بـال ـي ّ
ذلا:
22051ـ حدث ْا مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قولهِ :ع ْْدَاا م ْلفَنـى
قال :قمربَى.
22052ـ ن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننهَ :ومننا ْهللامن َنوالم م ْْ َوم
ْهللاومدم مكن ْْ بـالّ ِننـي تمقَن ّنربم م ْْ ِع ْْندَاا م ْلفَننـى م يع بننر الْنناأ ب رننرة الننـ ال والولنندو وإن ال ننافر قنند يم ْع َ
طننى
الـ الو وربـ ا محبِس عن الـ أمن.
ْ
ّ
وقال ْ ّل ثْاؤهَ :وما ْهللام َوالم م ْْ َوم ْهللاومدم مك ْْ بـال ـي تمقَ ّربم م ْْ ِع ْْدَاا م لفَـى ولـْ يقل بـالل نـينو وقند ذكنر
األموال واألومدو وْ ا اوعان مَ لفـان ألاه ذمكر من كل اوع مُْ ا ْ ع يصلنـح فنـيه ال نـي ولنو
قال قائل :هللاراد بذلا هللاحد الْوعين لـْ يبعد قولهو وكان ذلا كقول الشاعر:
ف
اَـحْ من ِبـ َ ا ِع ْْدَااو وهللا ْاتَ ِبـ َ ا ِع ْْدَكَ َر ٍ
ي مم َْ َ ِل م
اض والرهللا م
ولـْ يقل :راضيان.
صا ِلـحا اخ لف هللاْل ال أويـل فـي معْى ذلا فقال بعضنُْ :معْنى ذلنا:
وقوله :إمّ َم ْن آ َمنَ و َ
ع ِ َل َ
ومننا هللامننوال ْ وم هللاومدكننْ بـال ننـي تقن ّنرب ْ عْننداا م لفننـىو إمّ مننن آمننن وع ننل صالننـحاو ف اننه تقن ّنربُْ
هللاموالُْ وهللاومدْْ بطاع ُْ هللا فـي ذلا وهللادائُْ فـيه حقه إلـى هللا لفـى دون هللاْل ال فر بـاهلل .ذكنر
من قال ذلا:
22053ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبرانا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قنول هللا :إمّ َم ْ
نن آ َمننَ
سنْموا
صا ِلـحا قال :لـْ
ّ
و َ
تضرْْ هللاموالُْ وم هللاومدْنْ فنـي الدانـيا للـ أمْنـينو وقنرهللاِ :للّنذِينَ هللاحْ َ
ع ِ َل َ
الننـ مح ْسَْى َو ِ يننادَة ٌ فـالننـ محسْى :الننـجْةو والزيننادة :مننا هللاعطنناْْ هللا فننـي الداننـيا لننـْ يحاسننبُْ بننهو ك ننا
تقنرب علنـيهو وقند يح نـ ل هللان ي نون
حاسب امَخرينو ف ن ح لُا علـى ْذا ال أويـل اصب بوقنوع ّ
«من» فـي موضع رفعو فـي ون كأاه قـيـل :وما ْو إمّ من آمن وع ل صالـحا.
ف يقول :فُأما لُْ من هللا علـى هللاع الُْ الصالـحة الضعف منن
وقوله :فَأمولَئِاَ لَ مُ ْْ َْزَ ا ما ال ّ
ض ْع ِ
الروابو بـالواحدة عشر .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22054ـ حدثْا يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنه :فَأمولَئِناَ لَ مُن ْْ َْنزَ ا ما
ع ِ لموا قال :بأع الُْ الواحد عشرو وفـي سبـيـل هللا بـالواحد سب مع مئة.
ال ّ
ض ْع ِ
ف ِبـ َ ا َ
ت ِآمْمونَ يقول :وْْ فـي غرفـات الـجْات آمْون من عذاب هللا.
وقولهِ :فـي المم مرفـا ِ

اآلية 38 :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
ض منرونَ
اْ ِزينَ هللا م ْولَـَئِاَ فِي ْالعَذَا ِ
ب ممحْ َ
ي آيَاتَِْا ممعَ ِ
َ
{والّذِينَ يَ ْسعَ ْونَ فِ َ
}.
يقول تعالـى ذكره :والذين يع لنون فنـي آياتْناو يعْنـي :فنـي حججْنا وآي ك ابْناو يب منون إبطالنهو
ب
ويريدون إطفـاا اوره معاوانـينو يحسنبون هللااُنْ يفوتواْنا بأافسنُْو ويم ْعجزواْنا هللامولَئناَ فنـي العَنذا ِ
س م
ضرونَ يعْـي فـي عذاب ُْْـْ مـحضرون يوَ القـيامة قم ْل ّ
النر ْ قَ ِلنـ َ ْن يَشنا ما
إن َربّـي يَ ْب م
ط ّ
ممـحْ َ
ْ
ِم ْن ِعبـا ِد ِه يقول تعالـى ذكره :قل يا مـح د إن ربـي يبسط النر ق لنـ ن يشناا منن خَنـلقهو فنـيوسعه
علـيه ت رمة له وغير ت رمةو ويَ ْقدِر علـى من يشاا مُْْ فـيضيقه ويق ره إْااة له وغير إْااةو بل
َياٍ فَ مُ َو ي ْمَـ ِلفمهم يقول :وما هللاافق ـْ هللايُا الْاأ منن افقنة فنـي طاعنة
ِمـحْة واخ بـارا َوما هللا ْافَ ْق مـ ْْ ِم ْن ش ْ
هللاو ف ن هللا يَـلفُا علـي ْ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22055ـ حدثْ ا ابن بشارو قال :حندثْا يحينىو قنال :حندثْا سفنـيانو عنن النـ ُْال بنن ع نروو عنن
سعيد بن مْبَـير َوما هللا ْافَ ْق مـ ْْ ْ
َياٍ فَ مُ َو ي ْمَـ ِلفمهم قال :ما كان فـي غير إسراف وم تق ـير.
من ش ْ
صننف بننهو وذلننا هللااننه قنند
وقولننهَ :و مْن َنو َخ ْين منر ّ
وو ِ
الرا ِ قِننـينَ يقننول :وْننو خيننر مننن قـيننـل إاننه يَن ْنر م ق م
يوصف بذلا من دواهو فـيقال :ف ن يَر م ق هللاْله وعياله.
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اآلية 41- 39 :

س م
الر ْ قَ ِل َ ن يَشَآ ما ِم ْن ِعبَا ِد ِه َويَ ْقد مِر لَهم َو َمآ هللاَافَ ْق م ْْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل إِ ّن َربّي يَ ْب م
ط ّ
َياٍ فَ مُ َو ي ْمَ ِلفمهم َو مْ َو َخي مْر ال ّرا ِ قِينَ و َويَ ْو ََ يَحْ م
ش مر مْ ْْ َْ ِ يعا ً ثمن ّْ يَقمنو مل ِل ْل َ َئِ َن ِة هللاََْنـَأم مَ ِا إِيّنا مك ْْ
ّمن ش ْ
ْ
َ
َ
م
ْ
ْ
ْ
س ْب َحااَاَ هللااتَ َو ِليَّْا ِمن دمواِ ُِ ْْ بَ ْل َكنااموا يَ ْعبمندمونَ ال ِج ّ
نن هللاكنـر َ مر مْْ بِ ُِنْ ّمأْ ِمْمنونَ
َكاامواْ يَ ْعبمدمونَ و قَالوا م
}.
يقول تعالـى ذكره :ويوَ انـحشر ْنأما ال فنـار بنـاهلل ْ يعناو ثنْ اقنول للنـ ئ ة :هللاْنأما كنااوا
س ْب َحااَاَ ربْاو تْزيُا لا وتبرئة مـ ا هللاضناف إلنـيا
يعبدوا ْ من دواْا؟ ف برهللا مُْْ الـ ئ ة قَالموا م
ْأما من الشركاا واألاداد هللا َ ْانتَ َو ِلنـيَّْا ِم ْ
نـج ّن.
نن دواِ ُِن ْْ م ا نـَذ ولنـيا دوانا بَن ْل َكنااموا يَ ْعبمندمونَ ْال ِ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22056ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :ويَ ْنو ََ اَنـحْ م
ش مر مْ ْْ َْ ِ يعنا
ـَذمواِنـي
ناأ ات ّ ِ
ث م ّْ اَقمو مل ْللـ َ َئِ ة هللاَْأم ِ
ما إيّا مك ْْ كااموا يَ ْعبمدمونَ اس فُاَو كقوله لعيسنى :هللا َا ْانتَ قم ْلنتَ للّْ ِ
م
ّللاِ؟
مون ّ
ي إلَ َُي ِْن ِم ْن د ِ
وهللا ّم َ
ّ
بـالـجن مصدّقونو يزع ون هللااُْ بْنات هللاو تعالنـى هللا
وقوله :هللا ْكر َ مر مْ ْْ ِب ُِ ْْ ممأْ ِمْمونَ يقول :هللاكررْْ
علم ّوا كبـيرا.
ع ا يقولون م

اآلية 42 :

ألَ م نواْ
ض ّرا ً َواَقمو مل ِللّذِينَ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :فَ ْال َي ْو ََ مَ َي ْ ِلام َب ْع م
ض م ْْ ِل َب ْع ٍ
ض اّ ْفعا ً َومَ َ
ار الّ ِي مكْ مْ ِب َُا ت م َذّبمونَ }.
عذَ َ
ذموقمواْ َ
اب الّْ ِ
يقول تعالـى ذكره :فـالـيوَ م يـ لا بعض ْ هللايُا الـ ئ ة للذين كااوا فـي الدانـيا يعبندوا ْ افعنا
ضرا يْالوا ْ بهو هللاو تْالواُْ به َواَقمنو مل للّنذِينَ َ
ألَنـ م وا يقنول :واقنول للنذين عبندوا
يْفعوا ْ به وم ّ
اب
عنذَ َ
غير هللا فوضعوا العبـادة فـي غير موضعُاو وْعلوْا لمير من تْبمي هللان ت نون لنه :ذموقمنوا َ
ار ال ـي مك ْْ مـْ بُا فـي الداـيا ت م َذّبونَ فقد وردتـ وْا.
الّْ ِ

اآلية 43 :

علَن ْي ُِ ْْ آيَاتمَْننا بَيَّْننا ٍ
ت قَنالمواْ َمننا َْننـَذَا إِمّ َر مْن ٌل ي ِمريندم هللا َن
نى َ
القنول فننـي تأويننـل قولننه تعالنـىَ :
{وإِذَا ت م ْلَن َ
ْ
ّ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ع ّ ا َكانَ يَ ْعبمدم آبَآؤم مك ْْ َوقَالمواْ َما َْـَذآ إِم إِفاٌ ّمف ًَرى َوقَا َل الذِينَ َكفَ منروا ِلل َح ّ
نق ل ّ نا َْنآ َا مْ ْْ إِ ْن
يَ م
صدّ مك ْْ َ
ّ
َْـَذَآ إِم سِحْ ٌر ّمبِ ٌ
ين }.
ّ
هللااُنن
يقول تعالـى ذكره :وإذا ت م لـى علـى ْأما الـ شركين آيات ك ابْا بـيّْات يقول :واضنحات
حق من عْداا قالموا ما َْذَا إمّ َر مْ مل ي ِمريدم ْ
ّ
ع ّ ا كانَ يَ ْعبمدم آبـاؤم مك ْْ يقول :قالوا عْد ذلا :م
هللان يَ م
صدّ مك ْْ َ
ّ
ت بعوا مـح داو ف ا ْو إم رْل يريد إن يصدّكْ ع ا كنان يعبند آبنـاؤكْ منن األوثنانو ويمينر دينْ ْ
ودين آبـائ ْ َوقالموا ما َْنذَا إمّ إ ْفناٌ مم ْف َ ًنرى يقنول تعالنـى ذكنره :وقنال ْنأما النـ شركون :منا ْنذا
نـَر,
الذي ت لو علـيْا يا مـح دو يعْون القرآنو إمّ إفا .يقول :إمّ َكذِبٌ مم ْف رى يقول :مَ لَق .م ّ
ّ
َوقا َل الّذِينَ َكفَ مروا ْللـ َح ّق لـ ا َْااْ ْْ ْ
إن َْذَا إمّ سِحْ ٌر مم ِب ٌ
للنـحقو
ـين يقنول ْن ّل ثْناؤه :وقنال ال فنـار
يعْـي مـح دا صلى هللا عليه وسلْ لـ ا ْااْْو يعْـي :لـ ا بعره هللا ابـياْ :ذا سحر مبـين يقول :ما
ْذا إمّ سحر مبـينو يبـين لـ ن رآه وتأمله هللااه سحر.

اآلية 45- 44 :

ير و
ب َيد مْر م
{و َمآ آت َ ْيَْا مْ ْْ ّم ْن مك م ٍ
س ْلَْا ِإلَ ْي ُِ ْْ قَ ْبلَاَ ّمن اّ ِذ ٍ
سواَ َُا َو َمآ هللا َ ْر َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ير }.
َار َمآ آت َ ْيَْا مْ ْْ فَ َذّبمواْ مر م
َو َكذّ َ
ْف َكانَ اَ ِ ِ
ب الّذِينَ ِمن قَب ِل ُِ ْْ َو َما َبلَممواْ ِم ْعش َ
س ِلي فَ َي َ
يقول تعالـى ذكره :وما هللاازلْا علـى الـ شركين القائلـين لـ ـح د صلى هللا عليه وسلْ لـ ا ْااْْ
بآياتْاْ :ذا سحر مبـين بـ ا يقولون من ذلا ك بـا يدرسواُا :يقول :يقرؤواُاو ك ا:
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22057ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :وما اات َـيْْا مْ ْْ ِم ْ
ب
نن مك من ٍ
سواَُا :هللاي يقرؤواُا.
يَد مْر م
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِير يقنول :ومنا هللارسنلْا إلنـى ْنأما النـ شركين منن قومنا ينا منـح د
َوما ْ
سلْا إلـ ْي ُِ ْْ ق ْبلاَ ِمن اَذ ٍ
هللار َ
ي يْنذرْْ بأسنْا علنـيه .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
فـيـ ا يقولون ويع لنون قبلنا منن ابنـ ّ
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
َ
َ
سنلْا إلنـ ْي ُِ ْْ قَ ْبلناَ ِم ْ
نن
22058ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َومنا ْ
هللار َ
ِير ما هللاازل هللا علـى العرب ك ابـا قبنل القنرآنو وم بعنث إلنـيُْ ابنـيا قبنل منـح د صنلى هللا علينه
اَذ ٍ
وسلْ.
ّ
ّ
ّ
َ
ب الذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ُِ ْْ يقول :وكذب الذين من قبلُْ من األمنـْ رسنلْا وتْزينـلْا َومنا بَلممنوا
وقوله :و َكذ َ
ع ْشر ما هللاعطيْا النذين منن قنبلُْ منن األمنـْ منن
شار ما آت َـيْْا مْ ْْ يقول :ولـْ يبلغ قوما يا مـح د م
ِم ْع َ
ْ
القوة واأليدي والبطشو وغير ذلا من الْعْ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر منن
ّ
قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22059ـ حدثْـي علـ ّ
القوة فـي الداـيا.
شار ما اات َـيْْا مْ ْْ من ّ
قولهَ :وما بَلَمموا ِم ْع َ
22060ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
شار ما اات َـيْْا مْ ْْ يقول :ما ْاو وا معشار ما هللااع ْا علـيُْ.
ابن عبـاأو قوله َوما بَلَمموا ِم ْع َ
ّ
ّ
ب النذِينَ ِم ْ
نن قَن ْب ِل ُِ ْْ
 22061ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :و َكذ َ
شار ما اات َـيْْا مْ ْْ يَبركْ هللااه هللا َ ْع َ
القوة وغير ذلا.
طى القوَ ما لـْ يم ْعط ْ من ّ
َوما بَلَمموا ِم ْع َ
شنار
22062ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولنهَ :ومنا بَلَممنوا ِم ْع َ
ما اات َـ ْيَْا مْ ْْ قال :ما بلغ ْأما هللامة مـح د صنلى هللا علينه وسنلْ معشنار منا آتنـيْا النذين منن قنبلُْو
ينر يقنول :ف نذّبوا رسلنـي
ْنف كنانَ اَ ِ ِ
وما هللاعطيْاْْ منن الدانـياو وبسنطْا علنـيُْ فَ َنذّبوا رسلنـي ف َي َ
فـيـ ا هللاتوْْ به من رسال ـيو فعاقبْناْْ ب مينـيراا بُنْ منا كْنا آتنـيْاْْ منن النْعْو فنـااظر ينا منـح د
كيف كان ا ير .يقول :كيف كان تميـيري بُْ وعقوب ـي.

اآلية 46 :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل ِإاّ َ آ هللا َ ِع م
ى ث م ّْ ت َ َفَ ّ مرواْ َما
ظ م ْْ ِب َو ِ
َى َوفم َرادَ َ
احدَ ٍة هللاَن تَقمو ممواْ ِ ّلِلِ َمرْْ َ
شدِي ٍد }.
ب َ
ص ِ
عذَا ٍ
اح ِب م ْْ ّمن ِّْْ ٍة ِإ ْن مْ َو ِإمّ اَذ ٌ
ي َ
ِب َ
ِير لّ م ْْ َبيْنَ َيدَ ْ
يقول تعالـى ذكره :قل يا مـح د لُنأما النـ شركين منن قومنا :إانـ ا هللاعظ نْ هللايُّنا القنوَ بواحندة
وْي طاعة هللاو ك ا:
 22063ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قوله :إاّـ ا هللا ِع م
ظ من ْْ
احدَةٍ قال :بطاعة هللا.
بِ َو ِ
ْ
م
م
ْ
وقوله :هللان تَقو مموا ِ ّلِلِ َمرَْى َوف َرادَى يقول :وتلا الواحدة ال ـي هللاعظ ْ بُا ْي هللان تقوموا هلل اثْـين
اثْـينو وفمرادَى فمرادَىو ف ن فـي موضع خفض ترْ ة عن الواحدة .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال
هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22064ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :ثْـي هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد ْ
هللان تَقمو مموا ِ ّلِلِ َمرَْْنى
َوفم َرادَى قال :واحدا واثْـين.
22065ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :قم ْل إاّـ َ ا هللا ِع م
احدَةٍ
ظ م ْْ بِ َو ِ
ْ
هللان تَقمو مموا ِ ّلِلِ َمرَْْى َوفم َرادَى رْ ً ورْلـين .وقـيـل :إاـ ا قـيـل :إاـ ا هللاعظ ْ بواحدةو وتلا الواحدة
ْ
هللان تقوموا هلل بـالْصيحة وترك الُوىَ .مرَْى يقول :يقنوَ الرْنل منْ ْ منع آخنر فنـي صادقان علنـى
الـ ْاأرةو ْل علـ ـْ بـ ـح د صلى هللا عليه وسلْ ْْواا ّ
قط؟ ثنْ يْفنرد كنل واحند منْ ْو فنـي ف ر
ويع بر فردا ْل كان ذلا به؟ ف علـ وا حيْئ ٍذ هللااه اذير ل ْ.
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احبِ م ْْ ِم ْن ِّْْ ٍة يقول :ألانه لنـيس بـ نـجْون .وقولنه ْ
ِير لَ من ْْ
ص ِ
إن مْ َنو إمّ اَنذ ٌ
وقوله :ث م ّْ ت َ َفَ ّ مروا ما بِ َ
شدِي ٍد يقول :ما منـح د إمّ انذير ل نْ يْنذركْ علنـى كفنركْ بنـاهلل عقابنه هللامناَ عنذاب
ب َ
عذَا ٍ
ي َ
بَـينَ يَدَ ْ
َ
صل ْوْاو وقولهْ« :و» كْاية اسْ مـح د صلى هللا عليه وسلْ.
ُْْـْ قبل هللان ت َ ْ

اآلية 47 :

نى
علَنى ّ
ّللاِ َو مْ َنو َ
ي ِإمّ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل َما َ
سأ َ ْل م مْ ّمن هللاَْْ ٍر فَ مُ َو َل م ْْ ِإ ْن هللاَْْ ِنر َ
علَ َ
ش ُِي ٍد }.
َياٍ َ
مك ّل ش ْ
ّ
الرادّين علـيا ما هللاتـي ُْ به من عْد ربا :ما
يقول تعالـى ذكره :قل يا مـح د لقوما الـ ذبـياو ّ
هللاسأل ْ من مْ ْع ٍل علـى إاذاري ْ عنذاب هللاو وتنـَويف ْ بنه بأسنهو واصيح نـي ل نْ فنـي هللامنري إيناكْ
بـاإليـ ان بـاهللو والع ل بطاع هو فُو ل ْ م حاْة لـي بنه .وإانـ ا معْنى ال ن َ :قنل لُنْ :إانـي لنـْ
هللاسننأل ْ علننـى ذلننا مْ ْعن ً ف ُ واننـيو وتظْننوا هللااننـي إاننـ ا دعننوت ْ إلننـى اتبننـاعي لننـ ال آخننذه مننْ ْ.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
22066ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :قم ْل ما سأل م م ْْ ِم ْن هللاْْ نر:
هللاي مْعل فَ مُ َو لَ م ْْ يقول :لـْ هللاسأل ْ علـى اإلس َ مْ ْع ً.
وقولهْ :
ّللاِ يقول :ما ثوابـي علـى دعائ ْ إلـى اإليـ ان بـاهللو والع ل بطاع هو
علـى ّ
ي إم ّ َ
إن هللاْْ ِر َ
َنياٍ شَن ُِيدٌ يقنول :وهللا علنـى حقنـيقة منا هللاقنول ل نْ
وتبلـيم ْ رسال هو إمّ علـى هللا َو مْ َو َ
علنـى مكن ّل ش ْ
شُيد يشُد لـي بهو وعلـى غير ذلا من األشياا كلُا.

اآلية 49- 48 :

ِف ِب ْ
نل َْنآ َا ْال َح ّ
ب و قم ْ
القول فـي تأويـل قوله تعالنـى{ :قم ْ
نق َو َمنا
عن ّ مَ ْالمميمنو ِ
نل ِإ ّن َربّني َي ْقنذ م
نال َح ّق َ
اط مل َو َما يم ِعيدم }.
يم ْبدِى ما ْال َب ِ
يقول ْ ّل ثْاؤه لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :قم ْل يا مـح د لـ شركي قومنا ّ
ِف
إن َربّنـي يَ ْقنذ م
عن ّ مَ
بـالـ َح ّق وْو الوحيو يقول :يْزله من الس ااو فـيقذفه إلـى ابـيه مـح د صنلى هللا علينه وسنلْ َ
ب يقول :ع َ ما يميب عن األبصارو وم َم ْ
ظ َُر لُاو وما لـْ ي ن منـ ا ْنو كنائنو وذلنا منن
المميمو ِ
صفة الربّ غير هللااه مرفع لـ ـجيئه بعد الـَبرو وكذلا تفعل العرب إذا وقع الْعت بعند النـَبرو فنـي
هللان هللاتبعننوا الْعننت إعننراب مننا فننـي الننـَبرو فقننالوا :إن هللابننـاك يقننوَ ال ريننـْو فرفننع ال ريننـْ علننـى مننا
صننفتو والْصننب فننـيه ْننائزو ألاننه اعننت لننٍلبو فننـي بع إعرابننه قمن ْ
نل ْننا َا الننـ َح ّق يقننول :قننل لُننْ يننا
َو َ
البنـاط مل يقنول :ومنا يْشنىا البنـاطل خنـلقا والبنـاطل ْنو
مـح دْ :اا القرآن ووحي هللا َوما يم ْبدِى ما
ِ
سره هللاْل ال أويـل :إبلـيس َوما يم ِعيدم يقنول :وم يعينده حينا بعند فْائنه .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي
فـيـ ا ف ّ
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
م
نل ّ
22067ـ حدثْا بشرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :ق ْ
ِف
إن َربّنـي يَقنذ م
ب قمن ْ
نـاط مل َومننا يم ِعي ندمو
نل ْننا َا الننـ َح ّق هللاي القننرآن َومننا يم ْب ندِى ما البن ِ
ع ن ّ مَ المميمننو ِ
بـالننـ َح ّق :هللاي بننـالوحي َ
والبـاطل :إبلـيس :هللاي ما يَـلق إبلـيس هللاحداو وم يبعره.
22068ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قوله :قم ْل ّ
ِف
إن َربّنـي يَ ْقنذ م
َصنفمونَ
ع ّ مَ المميمو ِ
بو فقرهللا :بَ ْل اَ ْقذ م
الويْـ مل ِمـ ّ ا ت ِ
بـالـ َح ّق َ
ِف بـالـ َح ّق علـى البـاط ِل ...إلـى قوله َولَ م مْ َ
ّ
ّ
بـالـحق علـى البـاطلو فـيُلا
الـحق الذي دمغ به البـاطلو يدمغ
قال :ي ْمزِْق هللا البـاطلو ويربت هللا
ّ
ْ
البـاطل ويربت ال ّ
ـحقو فذلا قوله قم ْل ّ
ب.
ع مَ المميمو ِ
إن َربّـي يَقذ م
ِف بـالـ َح ّق َ

اآلية 50 :

ي
ى اَ ْفسِي َو ِإ ِن ا ْْ َدَيْتم فَ ِب َ ا ي ِ
ض ّل َ
ض َل ْلتم فَ ِاّ َ آ هللا َ ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل ِإن َ
موحي ِإلَ ّ
علَ َ
س ِ ي ٌع قَ ِريبٌ }.
َربّي ِإاّهم َ
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ّ
الـحقو ف انـ ا
ضلَلتم عن الُدىو فسل ت غير طريق
يقول تعالـى ذكره :قل يا مـح د لقوما :إن َ
ْ
إن اْ َندَيْتم
ض لـي عن الصواب علـى افسيو يقول :ف ن ض لـي عن الُدى علـى افسني
ّ
ضنره َو ِ
يقننول :وإن اس ن ق ت علننـى الن ّ
يو
ي َربّننـي يقننول :فبننوحي هللا الننذي ين ِ
نـحق فِـيننـ ا يمن ِ
نوحي إلننـ ّ
نوحي إلننـ ّ
وتوفـيقه ل س قامة علـى مـحجة الـحق وطريق ال مُدى.
س ِ ي ٌع قَ ِريبٌ يقول :إن ربـي س يع لـ ا هللاقول ل ْو حافظ لهو وْو الـ ـجا ِ ي لنـي علنـى
وقوله :إاّهم َ
ّ
صدقـي فـي ذلاو وذلا مْـي غير بعيدو فـي عذر علـيه س اع ما هللاقول ل ْو وما تقولنونو ومنا يقولنه
غيرااو ول ْه قريب من ك ّل م لـْ يس ع كل ما يْطق بهو هللاقرب إلـيه من حبل الوريد.

اآلية 51 :

ب }.
ى ِإ ْذ فَ ِز م
ان قَ ِري ٍ
عواْ فَ َ فَ ْوتَ َوهللا م ِخذمواْ ِمن ّم َ ٍ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
{ولَ ْو ت ََر َ
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :ولو ت َرى يا مـح د إذ فزعوا.
عِْـي بُا ْأما الـ شركون الذين
واخ لف هللاْل ال أويـل فـي الـ عْـيـين بُذه امَيةو فقال بعضُْ :م
ت قنالموا منا َْنذَا إمّ َر مْن ٌل ي ِمريندم ْ
علَـ ْي ُِ ْْ آياتمْا بَـيّْا ٍ
صندّ مك ْْ
هللان يَ م
وصفُْ تعالـى ذكره بقولهَ :وإذَا ت م ْلَـى َ
م
عوا فَن فَ ْنوتَ وهللا ِخنذموا ِم ْ
ب عْند انزول
عِْـي بقوله :إ ْذ فَ ِز م
ع ّ ا كانَ يَ ْعبمدم آبـاؤم مك ْْ قال :و م
نان قَ ِرين ٍ
َ
نن َم ٍ
اق ة هللا بُْ فـي الداـيا .ذكر من قال ذلا:
22069ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
عوا فَ فَ ْوتَ  ...إلـى آخر امَيةو قالْ :ذا من عذاب الداـيا.
ابن عبـاأو قولهَ :ولَ ْو ت ََرى إ ْذ فَ ِز م
22070ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
ب قالْ :ذا عذاب الداـيا.
ان قَ ِري ٍ
يقول فـي قوله :وهللا م ِخذموا ِم ْن َم ٍ
عوا
22071ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :ولَ ْو ت ََرى إ ْذ فَ ِز م
فَ فَ ْوتَ  ...إلـى آخر السورةو قالْ :أما ق لـى الـ شركين منن هللاْنل بندرو ازلنت فنـيُْ ْنذه امَينةو
دار البوار ُْْـْو هللاْل بدر من الـ شركين.
قال :وْْ الذين بدّلوا اع ة هللا كفراو وهللاحلّوا قومُْ َ
وقال آخرون :عْى بذلا ْيش يَسف بُْ ببـيداا من األرض .ذكر من قال ذلا:
22072ـ حدثْا ابنن ح يندو قنال :حندثْا يعقنوبو عنن ْعفنرو عنن سنعيدو فنـي قولنهَ :ولَ ْنو ت َ َنرى إ ْذ
سنف بُنْ بـالبنـيدااو يبقنـى منُْْ رْنل يَبنر الْناأ بنـ ا
فَ ِز م
عوا فَ فَ ْوتَ قال ْْ :الـجيش النذي ي ْمَ َ
لقـي هللاصحابه.
22073ـ حدثْا عصاَ بن َر ّواد بن الـ َج ّراحو قال :حدثْا هللابـيو قال :حدثْا سفـيان بن سنعيدو قنال:
ي بنن ِحن َنراشو قننال :سن عت محذيفننة بننن الـينـ ان يقننول :قننال
ثْنـي مْصننور بننن الـ ع نـ رو عننن ِر ْب ِعن ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلْو وذَكر ف ْة ت ون بـين هللاْل الـ شرق والـ مرب .قال« :فبـيْنـ ا ْنْ
ي من الوادي النـيابس فنـي فَنورة ذلناو ح نـى يْنزل دمشنقو فنـيبعث
كذلاو إذ خر علـيُْ ال ّ
س ْفـيااـ ّ
ْيشننينْ :يشننا إلننـى الننـ شرقو وْيشننا إلننـى الننـ ديْةو ح ننـى يْزلننوا بننأرض بننـابل فننـي الننـ ديْة
الننـ لعواةو والبقعننة الـَبننـيرةو فننـيق لون هللاكرننر مننن ث ثننة آمفو َويَ ْبقمننرون بُننا هللاكرننر مننن مئننة ام نرهللاةو
مئة كبش من بْـي العبـاأو ثْ يْنـحدرون إلنـى ال وفنة فنـيَ َّربون منا حولُناو ثنْ
ويق لون بُا ث
يَرْننون م ننوُْين إلننـى الشننأَو ف ننـَر رايننة ْننذا مننن ال وفننةو ف لننـحق ذلننا الننـجيش مُْننا علننـى
سبْنـي والمْنائْو ويَـلنـي
الفئ ـين فـيق لواُْو م يفلت مُْْ مَبنرو ويسن ْقذون منا فنـي هللاينديُْ منن ال ّ
ْيشه ال الـي بـالـ ديْةو فـيُْبواُا ث ثة هللاياَ ولـيالـيُاو ثْ يَرْون م نوُْين إلنـى م نةو ح نـى إذا
كننااوا بـالبننـيدااو بعننث هللا ْبريننـلو فننـيقول :يننا ْبرائيننـل اذْننب فأبنندْْو فننـيضربُا برْلننه ضننربة
عوا فَ فَ ْوتَ  ...امَيةو وم يْفلت منُْْ إمّ
يَسف هللا بُْو فذلا قوله فـي سورة سبأ َولَ ْو ت ََرى إ ْذ فَ ِز م
َبر
رْ ن :هللاحدْ ا بشنيرو وامَخنر انذيرو وْ نا منن ُْيْنةو فلنذلا ْناا القنولَ (:و ِع ْْندَ مْ َُ ْيَْنةَ النـَ م
الـيَ ِق م
ـين )
َ
النـجراحو عنن النـحديث النذي
رواد بنن
ّ
ي قنال :سنألت ّ
22074ـ حدثْا مـح د بن خنـلف العسق انـ ّ
ي صنلى هللا علينه
حد به عْهو عن سفـيان الروريو عن مْصورو عن ربعىو عن حذيفة عن الْبـ ّ
وسلْو عن قصة ذكرْا فـي الفن نو قنال :فقلنت لنه :هللاخبرانـي عنن ْنذا النـحديث سن ع ه منن سفنـيان
ي؟ قال :مو قلت :فقرهللاته علـيهو قال :مو قلت :فقرىا علـيه وهللاات حاضر؟ قال :مو قلت :ف نا
الرور ّ
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قص هو ف ا خبره؟ قالْ :اااـي قوَ فقالوا :معْا حديث عجيبو هللاو ك َ ْذا معْاهو اقرؤه وتسن عهو
يو ثْ ذْبوا فحدّثوا به عْـيو هللاو ك َ ْذا معْاه.
قلت لُْْ :اتوهو فقراوه علـ ّ
قال هللابو ْعفر :وقد:
22075ـ حدثْـي ببعض ْذا الـحديث مـح د بنن خنـلفو قنال :حندثْا عبند العزينز بنن هللابنـانو عنن
ي صنلى هللا علينه وسنلْو حنديث
سفـيان الرنوريو عنن مْصنورو عنن ربعنىو عنن محذيفنةو عنن الْبنـ ّ
روادو عن سفـيان بطوله.
ي الصدائيو عن شيلو عن ّ
طويـلو قال :رهللاي ه فـي ك اب الـحسين بن علـ ّ
وقال آخرون :بل عْى بذلا الـ شركون إذا فزعوا عْد خروُْْ من قبورْْ .ذكر من قال ذلا:
22076ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو عن الـحسنو قولهَ :ولَ ْنو ت َ َنرى
عنوا فَن َ
إ ْذ فَ ِزعوا قال :فزعوا يوَ القـيامة حين خرْوا منن قبنورْْ .وقنال ق نادةَ :ولَ ْنو ت َ َنرى إ ْذ فَ ِز م
ب حين عايْوا عذاب هللا.
ان قَ ِري ٍ
فَ ْوتَ وهللا م ِخذموا ِم ْن َم ٍ
عنوا فَن
22077ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ْريرو عن عطااو عن ابن معقنل َولَ ْنو ت َ َنرى إ ْذ فَ ِز م
فَ ْوتَ قال :هللافزعُْ يوَ القـيامة فلـْ يفوتوا.
والذي ْو هللاولـى بـالصواب فـي تأويـل ذلاو وهللاشبه بـ ا د ّل علنـيه أناْر ال ْزينـل قنول منن قنال:
وعيد هللا الـ شركين الذين كنذّبوا رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ منن قومنه ألن امَينات قبنل ْنذه
امَية ْاات بـاإلخبـار عُْْ وعن هللاسبنـابُْو وبوعيند هللا إيناْْ ممب نهو وْنذه امَينة فنـي سنياق تلنا
امَياتو فٍلن ي ون ذلا خبرا عن حالُْ هللاشبه مْه بأن ي ون خبرا لـ ا لنـْ يجنر لنه ذكنر .وإذا كنان
ذلا كذلاو ف أويـل ال َ :ولو ترى يا مـح د ْأما الـ شركين منن قومناو ف عنايُْْ حنين فزعنوا
من معنايْ ُْ عنذاب هللا فَن فَ ْنوتَ يقنول فن سبـينـل حيْئن ٍذ هللان يفوتنوا بأافسنُْو هللاو يعجزوانا ْربنـاو
ويْـجوا من عذابْاو ك ا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حندثْا هللابنو صالنـحو قنال :ثْنـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22078ـ حدثْا علـ ّ
عوا فَ فَ ْوتَ يقول :ف اـجاة.
قولهَ :ولَ ْو ت ََرى إ ْذ فَ ِز م
 22079ـ حدثْا ع رو بن عبد الـح يدو قال :حدثْا مروانو عن ْويبرو عن الضحاكو فـي قولنه:
عوا فَ فَ ْوتَ قال :م ْرب.
َولَ ْو ت ََرى إ ْذ فَ ِز م
ب يقول :وهللاخذْْ هللا بعذابه من موضع قريبو ألاُْ حيث كااوا من
ان قَ ِري ٍ
وقوله :وهللا م ِخذموا ِم ْن َم ٍ
هللا قريب م يبعدون عْه.

اآلية 52 :

ان بَ ِعي ٍد }.
القول فـي تأويـل قوله
َاو م
ى لَ مُ مْ ال ّْ م
ش ِمن ّم َ ِ
َ
تعالـى{:وقَالم َواْ آ َمّْا بِ ِه َوهللاَاّ َ
يقول تعالـى ذكره :وقنال ْنأما النـ شركو ن حنين عنايْوا عنذاب هللا آمْنا بنهو يعْنـي :آمْنا بنـاهلل
وب ابه ورسوله .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 22080ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن منـجاْدو قولنهَ :وقنالموا آ َمّْنا
بِ ِه قالوا :آمْا بـاهلل.
م
ّ
22081ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة قالوا آ َمْا بِ ِه عْد ذلناو يعْنـي:
حين عايْوا عذاب هللا.
م
ّ
22082ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :وقنالوا آ َمْنا بِن ِه بعند
ي وْه لُْ ال ْاوش.
ْاو م
الق ل وقوله وهللااّى لَ مُ مْ ال ّ م
ش يقول :ومن هللا ّ
ش بمير ْ زو بـ عْى :ال ْاول
قراا األمصار فـي ذلاو فقرهللاته عامة ّ
واخ لفت ّ
ْاو م
قراا الـ ديْة ال ّ م
ّ
ش» بـالُ زو بـ عْى :ال ْأّشو وْو اإلبطااو يقال مْه:
وقرهللاته عامة ّ
قراا ال وفة والبصرة« :ال ْاؤم م
تْااشت الشيا :هللاخذته من بعيدو واش ه :هللاخذته من قريب ومن ال ْأّش قول الشاعر:
ت َـ َ ّْى اَئِيشا ْ
ـيوقَ ْد َحدَث َ ْ
ور
ور هللا مم م
هللان ي مونَ هللاطا َ
ت بَ ْعدَ األ مم ِ
عِْ َ
ومن الّْ ْوش قول الراْز:
ْ
َ
ع ا َْوشا بِ ِه تَقط مع هللاْْ َوا َ الفَ
ي تَْم م
ض ا َْوشا ِم ْن َ
وش الـ َح ْو َ
فَ ُْ َ
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ويقال للقوَ فـي الـحربو إذا داا بعضُْ إلـى بعض بـالرماح ولـْ ي قوا :قد تْاوش القوَ.
والصننواب مننن القننول فننـي ذلننا عْنندي هللان يقننال :إاُ ننا قرااتننان معروف ننان فننـي قن ّنراا األمصننارو
م قارب ا الـ عْىو وذلا هللان معْى ذلنا :وقنالوا آمْنا بنـاهللو فنـي حنين م ينْفعُْ قـينـل ذلناو فقنال هللا
ش هللاي وهللاين لُْ ال وبة والرْعة :هللاي قد بعندت عنُْْو فصناروا مُْنا ك وضنع بعيند
ْاو م
وهللااّى لَ مُ مْ ال ّ م
هللان ي ْاولوْا وإاـ ا وصفت ذلا الـ وضع بـالبعيدو ألاُْ قالوا ذلا فـي القـيامةو فقال هللا :هللااـي لُنْ
بـال وبة الـ قبو لةو وال وبة النـ قبولة إانـ ا كاانت فنـي الدانـياو وقند ذْبنت الدانـيا فصنارت بعيندا منن
امَخرةو فبأية القرااتـين الل ـين ذكرت قرهللا القارىا ف صيب الصواب فـي ذلا.
وقد يجو هللان ي ون الذين قرؤوا ذلا بـالُ ز ْ زواو وْْ يريندون معْنى منن لنـْ يُ نزو ول نُْْ
سن مل هللامقّ َ ْ
نت فجعلنت النواو منن موق نتو إذا كاانت
الر م
ْ زوه ماضن اَ النواو فقلبوْناو ك نا قـينـلَ :وإذَا ّ
مض ومة ْ زوه.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22083ـ حدثْا هللابو مك َريبو قال :حدثْا ابن عطينةو قنال :حندثْا إسرائينـلو عنن هللابنـي إسنحاقو عنن
ش قنال :يسنألون النردّو ولنـيس
ْناو م
ال ـ يـ يو قال :قلت مبن عبـاأ :هللارهللاينت قنول هللا :وهللااّنى لَ مُن مْ ال ّ م
بحين ردّ.
حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسةو عن هللابـي إسحاقو عن ال ـ يـ يو عن ابن عبنـاأ
اـحوه.
يو عن ابن عبـاأو قولنه وهللااّنى
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علـ ّ
حدثْـي علـ ّ
ش يقول :ف يف لُْ بـالردّ.
ْاو م
لَ مُ مْ ال ّ م
 22084ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
ش
ْناو م
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد وهللااّنى لَ مُن مْ ال ّ م
قال :الردّ.
ان
ْاو م
22085ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيد وهللااّى لَ مُ مْ ال ّ م
ش قال :ال ْاول ِم ْن َم ٍ
َبعيد.
22086ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :وقالموا آ َمّْا ِب ِه وهللااّى
عنوا فَند
ان َب ِعي ٍد قالْ :أما ق لـى هللاْل بدر من ق ل مُْْو وقرهللاَ :ولَ ْو ت َ َنرى إ ْذ فَ ِز م
ْاو م
لَ مُ مْ ال ّ م
ش ِم ْن َم ٍ
ب َوقالموا آ َمّْا ِب ِه ...امَيةو قال :ال ْاوش :ال ْاولو وهللااّى لُْ تْاول ال وبنة
ان قَ ِري ٍ
فَ ْوتَ وهللا م ِخذموا ِم ْن َم ٍ
من م ان بعيدو وقد تركوْا فـي الداـياو قال :وْذا بعد الـ وت فـي امَخرة.
نان َبعين ٍد وقنرهللاَ :وم
ْاو م
قال :وقال ابن يد فـي قوله َوقالموا آ َمّْا ِب ِه بعد الق ل وهللااّى لَ مُ مْ ال ّ م
ش ِم ْن َم ٍ
منرة واحندةو
نـار قنال :لنـيس لُنْ توبنةو وقنال :عنرض هللا علنـيُْ هللان ي وبنوا ّ
الّذِينَ َيـ م وتونَ َو مْ ْْ مكفّ ٌ
فـيقبلُا هللا مُْْو فأبواو هللاو يعرضون ال وبة بعد النـ وتو قنال :فُنْ يعرضنواُا فنـي امَخنرة خ نس
عرضاتو فـيأبى هللا هللان يقبلُا مُْْ قال :وال ائب عْد الـ وت لنـيست لنه توبنة َولَ ْنو ت َ َنرى إ ْذ مو ِقنـفموا
ار ِْ ْعْا
ب بآيا ِ
ص ْنراا َوسن ْعْا فنـ ْ
ار فَقالموا يا لَـ ْي َْا ام َردّ َوم ام َذّ َ
ت َربّْا ...امَيةو وقرهللاَ :ربّْنا هللا ْب َ
علـى الّْ ِ
صا ِلـحا إاّا ممو ِقْمونَ .
اَ ْع َ ْل َ
22087ـ حدثْا ع رو بن عبد الـح يدو قال :حدثْا مروانو عن مْويبرو عن الضحاكو فـي قولنه:
ش قال :وهللااى لُْ الرْعة.
ْاو م
وهللااّى لَ مُ مْ ال ّ م
ان بَ ِعي ٍد يقول :من آخرتُْ إلـى الداـياو ك ا:
وقولهِ :م ْن َم ٍ
22088ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنهِ :م ْ
نان
نن َم ٍ
بَ ِعي ٍد من امَخرة إلـى الداـيا.

اآلية 53 :

ان بَ ِعي ٍد }.
{وقَ ْد َكـفَ مرواْ بِ ِه ِمن قَـ ْب مل َويَ ْق ِذفمونَ بِ ْالمَ ْي ِ
ب ِمن ّم َ ٍ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
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يقول تعالـى ذكرهَ :وقَ ْد َكفَ مروا بِ ِه يقول :وقد كفنروا بنـ ا يسنألواه ربُنْ عْند انزول العنذاب بُنْو
ومعايْ ُْ إياه من اإلقالة لهو وذلا اإليـ ان بـاهللو وبـ ـح د صلى هللا عليه وسلْو وبنـ ا ْنااْْ بنه
من عْد هللا.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22089ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َوقَن ْد َكفَ منروا بِن ِه ِم ْ
نن قَبْنلم :هللاي
بـاإليـ ان فـي الداـيا.
ان بَ ِعي ٍد ي قول :وْْ الـيوَ يقذفون بـالميب مـح دا من م ان بعيندو
وقولهَ :ويَ ْق ِذفمونَ بـالمَ ْي ِ
ب ِم ْن َم ٍ
يعْنـي هللااُننْ يرْ واننهو ومننا هللاتنناْْ مننن ك ناب هللا بننـالظْون واألوْنناَو فننـيقول بعضننُْْ :ننو سنناحرو
وبعضُْ شاعرو وغير ذلا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22090ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو فـي قولهَ :ويَ ْق ِذفمونَ
ان بَ ِعي ٍد قال :قولُْ ساحرو بل ْو كاْنو بل ْو شاعر.
بـالمَ ْي ِ
ب ِم ْن َم ٍ
ْ
ب ِم ْ
نان
22091ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َويَقن ِذفمونَ بنـالمَ ْي ِ
نن َم ٍ
ّ
بـالظنو يقولون :م بعثو وم ْْةو وم اار.
بَ ِعي ٍد هللاي يرْ ون
ب ِم ْن
22092ـ حدثْـي يواسو قال :حدثْا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قولهَ :ويَ ْق ِذفمونَ بـالمَ ْي ِ
ان بَ ِعي ٍد قال :بـالقرآن.
َم ٍ

اآلية 54 :

{و ِحي َل َب ْيَْ مُ ْْ َو َبنيْنَ َمنا َي ْشن َ مُونَ َك َ نا فم ِعن َل ِبأ َ ْشن َيا ِع ُِْ ّمنن قَبْن مل ِإاّ مُن ْْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ب }.
َكاامواْ فِي ش َّا ّم ِري ِ
يقول تعالنـى ذكنره :وحينـل بنـين ْنأما النـ شركين حنين فزعنواو فن فنوتو وهللاخنذوا منن م نان
قريبو فقالوا آمْا به َو َبـينَ ما َي ْش َ مُونَ حيْئذ من اإليـ ان بـ ا كااوا به فـي الداـيا قبل ذلا ي فرون
وم سبـيـل لُْ إلـيه.
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 22093ـ حدثْنـي إس اعينـل بنن حفنص األبلنـيو قنال :حندثْا الـ ع نـ رو عنن هللابنـي األشنُبو عنن
الـحسنو فـي قولهَ :وحيـ َل َبـ ْيَْ مُْ َو َبـينَ ما َي ْش َ مُونَ قال :حيـل بـيُْْ وبـين اإليـ ان بـاهلل.
حدثْا ابن ِبشارو قال :حدثْا مأملو قال :حدثْا سفنـيانو عنن عبند الصن دو قنال :سن عت النـحسنو
وسئل عن ْذه امَية َو ِحيـ َل َبـ ْيَْ مُْ َو َبـينَ ما َي ْش َ مُونَ قال :حيـل بـيُْْ وبـين اإليـ ان.
حدثْـي ابن هللابنـي ينادو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا هللابنو األشنُبو عنن النـحسن َو ِحينـ َل بَنـ ْيَْ مُْ
َوبَـينَ ما يَ ْش َ مُونَ قال :حيـل بـيُْْ وبـين اإليـ ان.
 22094ـ حدثْا هللاح د بن عبد الص د األاصاريو قال :حدثْا هللابو هللاسامةو عن شنبلو عنن ابنن هللابنـي
اـجيحو عن مـجاْد َو ِحيـ َل بَـ ْيَْ مُْ َوبَـينَ ما يَ ْش َ مُونَ قال :من الرْوع إلـى الداـيا لـي وبوا.
22095ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادة َو ِحيننـ َل بَننـ ْيَْ مُْ َوبَننـينَ مننا
يَ ْش َ مُونَ كان القوَ يش ُون طاعة هللا هللان ي واوا ع لوا بُا فـي الداـيا حين عايْوا ما عايْوا.
حدثْا الـحسن بن واضحو قال :حدثْا الـحسن بن حبـيبو قال :حدثْا هللابنو األشنُبو عنن النـحسنو
فـي قولهَ :و ِحيـ َل بَـ ْيَْ مُْ َوبَـينَ ما يَ ْش َ مُونَ قال :حيـل بـيُْْ وبـين اإليـ ان.
وقال آخرون :معْى ذلا :وحيـل بـيُْْ وبـين ما يش ُون من مال وولد و ْرة الدانـيا .ذكنر منن
قال ذلا:
 22096ـ ن حدثْننـي مننـح د بننن ع ننروو قننال :حنندثْا هللابننو عاصننْو قننال :حنندثْا عيسننى قننال :ثْننـي
الـحار و قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو فـي قول
هللاَ :و ِحيـ َل بَـ ْيَْ مُْ َوبَـينَ ما يَ ْش َ مُونَ قال :من مال هللاو ولد هللاو ْرة.
22097ـ حدثْـي يواسو قال :قال هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فنـي قولنهَ :و ِحينـ َل بَنـ ْيَْ مُْ
َوبَـينَ ما يَ ْش َ مُونَ قال :فـي الداـيا ال ـي كااوا فـيُا والـحياة.
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وإاـ ا اخ راا القول الذي اخ رااه فـي ذلاو ألن القوَ إانـ ا تَنـ َ ّْوا حنين عنايْوا منن عنذاب هللا منا
َْناوش ذلنا منن م نان
عايْواو ما هللاخبر هللا عُْْ هللااُْ تَنـ َ ّْوهو وقنالوا آمْنا بنهو فقنال هللا :وهللاانى لُنْ ت م
بعيدو وقد كفروا من قبل ذلا فـي الداـيا .ف ذا كان ذلا كذلاو فٍلن ي ون قولهَ :و ِحيـ َل بَـ ْيَْ مُْ َوبَـينَ
ما يَ ْش َ مُونَ خبرا عن هللااه م سبـيـل لُْ إلـى ما تـ ْوه هللاولـى من هللان ي ون خبرا عن غيره.
وقوله :ك َ ا فم ِع َل بأ ْشيا ِع ُِ ْْ ِم ْن قَ ْب مل يقول فعلْا بُأما الـ شركينو فحلْا بنـيُْْ وبنـين منا يشن ُون
سََط هللا بُْو ومعايْ ُْ بأسه ك ا فعلْا بأشنياعُْ علنـى كفنرْْ بنـاهلل
من اإليـ ان بـاهلل عْد ازول َ
من قبلُْ من كفنـار األمنـْو فلنـْ اقبنل منُْْ إينـ ااُْ فنـي ذلنا الوقنتو ك نا لنـْ اقبنل فنـي مرنل ذلنا
ض َربـائُْ .واألشياع ْ :ع ِشيَعو و ِشيَع ْ :ع شيعةو فأشياع ْ ع الـج ع .وبْـحو النذي
الوقت من م
قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 22098ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيح ك َ ا فم ِع َل بأ ْشنيا ِع ُِ ْْ ِم ْ
نن قَبْن مل قنال
ال فـار من قبلُْ.
َ
22099ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ك َ ا فم ِع َل بأ ْشيا ِع ُِ ْْ ِم ْن قَ ْب مل هللاي
فـي الداـيا كااوا إذا عايْوا العذاب لـْ يمقبل مُْْ إيـ ان.
ب يقول تعالـى ذكره :وحيـل بـين ْأما الـ شركين حنين عنايْوا
وقوله :إاّ مُ ْْ كااموا فِـي شَاَ مم ِري ٍ
بنأأ هللاو وبنـين اإلينـ ان :إاُنْ كنااوا قبنل فنـي الداننـيا فنـي ّ
شنا منن انزول العنذاب النذي انزل بُننْ
وعايْوهو وقد هللاخبرْْ ابـيُْ هللااُْ إن لـْ يْـيبوا منـ ا ْنْ علنـيه مقـينـ ون منن ال فنر بنـاهللو وعبنـادة
ـح ّل بُْ عقوب ه فـي عاْل الداـياو وآْل امَخرة قبنل ازولنه بُنْ مرينب
األوثان هللان هللا مم ُْ ِل ُْو و مم ِ
يقول :موْب لصاحبه الذي ْو به ما يَ ِريبه من م روهو من قولُْ :قد هللاراب الرْل :إذا هللاتـى ريبنة
وركب فـاحشة ك ا قال الراْز:
مك ْْتم إذا هللات َْوتمهم ِم ْن َ
ب
ب؟
غ ْي ِ
يا قَ ْو مَ مالـي وهللابـا ذم َؤ ْي ِ
ش ّْ ِع ْ
َي م
ب
هللار ْب مهم ِب َر ْي ِ
كأاّـ َ ا َ
ط ِفـي َو َي َب ّز ث َ ْو ِبـي ِ
يقول :كأاـ ا هللاتـيت إلـيه ريبة.
آخر تفسير سورة سبأ

سورة فاطر
اآلية 1 :

سورة فـاطر م ية
س وهللاربعون
وآياتُا خ ٌ
بسْ هللا الرح َ ن الرحيـْ

ض َْا ِعن ِل ْال َ َ ِئ َن ِة مر م م
ْ
ني
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
س َ َاوا ِ
اط ِر ال ّ
{ال َح ْ دم ّلِلِ فَ ِ
ت َو ْ
األر ِ
سن ً هللا ْو ِل َ
ِير }.
ق َما َيشَآ ما ِإ ّن ّ
َى َوث م َ َ َو مر َبا َ
َياٍ قَد ٌ
ّللاَ َ
ى مك ّل ش ْ
ع َي ِزيدم ِفي ْالَ َْل ِ
علَ َ
هللاَْْ ِْ َح ٍة ّمرْْ َ
يقول تعالـى ذكره :الش ر ال امنل للنـ عبود النذي م تصلنـح العبنـادة إم لنهو وم يْبمني هللان ت نون
سن ً إلنـى منن يشناا منن عبنـادهو وفـينـ ا
لميره خالق الس وات السنبع واألرضو ْا ِعن ِل النـ َ ِئ َ ِة مر م
ع يقنول :هللاصنحاب هللاْْنـحة :يعْنـي م ئ نةو
شاا من هللامره واُيه هللامولـي هللاْْ ِْنـ َح ٍة ّمرَْْنى َوثمن َ َو مربنـا َ
ف ُْْ من له اثْان من األْْـحةو ومُْْ من له ث ثة هللاْْـحةو ومُْْ من له هللاربعةو ك ا:
22100ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة هللامولنـي هللاْْ ِْنـ َح ٍة ّمرَْْنى َوثمن َ
ع قال بعضُْ :له ْْاحانو وبعضُْ :ث ثةو وبعضُْ هللاربعة.
َو مربـا َ
ْ
وربنـاعو وْني ترْ نة عنن هللاْْنـحةو
واخ لنف هللاْنل العربنـية فنـي علنة تنرك إْنراا َمرَْنى وثن
ألاُنن مصروفنـات عنن وْنوُْنوّ
ّ
ي البصنرة .تمنرك إْنراؤْنّ
وهللاْْـحة ا رةو فقال بعض اـحوينـ ّ
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اظينر ع َ َنرو
وربنـاع عنن هللاربعنةو فصنرف
وذلا هللان مرْى مصروف عن اثْـينو وث
م
عن ث ثةو م
م
ص ِرف ْذا عن عامر إلـى ع رو وْذا عن افر إلـى فرو وهللااشد بعضُْ فـي ذلا:
و م فَ َرو إذ م
اوتر ْكتم َم ّرة َ ِمرْ َل ْهللام ِس الـ م ْدبِ ِر
َولَقَ ْد قَ َْل م م مْ ثمْا َا َو َم ْو َحدَ َ
وقال آخر مُْْ :لـْ يصرف ذلا ألاه ينوْْ بنه الر ثنة واألربعنةو قنال :وْنذا م يسن ع ل إم فنـي
ي ال وفننةْ :ن ّ
نن مصروفننـات عننن الننـ عارفو ألن األلننف والن َ م
حننال العنندد .وقننال بعننض اـحويننـ ّ
تدخـلُاو واإلضافة م تدخـلُا قال :ولو دخـل ُا اإلضافة واأللف وال َ ل اات ا نرةو وْني ترْ نة
عن الْ رة قال :وكذلا ما كان فـي القرآنو مرلْ :
هللان تَقمو مموا ِ ّلِلِ َمرَْْى َوفم َرادَىو وكذلا موحاد وهللاحنادو
وما هللاشبُه من مصروف العدد.
ق ما يَشا ما وذلا يادته تبـارك وتعالـى فـي خـلق ْذا الـ لا من األْْـحة
وقوله :يَ ِزيدم فِـي الـَ َْـل ِ
علـى امَخر ما يشااو واقصااه عن امَخر ما هللاحبّ و وكذلا ذلا فـي ْ يع خـلقه يزيد ما يشاا فنـي
خـلق ما شاا مْهو ويْقص ما شاا من خـلق ما شااو له الـَنـلق واألمنرو ولنه القندرة والسنلطان ّ
إن
ِير يقول :إن هللا تعالـى ذكره قدير علنـى ينادة منا شناا منن ذلنا فـينـ ا شنااو
ّ
َياٍ قَد ٌ
ّللاَ علـى مك ّل ش ْ
واقصان ما شناا مْنه منـ ن شنااو وغينر ذلنا منن األشنياا كلُناو م ينـ ْع علنـيه فعنل شنيا هللاراده
سبحااه وتعالـى.

اآلية 2 :

اأ ِمن ّرحْ َ ٍة َف َ مم ْ سِاَ لَ َُا َو َما يم ْ س ْ
ِا فَ َ مم ْر ِس َل
القول فـي تأويـل قوله تعالـىّ { :ما َي ْف َحِ ّ
ّللام ِللّْ ِ
لَهم ِمن َب ْع ِد ِه َو مْ َو ْال َع ِز م
يز ْال َح ِ ي مْ }.
يقول تعالـى ذكره :مفـاتـيح الـَير وممالقه كلُا بـيده ف ا يف ـح هللا للْاأ من خير ف ممملنق لنهو
وم مـ سا عُْْو ألن ذلا هللامره م يس طيع هللامره هللاحدو وكذلا ما يملنق منن خينر عنُْْ فن يبسنطه
علـيُْو وم يف ـحه لُْو ف فـاتـح له سواهو ألن األمور كلُا إلـيه ولنه .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا
قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّللام للّْاأ ِم ْن َرحْ َ نةٍ:
22101ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ما َي ْف َـحِ ّ
هللاي من خير فَ ممـ ْ سِاَ لَ َُا ف يس طيع هللاحد حبسُا َوما يمـ ْ س ْ
ِا فَ مم ْر ِس مل لَهم ِم ْن َب ْعدهِ.
وقال تعالـى ذكره :فَ ممـ ْ سِاَ لَ َُا فأاث ما لذكر الرح ة من بعدهو وقالَ :ومنا يمنـ ْ س ْ
ِا فَن مم ْر ِسن َل
لَهم ِم ْن َب ْع ِد ِه فذكر للفظ «ما» ألن لفظه لفظ مذكرو ولو هللااّث فـي موضع ال ذكير للـ عْىو وذكر فـي
موضع ال أاـيث للفظ ْا و ول ّن األفصنح منن ال ن َ ال أانـيث إذا أُنر بعند منا يند ّل علنـى تأانـيرُا
وال ذكير إذا لـْ يظُر ذلا.
وقولننهَ :و مْن َنو العَ ِزين منز الـ َح ِ يننـ مْ يقننول :وْننو العزيننز فننـي اِق ننه مننـ ن اان قْ مْننه مننن خننـلقه بحننبس
رح ه عْه وخيراتهو الـح يـْ فـي تدبنـير خنـلقهو وف نـحه لُنْ الرح نة إذا كنان ف نـح ذلنا صن حاو
وإمساكه إياه عُْْ إذا كان إمساكه ح ة.

اآلية 3 :

نل ِمن ْ
علَ ن ْي م ْْ َْن ْ
ق َ
غ ْين منر ّ
ناأ ا ْذ مكن منرواْ اِ ْع َ نةَ ّ
ّللاِ
القننول فننـي تأويننـل قولننه تعالننـى{ :يَأَيّ َُننا الّْن م
ّللاِ َ
نن َخننا ِل ٍ
ى تمأْ فَ مونَ }.
سَ ِ
يَ ْر م قم م ْْ ّمنَ ال ّ
آا َو ْ
األر ِ
ض مَ إِلَـَهَ إِمّ مْ َو فَأَاّ َ
يقول تعالـى ذكره للنـ شركين بنه منن قنوَ رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ منن قم َنريش :يَنا هللايّ َُنا
ْطه ل ْ من العيش ما
الْاأ ا ْذ مك مروا اِ ْع َ ةَ ّ
علَـ ْي مْ بف ـحه ل ْ من خيراته ما ف ـح وبَس ِ
م
ّللاِ ال ـي هللااع ُا َ
ّ
بسط وف روا فـااظروا ْل من خالق سوى فـاطر الس وات واألرض الذي بنـيده مفـاتنـيح هللار اق نْ
ض ف عبدوه دواه م إلَهَ إمّ مْ َو يقول :م معبود تْبمي له العبـادة
سَ ِ
وممالقُا يَ ْر م قم مْ ِمنَ ال ّ
اا َواأل َ ْر ِ
إم الذي فطر الس وات واألرضو القنادر علنـى كن ّل شنياو النذي بنـيده مفـاتنـح األشنياا وخزائُْناو
وضنركْ سنواهو فلنه
وممالق ذلا كلهو ف تعبدوا هللايُا الْناأ شنيئا سنواهو ف انه م يقندر علنـى افع نْ
ّ
ي وْنه عنن خنالق ْ ورا ق نْ
فأخـلصوا العبـادةو وإيناه فنأفردوا بنـاأللوْة فَنأاّى تمأْ فَ منونَ يقنول :فنأ ّ
وضركْ تصرفونو ك ا:
الذي بـيده افع ْ
ّ
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22102ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :فنأاّى تمأْ فَ منونَ يقنول
الرْل :إاه لـيوفا عْى كذا وكذا.
م
م
وقد بـيّْت معْى اإلفاو وتأويـل قوله :تأْ فَ ونَ فـيـ ا مضى بشواْده الـ مْـية عن ت ريره.

اآلية 5-4 :

{و ِإن يم َذّبموكَ فَقَ ْد مكذّبَ ْ
نور و
س ٌل ّمن قَ ْبلِاَ َو ِإلَنى ّ
ت مر م
ّللاِ ت م ْر َْن مع امم مم م
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ْ
ْ
ور }.
ّللاِ َح ّق فَ َ تَمم ّراّ م مْ ال َحيَاة م الدّ ْايَا َومَ يَمم ّراّ م ْْ بِ ّ
اأ ِإ ّن َو ْعدَ ّ
الِلِ الم مَر م
يَأَيّ َُا الّْ م
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا علينه وسنلْ :وإن ي نذّبا ينا منـح د ْنأما النـ شركون
بـاهلل من قوما ف يحزاْا ذاكو وم يعظْ علـياو ف ن ذلا سْة هللامرالُْ من كفرة األمنـْ بنـاهللو منن
قبلُْو وت ذيبُْ رسل هللا ال ـي هللارسلُا إلـيُْ من قبلاو ولن يعدو مشنركو قومنا هللان ي وانوا منرلُْو
ور يقول تعالنـى ذكنره :وإلنـى
فـي بعوا فـي ت ذيبا مُْاُْْو ويسل وا سبـيـلُْ َوإلـى ّ
ّللاِ ت م ْر َْ مع األ م مم م
هللا مرْع هللامرك وهللامرْْو ف ـح ّل بُْ العقوبةو إن ْْ لـْ يْـيبوا إلـى طاع ْا فـي اتبـاعاو واإلقرار
بْبوتاو وقبول ما دعوتُْ إلـيه من الْصيحةو اظير ما هللاحللْا بْظرائُْ منن األمنـْ النـ ذّبة رسنلُا
ّ
قبلاو ومْـ ّجيا وهللاتبـاعا من ذلاو سْ ْا بـ ن قبلا فـي رسلْا وهللاولـيائْا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا
قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22103ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو ْ
إن يم َنذّبوكَ فَقَن ْد مكنذّ َب ْ
سن ٌل
ت مر م
ِم ْن قَ ْبلِاَ ّ
يعزي ابـيه ك ا تس عون.
اأ ّ
ّللاِ َح ّق يقنول تعالنـى ذكنره لنـ شركي قنريشو الـ ذّبنـي رسنول هللا
إن َو ْعدَ ّ
وقوله :يا هللايُا الّْ م
صلى هللا عليه وسلْ :يا هللايُا الْاأ إن وعد هللا إياكْ بأسه علـى إصراركْ علـى ال فر بهو وت ذيب
رسوله مـح د صلى هللا علينه وسنلْو وتنـحذيركْو وتنـحذيركْ انزول سنطوته ب نْ علنـى ذلنا ّ
حنقو
فأيقْوا بذلاو وبـادروا حلول عقوب ْ بـال وبة واإلاابنة إلنـى طاعنة هللا واإلينـ ان بنه وبرسنوله فَن
يمنرا ْ منا هللاا نـْ فنـيه منن العنيش فنـي ْنذه الدانـيا ورياسن ْ ال نـي
تَمم ّراّ م ْْ الـ َحياة م الدّ ْاـيا يقول :ف
ّ
ور يقنول :وم
ت رهللاسون بُا فـي ضعفـائ ْ فـيُا عن اتبـاع مـح د واإليـ ان َوم َيمم ّراّ م ْْ ّ
بنـالِلِ الم مَنر م
يو ويعنندكْ مننن هللا العنندات ال اذبننةو ويح ل ننْ علننـى
يَنندعْ ْ بننـاهلل الشننيطانو فـيـ ْننـي ْ األمااننـ ّ
اإلصرار علـى كفركْ بـاهللو ك ا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22104ـ حدثْـي علـ ّ
ور يقول :الشيطان.
فـي قولهَ :وم َيمم ّراّ م ْْ ّ
بـالِلِ الم مَر م

اآلية 6 :

ش ْي َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :إِ ّن ال ّ
عو ِح ْزبَهم ِليَ موامواْ ِمن ْن
عد ّموا ً إِاّ َ ا يَ ْد م
عد ّمو فَات ّ َِذموهم َ
طانَ لَ م ْْ َ
ير }.
ب ال ّ
هللا َ ْ
ص َحا ِ
س ِع ِ
إن ال ّ
يقول تعالـى ذكرهّ :
عند ّمو
شيْطانَ الذي اُي ْ هللايُا الْاأ هللان تم ّروا بمنروره إيناكْ بنـاهلل لَ من ْْ َ
العدو مْ ْو واحذروه بطاعة هللا واس مشاش ْ إياهو
عد ّموا يقول :فأازلوه من هللاافس ْ مْزل
فـات ّ ِ
ـَذموهم َ
ّ
عدوكْ الذي تـَافون غائل ه علـى هللاافس ْو فن تطيعنوه وم ت ّبعنوا خطواتنهو ف انه إانـ ا
خذركْ من ّ
م
ينندعو حزبننهو يعْننـي شننيع هو ومننن هللاطاعننه إلننـى طاع ننه والقبننول مْننهو وال فننر بننـاهلل ِلننـيَ واموا من ْ
نن
ير يقول :لـي واوا من الـ َـلدين فـي اار ُْْـْ ال ـي ت وقد علـى هللاْلُا .وبْـحو الذي
ب ال ّ
هللاص َحا ِ
س ِع ِ
قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
َ
إن ال ّ
22105ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قولنهّ :
عند ّمو
شنيْطانَ ل من ْْ َ
ّ
عو ِح ْزبَنهم
عد ّموا ف اه
لـحق علـى ك ّل مسلـْ عدواتهو وعدواته هللان يعاديه بطاعة هللا إاـ َ ا يَ ْد م
فـات ّ ِ
ـَذموهم َ
ير :هللاي لـيسوقُْ إلـى الْارو فُذه عداوته.
ب ال ّ
وحزبه :هللاولـياؤه ِلـيَ مواموا ِم ْن هللاص َحا ِ
س ِع ِ
عو ِح ْزبَنهم
22106ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فنـي قولنه :إاّنـ َ ا يَن ْد م
ِلننـيَ واموا ِمن ْ
ير وقننالْ :ننأما حزبننه مننن اإلاننسو يقننول :هللاولئننا حننزب الشننيطانو
ب ال ّ
نن هللاص ن َحا ِ
س ن ِع ِ
ّ
ّ
والننـحزب :ومتننه الننذين ي ننومْْ وي ولواننهو وق نرهللاّ :
ناب َوْن َنو يَ ََولننـى
نـي ّ
ّللام ال نذِي اَن ّنز َل ال ِ ن َ
إن َو ِلـيّن َ
ـحينَ .
صا ِل ِ
ال ّ
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اآلية 7 :

ت
صنا ِل َحا ِ
ع ِ لمنواْ ال ّ
عنذَابٌ شَندِيدٌ َوالّنذِينَ آ َمْمنواْ َو َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :الّذِينَ َكفَ منرواْ لَ مُن ْْ َ
ير }.
لَ مُْ ّم ْم ِف َرة ٌ َوهللاَْْ ٌر َكبِ ٌ
شندِيدٌو وذلننا عننذاب الْننار.
عنذَابٌ مننن هللا َ
يقننول تعالننـى ذكننره :الّنذِينَ َكفَننروا بننـاهلل ورسننوله لَ مُن ْْ َ
وقولهَ :والّذِينَ آ َمْموا يقول :والذين صدّقوا هللا ورسولهو وع لوا بـ ا هللامرْْ هللاو واا ُوا ع ا اُناْْ
ـير وذلا الـجْةو ك ا:
عْه لَ مُ ْْ َم ْم ِف َرة ٌ من هللا لذاوبُْ وهللاْْ ٌر َكبِ ٌ
نـير وْني
22107ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة لَ مُ ْْ َم ْم ِف َنرة ٌ وهللاْْ ٌنر َك ِب ٌ
الـجْة.

اآلية 8 :

مضن ّل َمنن َيشَنآ ما
سنْا ً فَن ِ ّن ّ
القول فنـي تأوينـل قولنه تعالنـى{ :هللاَفَ َ نن م يّننَ لَنهم م
ّللاَ ي ِ
س َنو َا َ
ع َ ِلن ِه فَ َنرآهم َح َ
س َرا ٍ
صَْعمونَ }.
ت ِإ ّن ّ
ع ِلي ٌْ ِب َ ا َي ْ
ّللاَ َ
َو َي ُْدِي َمن َيشَآ ما فَ َ ت َ ْذَْبْ اَ ْفسماَ َ
علَ ْي ُِ ْْ َح َ
سن له الشيطان هللاع اله السيئة من معاصي هللا وال فر بهو وعبـادة منا
يقول تعالـى ذكره :هللاف ن ح ّ
ّ
وأنن هللان قمبحنه ْ ينـلو ل زينـين
دواه من امَلُة واألوثنانو فنرآه حسنْاو فحسنب سنيىا ذلنا حسنْاو
الشيطان ذلا لهو ذْبت افسا علـيُْ حسنرات وحنذف منن ال ن َ :ذْبنت افسنا علنـيُْ حسنراتو
مضن ّل َم ْ
س َرا ٍ
نن َيشنا ما و َي ُْندِي
ت مْنه .وقولنه :فن ّن ّ
ّللاَ ي ِ
اك فـاا بدملة قوله :فَ ت َ ْذَْبْ اَ ْفسماَ َ
علَـ ْي ُِ ْْ َح َ
َم ْن َيشا ما يقول :ف ن هللا يَذل من يشاا عن اإليـ ان بنه واتبنـاعا وتصنديقاو فنـيضله عنن الرشناد
ّ
الـحق فـي ذلاو ويُدي من يشاا يقول :ويوفّق من يشاا ل يـ ان به واتبـاعاو والقبنول مْناو
إلـى
سنرا ٍ
ت يقنول :فن تمُلنا افسنا حزانا علنـى
ف ُديه إلـى سبـينـل الرشناد فَن تَن ْذَْبْ اَ ْفسمناَ َ
علَنـ ْي ُِ ْْ َح َ
ض ل ُْ وكفرْْ بـاهللو وت ذيبُْ لا .وبْـحو الذي قلْا فنـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر منن قنال
ذلا:
22108ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة هللاف َ ْن م يّنَ لَهم م
ع َ ِلن ِه فَنرآهم
سنو ما َ
مض ّل َم ْن يَشا ما ويَ ُْدِي َمن ْن يَشنا ما قنال ق نادة والنـحسن :الشنيطان ينن لُنْ فَن تَن ْذَْبْ
سْا ف ّن ّ
ّللاِ ي ِ
َح َ
َ
ّ
س َراتٍ :هللاي م يمحزاا ذلا علـيُْو ف ن هللا يضل من يشااو ويُدي من يشاا.
اَ ْفسماَ َ
علـ ْي ُِ ْْ َح َ
22109ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قول هللا :فَ ت َ ْذَْبْ اَ ْفسماَ
ت قال :الـحسرات :الـحزنو وقرهللا قول هللا :يا َحس َْرتا علـى ما فَ ّر ْ
سرا ٍ
ّللاِ.
ب ّ
طتم فِـي َْ ْْ ِ
َ
علَـ ْي ُِ ْْ َح َ
ْ
ْ
ّ
ّ
مضل َمن يَشا ما ويَ ُْدِي َمن يَشا ما موضع الـجوابو وإاـ ا ْنو مْبنع النـجوابو
ووقع قوله :ف ن ّ
ّللاَ ي ِ
ألن الـجواب ْو الـ روك الذي ذكرتو فـاك فنـى بنه منن النـجواب لدمل نه علنـى النـجواب ومعْنى
ال َ.
ْ
َ
ْ
َ
سنرا ٍ
قنراا األمصنار سنوى
ت فقرهللاتنه ّ
واخ لفت ّ
القراا فـي قرااة قوله :ف تَنذَْبْ اَفسمناَ َ
علنـ ْي ُِ ْْ َح َ
ْ
ْ
َ
هللابـي ْعفر الـ داـي ف تَذَْبْ اَفسماَ بف ـح ال اا من ت َذَْبْ و وافسنا برفعُنا .وقنرهللا ذلنا هللابنو ْعفنر:
سا بْصبُاو بـ عْى :م تذْب هللاات يا مـح د افسا.
«فَ ت م ْذِْبْ » بضْ ال اا من ت َ ْذَْبْ و واف َ
القراا علـيه.
قراا األمصارو إلْ اع الـحجة من ّ
والصواب من القرااة فـي ذلا عْداا ما علـيه ّ
وقولهّ :
صَْعمونَ يقول تعالـى ذكره :إن هللا يا مـح د ذو علـْ بـ ا يصْع ْأما
إن ّ
ع ِلـيـ ٌْ بِـ َ ا يَ ْ
ّللاَ َ
الذين يّن لُْ الشيطان سوا هللاع الُْو وْو مـحصيه علـيُْو ومـجا يُْ به ْزااْْ.

اآلية 9 :

ى بَلَن ٍد ّميّن ٍ
ت فَأ َحْ يَ ْيَْنا
{و ّ
س َحابا ً فَ م
س َل ّ
الريَا َح فَ مرِ م
ير َ
ِي هللا َ ْر َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ :
ّللام الّذ َ
س ْقَْاهم ِإلَ َ
ض بَ ْعدَ َم ْوتِ َُا َكذَلِاَ الّْ م
ور }.
ِب ِه ْ
ش م
األر َ
يقول تعالـى ذكره :وهللا الذي هللارسل الرياح ف رـير السحاب للنـ َحيا والمينث فَسن ْقْاهم إلنـى بَلَن ٍد َميّن ٍ
ت
يقننول :فسننقْاه إلننـى بلنند مننـجدب األْننلو مننـحل األرضو داثننر م ابننت فننـيه وم رع فَأحْ يَننـيْْا ِب ن ِه
ض بَ ْعندَ َم ْوتُِننا يقننول :فأخصننبْا بميننث ذلننا السننحاب األرض ال ننـي سننقْاه إلننـيُا بعنند ْنندوبُاو
ْ
األر َ
وهللااب ْنا فننـيُا النزرع بعنند الـ نـحل َكننذلاَ الّْ م
نور يقننول تعالنـى ذكننره ْ :نذا يم ْْ ِشننر هللا الـ وتنـى بعنند
ش م
ب ئُْ فـي قبورْْو فـيحينـيُْ بعند فْنائُْو ك نا هللاحينـيْا ْنذه األرض بنـالميث بعند منـ اتُا .وبْنـحو
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الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا22110 :ـ حدثْا ابن بشارو قال :حندثْا عبند
الرح نو قال :حدثْا سفنـيانو عنن سلنـ ة بنن كُينـلو قنال :حندثْا هللابنو الزعنرااو عنن عبند هللاو قنال:
ي ون بـين الْفَ ـين ما شناا هللا هللان ي نونو فلنـيس منن بْنـي آدَ إمّ وفنـي األرض مْنه شنيا .قنال:
ي الرْنلو ف ْبنت هللاْسنادْْ ولنـح ااُْ منن ذلناو ك نا
فـيرسل هللا ماا من تـحت العنرش مْنـيّا ك ْنـ ّ
ْ
َ
م
س َحابـا فَسقْاهم إلـى بَل ٍد َمي ْ
ّت ...إلـى
تْبت األرض من الررىو ثْ قرهللاَ :و ّ
ّللام الّذِي ْ
س َل ّ
الريا َح فَ م
رـير َ
هللار َ
قولهَ :كذلاَ الْم م
ور قال :ثْ يقوَ ملَا بـالصور بـين الس اا واألرضو فـيْفل فـيهو ف ْطلق ك ّل افس
ش م
إلـى ْسدْاو ف دخـل فـيه.
ّ
الريا َح
22111ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :و ّ
ّللام الذِي ْ
س َل ّ
هللار َ
رـير س َحابـا قنال :يرسنل الريناح ف سنوق السنحابو فأحينا هللا بنه ْنذه األرض النـ ي ة بُنذا النـ ااو
فَ م م
ف ذلا يبعره يوَ القـيامة.

اآلية 10 :

صن َعدم ْال َ ِلن مْ ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَ { :منن َكنانَ ي ِمريندم ْال ِع ّنزة َ َ ِ ّ ِ
ّنب
الطي م
ِ ْال ِع ّنزة م َْ ِ يعنا ً ِإلَيْن ِه يَ ْ
مور }.
عذَابٌ َ
سيّئ َا ِ
صا ِل مح يَ ْرفَعمهم َوالّذِينَ يَ ْ م مرونَ ال ّ
َو ْال َع َ مل ال ّ
شدِيدٌ َو َم ْ مر هللا م ْولَئِاَ مْ َو يَب م
ت لَ مُ ْْ َ
اخ لف هللاْل ال أويـل فـي معْى قولهَ :م ْن كانَ ي ِمريدم ال ِع ّزة َ َ ِ ّ ِ
ِ ال ِع ّنزة م َْ ِ يعنا فقنال بعضنُْ :معْنى
ذلا :من كان يريد ّ
العزة بعبـادة امَلُة واألوثانو ف ن العزة هلل ْ يعا .ذكر من قال ذلا:
 22112ـ حدثْا مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن منـجاْدو فنـي قنول هللاَ :م ْ
نن
كانَ ي ِمريدم ال ِع ّزة َ يقول :من كان يريد ّ
العزة بعبـادته امَلُة ف ّن ال ِع ّزة َ ِ ّلِلِ َْ ِ يعا.
وقال آخرون :معْى ذلا :من كان يريد العزة فلـي ّ
عز بطاعة هللا .ذكر من قال ذلا:
ِِ
22113ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :م ْن كانَ ي ِمريدم ال ِع ّزة َ َ ِ ّ
ال ِع ّزة م َْ ِ يعا يقول :فلـي ّ
عز بطاعة هللا.
ّ
العنزة لنـ ن ْنيو ف انه هلل ْ يعنا كلُنا :هللاي كن ّل
وقال آخرون :بل معْى ذلا :منن كنان يريند علنـْ
وْه من ّ
ِ.
العزة ّ
العزةو فبـاهلل فلـي ّ
والذي ْو هللاولـى األقوال بـالصواب عْدي قول من قال :من كان يريد ّ
ِ
عز و ّ
ّ
العزة ْ يعاو دون ك ّل ما دواه من امَلُة واألوثان.
وإاـ ا قلت :ذلا هللاولـى بـالصوابو ألن امَيات ال ـي قبل ْذه امَيةو ْنرت ب قرينع هللا النـ شركين
علـى عبـادتُْ األوثانو وتوبـيَه إياْْو ووعيده لُْ علـيُاو فأولـى بُذه هللايضا هللان ت ون منن ْنْس
الـحث علـى فراق ذلاو ف اات قص ُا شبـيُة بقص ُاو وكاات فـي سياقُا.
صعَدم ال َ ِلـ مْ ّ
الطيّب يقول تعالـى ذكره :إلـى هللا يصنعد ذكنر العبند إيناه وثْناؤه علنـيه
وقوله :إلَـيْه يَ ْ
صا ِلـ مح يَ ْرفَعمهم يقول :ويرفع ذكر العبد ربه إلـيه ع له الصالـحو وْو الع ل بطاع هو وهللاداا
والعَ َ مل ال ّ
فرائضهو واما ُاا إلـى ما هللامر به .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22114ـ حدثْـي مـح د بن إس اعيـل األح سيو قال :هللاخبراـي ْعفر بن عونو عن عبد الرح ن
بن عبد هللا الـ سعوديو عن عبد هللا بن الـ َارقو عن هللابـيه الـ َارق بن سلـيـْو قال :قال لْا عبند
هللا :إذا حدّثْاكْ بحديث هللاتـيْاكْ ب صديق ذلا منن ك ناب هللا .إن العبند الـ سلنـْ إذا قنال :سنبحان هللا
ّ
ّ
فجعلُنن تنـحت ْْاحينهو ثنْ
هللاخنذْن ملناو
وبح دهو الـح د هلل م إله إمّ هللاو وهللا هللاكبنرو تبنـارك هللاو
ّ
بُن إلـى الس ااو ف يـ ّر ّ
صعد ّ
لقنائلُن ح نـى يحينـي
بُن علـى ْ ع منن النـ ئ ة إمّ اسن مفروا
ّ
َ
ّ
صا ِلـ مح يَ ْرفَعمهم.
بُن وْه الرح نو ثْ قرهللا عبد هللا :إلـ ْي ِه يَ ْ
ب والعَ َ مل ال ّ
صعَدم ال َ ِلـ مْ الطيّ ِ
22115ـ حدثْـي يعقوب بن إبراْيـْو قال :حدثْا ابن علنـيةو قنال :هللاخبرانا سنعيد النـجريريو عنن
عبد هللا بن شقنـيقو قنال :قنال كعنب :إن لسنبحان هللاو والنـح د هللو وم إلنه إمّ هللاو وهللا هللاكبنرو لندويا
ّ
بصاحبُنو والع ل الصالـح فـي الـَزائن.
ي الْـحلو يذكرن
حول العرش كدو ّ
 22116ـ حدثْـي ينواسو قنال :حندثْا سفنـيانو عنن لنـيث بنن هللابنـي سلـينـْو عنن شنُر بنن حوشنب
صعَدم ْال َ ِلـ مْ ّ
صا ِلـ مح يَ ْرفَعمهم قال :الع ل الصالنـح يرفنع ال لنـْ
الطي م
األشعريو قوله :إِلـ ْي ِه يَ ْ
ّب َو ْالعَ َ مل ال ّ
الطيب.
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يو عنن ابنن عبنـاأو قولنه:
يو حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علـ ّ
22117ـ حدثْـي علـ ّ
صعَدم ال َ ِلـ مْ ّ
َ
صا ِلنـ مح يَ ْرفعمنهم قنال :ال ن َ الطينب :ذكنر هللاو والع نل الصالنـح:
الطي م
إلَـ ْي ِه يَ ْ
ّب والعَ َ مل ال ّ
هللاداا فرائضه ف ن ذَ َكر هللا سبحااه فـي هللاداا فرائضهو مح ِ ل علـيه ذكر هللا فصعد بنه إلنـى هللاو ومنن
ذكر هللاو ولـْ يأدّ فرائضهو مردّ ك مه علـى ع لهو ف ان هللاولـى به.
 22118ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
صنعَدم
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قولنه :إلَنـ ْي ِه يَ ْ
ال َ ِلـ مْ ّ
صا ِلـ مح يَ ْرفَعمهم قال :الع ل الصالـح يرفع ال َ الطيب.
الطي م
ّب َوالعَ َ مل ال ّ
صنعَدم ال َ ِلنـ مْ ّ
ّنب
الطي م
22119ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيد قال :حدثْا سعيد عن ق ادة قوله :إلَـ ْي ِه يَ ْ
صا ِلـ مح يَ ْرفَعمهم قال :قال الـحسن وق ادة :م يقبل هللا قومً إمّ بع لو من قنال وهللاحسنن الع نل
والعَ َ مل ال ّ
قبل هللا مْه.
ّ
ت يقول تعالـى ذكره :والذين ي سبون السنيئات لُنْ عنذاب ُْْنـْ.
سيّئا ِ
وقولهَ :والذِينَ يَـ ْ م مرونَ ال ّ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
22120ـ ن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :ثْننـي سننعيدو عننن ق ننادةو قولننهَ :وال نذِينَ يَننـ ْ م مرونَ
شدِيدٌ قالْ :أما هللاْل الشرك.
عذَابٌ َ
سيّئا ِ
ال ّ
ت لَ مُ ْْ َ
م
م
مور يقول :وع ل ْأما الـ شركين يَبورو فـيبطل فـيذْبو ألاه لـْ ي ن
وقولهَ :و َم ْ مر هللاولَئِاَ مْ َو يَب م
هللو فلـْ يْفع عامله .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
منور :هللاي
22121ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َو َم ْ منر هللامولَئِناَ مْ َنو يَب م
يفسد.
22122ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا سفنـيانو عنن لنـيث بنن هللابنـي سلـينـْو عنن شنُر بنن حوشنب
مور قال ْْ :هللاصحاب الرياا.
َو َم ْ مر هللامولَئِاَ مْ َو يَب م
حدثْـي مـح د بن ع ارةو قال :حدثْا سُل بن هللابـي عامرو قال :حدثْا ْعفنر األح نرو عنن شنُر
مور قال ْْ :هللاصحاب الرياا.
بن حوشبو فـي قوله َو َم ْ مر هللامولَئِاَ مْ َو َيب م
22123ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابنن يندو فنـي قولنهَ :و َم ْ منر هللامولَئِناَ مْ َنو
وضرْْ.
مور قال :بـار فلـْ يْفعُْو ولـْ يْ فعوا بهو
ّ
َيب م

اآلية 11 :

ب ث م ّْ ِمن اّ ْ
طفَن ٍة ثمن ّْ َْ َع َل من ْْ هللا َ ْ َواْنا ً َو َمنا تَحْ ِ ن مل
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
{و ّ
ّللام َخلَقَ م ْْ ّمن ت م َرا ٍ
َ
م
علَنى
ص ِم ْن م
ع م ِنر ِه ِإمّ ِفني ِك َنا ٍ
ض مع ِإمّ ِب ِع ْل ِ ِه َو َما يم َع ّ مر ِمن ّم َع ّ ٍر َومَ يمْقَ م
ب ِإ ّن ذَلِناَ َ
ى َومَ ت َ َ
ِم ْن هللا ْار َ َ
ِير }.
ّ
ّللاِ يَس ٌ
َ
م
م
ْ
َ
ب يعْـي بذلا هللااه خـلق هللابنـاْْ آدَ منن تنرابو
يقول تعالـى ذكرهَ :و ّ
ّللام خَـلق ْْ هللايُا الْاأ ِمن ترا ٍ
فجعل خـلق هللابـيُْ مْه لُْ خـلقا ث م ّْ ِم ْن ام ْ
طفَ ٍة يقول :ثْ خـلق ْ من اطفنة الرْنل والنـ رهللاة ثمن ّْ َْعَلَ ن ْْم
هللا ْ َواْا يعْـي هللااه ّو مُْْ األارى من الذكر .وبْـحو الذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر
من قال ذلا:
َ
م
م
ْ
َ
ب يعْـي
22124ـ حدثْـي بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو ّ
ّللام خَـلق ْْ ِمن ترا ٍ
آدَ ث م ّْ ِم ْن ام ْ
فزو بعض ْ بعضا.
طفَ ٍة يعْـي ّ
ذري ه ث م ّْ َْعَلَ م ْْ هللا ْ َواْا ّ
ض مع إمّ ب ِع ْلـ ِ ِه يقول تعالـى ذكره :وما تـح ل من هللاارى مْ ْ هللايُا
وقولهَ :وما تَـحْ ِ مل ِم ْن هللا م ْارَى َوم ت َ َ
الْاأ من ح ل وم اطفة إمّ وْو عالـْ بح لُنا إيناه ووضنعُاو ومنا ْنو؟ ذكنر هللاو هللاارنى؟ م يَفنـى
علـيه شيا من ذلا.
ّ
ْ
ب اخ لنف هللاْنل ال أوينـل فنـي تأوينـل
ص ِم ْن م
ع م ِر ِه إم فِـي ِك ا ٍ
وقولهَ :وما يمعَ ّ مر ِم ْن ممعَ ّ ٍر َوم يمْقَ م
ذلاو فقال بعضُْ :معْاه :وما يع ر من مع ر فـيطول ع رهو وم يْقص من ع ر آخر غينره عنن
ب عْننده م ننوب قبننل هللان تننـح ل بننه هللامننهو وقبننل هللان
ع ننر ْننذا الننذي ع ّ ننر ع ننرا طننوي ً إمّ فِننـي ِك ننا ٍ
تضعهو قد هللاحصى ذلا كله وعلـ ه قبل هللان يَـلقهو م يمزاد فـيـ ا ك ب له وم ينْقص .ذكنر منن قنال
ذلا:
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22125ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ابننن عبننـاأو قولننهَ :ومننا يمعَ ّ ن منر ِمن ْ
نير يقننول :لننـيس هللاحنند قضننيت لننه طننول الع ننر
نن ممعَ ّ ن ٍنر ...إلننـى يَ ِسن ٌ
والـحياة إمّ وْو بـا ِلغ ما قدّرت له من الع رو وقد قضيت ذلا لهو وإانـ ا يْ ُني إلنـى ال ناب النذي
قدّرت لهو م يزاد علـيه ولـيس هللاحد قضيت له هللااه قصير الع ر والـحياة ببـالغ الع نرو ول نن يْ ُني
ب يقول :ك ّل
ص ِم ْن ع م ِر ِه إمّ فِـي ِك ا ٍ
إلـى ال اب الذي قدّرت له م يزاد علـيهو فذلا قولهَ :وم يم ْْقَ م
ذلا فـي ك اب عْده.
22126ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :من قضيت لنه هللان يع نر ح نـى يمدركنه
ال برو هللاو يع ر هللااقص من ذلاو ف ّل بـالغ هللاْله الذي قد قضى لهو ك ّل ذلا فـي ك اب.
22127ـ حدثْـي يواسو قنال :هللاخبرانا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنهَ :ومنا يمعَ ّ منر ِم ْ
نن
ص ِم ْ
م
وآخنر
اإلاسنان يعنيش مئنة سنْةو
ب قنال :هللام تنرى الْناأ:
نن م
ع م ِنر ِه إمّ فِنـي ِك نا ٍ
ممعَ ّ ٍر َوم يم ْْقَ م
م
يـ وت حين يولد؟ فُذا ْذا.
ع م ِر ِه علـى ْذا ال أويـل وإن كاات فنـي الظناْر هللااُنا كْاينة
ص ِم ْن م
فـالُاا ال ـي فـي قوله َوم يم ْْقَ م
سن ذلا ألن صاحبُا لنو هللاأُنر لظُنر
األولو فُي كْاية اسْ آخر غيرهو وإاـ ا ح م
عن اسْ الـ ْ َع ّ ر ّ
األولو وذلا كقولُْ :عْدي ثوب واصفهو والـ عْى :واصف امَخر.
بلفظ ّ
وقال آخرون :بل معْى ذلا :وما يمع ّ ر من مع ّ نر وم ينْقص منن ع نره بفْناا منا فْنـي منن هللايناَ
األولو ألن معْنى ال ن َ :منا
حياتهو فنذلا ْنو اقصنان ع نره .والُناا علنـى ْنذا ال أوينـل للنـ م َع ّ ر ّ
يطن ّنول ع ننر هللاحنندو وم يننذْب مننن ع ننره شننياو فننـيم ْْقَص إمّ وْننو فننـي ك نناب عبنند هللا م ننوب قنند
هللاحصاه وعلـ ه .ذكر من قال ذلا:
 22128ـ حدثْـي هللابو حصين عبد هللا بن هللاح د بن يواسو قال :حدثْا عبرنرو قنال :حندثْا حصنينو
ص ِم ْ
عن هللابـي مالا فـي ْنذه امَينةَ :ومنا يم َع ّ منر ِم ْ
ب قنال :منا
نن م
ع م ِنر ِه إمّ فِنـي ِك نا ٍ
نن مم َع ّ ن ٍر َوم يمن ْْقَ م
يقضي كْ هللايامه ال ـي عددت له إمّ فـي ك اب.
األول وذلنا هللان ذلنا ْنو هللاأُنر معْـينـيهو
وهللاولـى ال أويـلنـين فنـي ذلنا عْندي الصنوابو ال أوينـل ّ
وهللاشبُُ ا بظاْر ال ْزيـل.
وقولهّ :
سير :يقول تعالنـى ذكنره :إن إحصناا هللاع نار خنـلقه علنـيه يسنير سنُلو
إن ذلاَ علـى ّ
ّللاِ َي ٌ
طويـ مل ذلا وقصيرهو م ي عذّر علـيه شيا مْه.

اآلية 12 :

سنآ ِئ ٌغ ش ََنرابمهم َوَْنـَذَا ِم ْلن ٌح
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
ان َْنـَذَا َ
عن ْذبٌ فم َنراتٌ َ
{و َما َي ْس َ ِوي ْال َبحْ َنر ِ
َ
هللا م َْا ٌ َو ِمن مك ّل ت َأ ْ مكلمونَ لَحْ ا ً َ
اخ َر ِل َ ْب َممنواْ ِمنن
سواَ َُا َوت ََرى ْالفم ْلاَ فِي ِه َم َو ِ
ط ِريّا ً َوت َ ْس ََْ ِر مْونَ ِح ْليَةً ت َْلبَ م
ض ِل ِه َولَعَلّ م ْْ ت َ ْش م مرونَ }.
فَ ْ
عن ْذب فمنرات والفنراتْ :نو هللاعنذب
يقول تعالـى ذكنره :ومنا يع ندل البحنران فنـيس ويانو هللاحندْ ا َ
م
العذبو وْذا ِم ْلـ ٌح هللا م َْا ٌ يقول :وامَخر مُْ ا ملـح هللاْا و وذلا ْو ماا البحنر األخضنر واألْنا :
الـ ّرو وْو هللاشدّ الـ ياه مملوحةو ك ا:
م
ْ
َ
22129ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننهَ :و َْنذا ِملننـ ٌح هللاْننا ٌ
واألمْا  :الـ ّر.
ط ِريّا يقول :ومن ك ّل البحار تأكلون لـح ا َ
وقولهَ :و ِم ْن مك َل ت َأ ْ مكلمونَ لَـحْ ا َ
ط ِرياو وذلا الس ا منن
عنننذبُ ا الفنننراتو وملنننـحُ ا األْنننا وت َ ْس َن ْ
نندر والنننـ رْان
ننـَ ِر مْونَ ِح ْلنننـيَةً ت َْلبَ م
سنننواَُا يعْنننـي :الن ّ
تس نـَرْواُا مننن الـ لننـح األْنا  .وقنند بننـيّْا قبنل وْننه ت َ ْس َن ْ
نـَ ِر مْونَ ِح ْلنـيَةًو وإاننـ ا يس ننـَر مننن
اخ َر يقنول تعالنـى ذكنره :وتنرى
الـ لـح فـينـ ا مضنى بنـ ا هللاغْنى عنن إعادتنه َوت َ َنرى الفم ْلناَ فِنـي ِه َم َنو ِ
منرت واحندتُا
السفن فـي كل تلا البحار منواخرو تنـ مَر النـ اا بصندورْاو وذلنا خرقُنا إيناه إذا ّ
ماخرة .يقال مْهَ :مََرت تـ مَرو وتـ ََر َم َْراو وذلنا إذا اشنقّت النـ اا بصندورْا .وبْنـحو النذي
قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:

This file was downloaded from QuranicThought.com

22130ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :و ِم ْن مك ّل تَنأ مكلمونَ لَنـحْ ا
َ
ط ِريّا :هللاي مُْ ا ْ يعا وت َ ْس ْ
سنواَُا ْنذا اللألنأو وتنرى الفملنا فنـيه منواخر :فنـيه
َـَ ِرْونَ ِح ْلنـيَةً ت َْلبَ م
السفن ممقبلةً ومدبرة بريح واحدة.
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حندثْا هللابنو صالنـحو قنال :ثْنـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22131ـ حدثْا علـ ّ
واري.
قولهَ :وت ََرى الفم ْلاَ فِـيه َم َو ِ
اخ َر يقولِ َْ :
وقولننهِ :ل َ ْب َممننوا ِمن ْ
ض ن ِل ِه يقننول :ل طلبننوا بركننوب ْ فننـي ْننذه البحننار فننـي الفلننا مننن معايش ن ْو
نن فَ ْ
صرفوا فـيُا فـي تـجارات ْو وتش روا هللا علـى تسَيره ذلا ل ْو وما ر ق ْ مْه منن طيبنـات
ول
ّ
ي.
الر قو وفـاخر الـحلـ ّ

اآلية 13 :

سن َّ َر ال ّ
س
نار فِني ْاللّيْن ِل َو َ
نار َويمنو ِل م ,الّْ َُ َ
القول فـي تأوينـل قولنه تعالنـى{ :يمنو ِل مْ ,اللّيْن َل فِني الّْ َُ ِ
شن ْ َ
ّللام َربّ من ْْ لَنهم ْال م ْلنام َوالّنذِينَ تَن ْدعمونَ ِمنن دمواِن ِه َمنا يَ ْ ِل منونَ ِمنن
س ّ ى ذَ ِل من مْ ّ
َو ْالقَ َ َر مك ّل يَجْ ِري أل َْ ٍل ّم َ
قِ ْ
ير }.
طِ ٍ
يقول تعالـى ذكره :يدخـل اللـيـل فـي الُْارو وذلا ما اقص من اللـيـل هللادخنـله فنـي الُْنار فنزاده
فـيهو ويولـ ,الُْار فـي اللـيـلو وذلا منا اقنص منن هللاْنزاا الُْنار اد فنـي هللاْنزاا اللـينـلو فأدخنـله
فـيُاو ك ا:
ُار
22132ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :يمو ِلـ م ,اللّـيْـ َل فِـي الّْ ِ
ُار فِـي اللّـيْـ ِل يادة ْذا فـي اقصان ْذاو واقصان ْذا فـي يادة ْذا.
َويمو ِلـ م ,الّْ َ
22133ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ُار فِـي اللّـيْـ ِل يقولْ :و اا قا ,هللاحدْ ا منن
ُار َويمو ِلـ م ,الّْ َ
ابن عبـاأو قوله :يمو ِلـ م ,اللّـيْـ َل فِـي الّْ ِ
امَخر.
س َّ َر ال ّ
سن ّ ى يقنول :وهللاَْْ نرى ل نْ الشن س والق نر اع نة
س والقَ َ َر مك ّل َيجْ َري أل َ َْ ٍل مم َ
وقوله :و َ
شْ َ
مْه علـي ْو ورح ة مْه ب ْو ل علـ وا عدد السْـين والـحسابو وتعرفوا اللـيـل من الُْار.
س ّ ى يقول :كل ذلا يجنري لوقنت معلنوَ .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا
وقوله :مك ّل َيجْ ِري أل َ َْ ٍل مم َ
قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
س َّ َر ال ّ
س والقَ َ َنر
22134ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :و َ
شن ْ َ
صر دواه وم ي عدّاه.
س ّ ى هللاْل معلوَو وحدّ م يمقَ ّ
مك ّل َيجْ ِري ِم َا َْ ٍل مم َ
ّللام َربّ م ْْ يقول :الذي يفعل ْذه األفعال معبودكْ هللايُنا الْناأ النذي م تصلنـح العبنـادة
وقوله :ذَ ِل م مْ ّ
إمّ لهو وْو هللا رب ْو ك ا:
ّللام َربّ م ن ْْ لَنهم
22135ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننه :ذَ ِل من مْ ّ
الـ م ْلام  :هللاي ْو الذي يفعل ْذا.
وقوله :لَهم الـ م ْلام يقول تعالـى ذكره :له الـ لا ال ا َّ الذي م شيا إمّ وْو فـي ملم ه وسلطااه.
نن قِ ْ
وقوله َوالّذِينَ ت َ ْدعمونَ ِم ْن دمواِ ِه منا يَنـ ْ ِل مونَ ِم ْ
ينر يقنول تعالنـى ذكنره :والنذين تعبندون هللايُنا
طِ ٍ
الْاأ من دون رب ْ الذي ْذه الصفة ال ـي ذكرْا فـي ْذه امَيات الذي له الـ م لا ال امنلو النذي م
يمشبُه ملاو صف ه ما يَـ ْ ِل مونَ ِم ْن قِ ْ
ير يقول :ما يـ ل ون قِ ْشر اواة ف ا فوقُا .وبْـحو النذي قلْنا
طِ ٍ
فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22136ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ْشيـْو قال :هللاخبراا عوفو ع ن حدّثهو عن ابن عبـاأ فـي
قوله :ما يَـ ْ ِل مونَ ِم ْن قِ ْ
ير قالْ :و ْلد الْواة.
طِ ٍ
يو عنن ابنن عبنـاأو قولنه ِم ْ
نن
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاويةو عن علنـ ّ
حدثْـي علـ ّ
قِ ْ
ير يقول :الـجلد الذي ي ون علـى أُر الْواة.
طِ ٍ
حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابنـيو قنال :ثْنـي ع نيو قنال :ثْنـي هللابنـيو عنن هللابنـيهو عنن ابنن
عبـاأو قوله ما يَـ ْ ِل مونَ ِم ْن قِ ْ
ير يعْـي :قشر الْواة.
طِ ٍ
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 22137ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن منـجاْدو فنـي قنول هللاِ :منن
قِ ْ
ير قال :لفـافة الْواة كسحاة البـيضة.
طِ ٍ
22138ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو فنـي قولنه :منا يَنـ ْ ِل مونَ ِم ْ
نن
قِ ْ
ير والقط ير :القشرة ال ـي علـى رهللاأ الْواة.
طِ ٍ
22139ـ حدثْا ع رو بن عبد الـح يدو قال :حندثْا منروان بنن معاوينةو عنن مْ َنويبرو عنن بعنض
هللاصحابهو فـي قوله :ما يَـ ْ ِل مونَ ِم ْن قِ ْ
ير قالْ :و ال ِق ع الذي ي ون علـى ال ـ رة.
طِ ٍ
مرةو عن عطيةو قال :القط ير :قشر
22140ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا هللابو عامرو قال :حدثْا ّ
الْواة.

اآلية 14 :

س ِ عمواْ َما ا ْس َ َجابمواْ لَ م ْْ َويَ ْنو ََ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىِ { :إن ت َ ْد م
عو مْ ْْ مَ يَ ْس َ عمواْ دم َ
عآ َا مك ْْ َولَ ْو َ
ير }.
ْال ِقيَا َم ِة يَ ْ فم مرونَ ِبش ِْر ِكـ م ْْ َومَ يمَْبّئماَ ِمرْ مل َخ ِب ٍ
قولهْ :
س ِ عموا ما ا ْس َـجابموا لَ م ْْ يقول تعالنـى ذكنره :إن تندعوا
إن ت َ ْد م
عو مْ ْْ م يَ ْس َ عموا دمعا َا مك ْْ َولَ ْو َ
هللايُا الْاأ ْأما امَلُة ال ـي تعبدواُا من دون هللا م يس عوا دعااكْو ألاُا ْ اد م تفُْ عْ ْ ما
س ِ عموا ما ا ْس َـجابموا لَ م ْْ يقول :ولو س عوا دعااكْ إياْْو وفُ وا عْ ْ هللااُا قول ْو بأن
تقولون َولَ ْو َ
سرا له
مْعل لُْ س ع يس عون بهو ما اس ـجابوا ل ْو ألاُا لـيست ااطقةو ولـيس ك ّل سامع قومً م ـي ّ
الـجواب عْه .يقول تعالـى ذكره للنـ شركين بنه امَلُنة واألوثنان :ف ينف تعبندون منن دون هللا منن
ضنركْو وتَندَعون عبنـادة النذي بنـيده افع نْ
ْذه صف هو وْنو م افنع ل نْ عْندهو وم قمندرة لنه علنـى
ّ
وضركْو وْو الذي خـلق ْ وهللااعْ علـي ْ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال
ّ
ذلا:
22141ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولنهْ :
عو مْ ْْ م َيسْن َ عموا
إن تَن ْد م
س ِ عموا ما ا ْس َـجابموا لَ م ْْ هللاي ما قَ ِبلوا ذلا عْ ْو وم افعوكْ فـيه.
دمعا َا مك ْْ َولَ ْو َ
ِنر ِك م ْْ يقنول تعالنـى ذكنره للنـ شركين منن عبندة األوثنان :وينوَ
وقولهَ :و َي ْو ََ ال ِقنـيا َم ِة َي ْ فم منرونَ ِبش ْ
القـيامة ت برهللا آلُ ْ ال ـي تعبدواُا من دون هللا من هللان ت ون كاات هلل شري ا فـي الداـياو ك ا:
22142ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو َي ْو ََ ال ِقـيا َم ِة ي ْ فم مرونَ بش ِْر ِك ْْ
ض ْونو وم يم ِق ّرون به.
إياْْو وم ير َ
ـير يقول تعالـى ذكره :وم يَبرك يا مـح د عن آلُة ْأما الـ شركين
وقولهَ :وم يمَْبّئماَ ِمرْ مل َخ ِب ٍ
عبَندَتُا يننوَ القنـيامةو مننن تَبَ ّرئُننا مننُْْو وكفرْننا بُننْو مرننل ذي خبننرة
ومنا ي ننون مننن هللامرْننا وهللامننر َ
بأمرْا وهللامرْْ وذلا الـَبـير ْو هللا النذي م يَفنـى علنـيه شنيا كنان هللاو ي نون سنبحااه .وبْنـحو
الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْ
م
م
22143ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادةو قولنهَ :وم يمَْبّئناَ مرنل َخبِنـير
وهللا ْو الـَبـير هللااه سي ون ْذا مُْْ يوَ القـيامة.

اآلية 15 :

ي ْال َح ِ يدم }.
ّللاِ َو ّ
اأ هللاَا م مْ ْالفمقَ َرآ ما إِلَى ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :يَأَيّ َُا الّْ م
ّللام مْ َو ْالمَِْ ّ
يقنول تعالنـى ذكنره :ينا هللايُننا الْناأ هللاا نـْ هللاولنو النـحاْة والفقننر إلنـى رب نْو ف يناه فنـاعبدواو وفننـي
ي عن عبنـادت ْ إيناهو وعنن
رضاه فسارعواو يمْ ْ من فقركْو وت م ْْـجح لديه حوائج ْ َو ّ
ّللام مْ َو المَِْـ ّ
خدم ْو وعن غير ذلا من األشيااو مْ ْ ومن غيركْو الـ َح ِ يدم يعْـي :الـ ـح ود علـى اِعَ هو فن ن
ك ّل اع ة ب ْ وبميركْ ف ْهو فله الـح د والش ر ب ّل حال.

اآلية 18-16 :

ينز و
القول فـي تأويـل قوله تعالـىِ { :إن يَشَأ ْ يم ْذ ِْ ْب مـ ْْ َويَأ ْ ِ
علَنى ّ
ق َْدِي ٍد و َو َما ذَلِاَ َ
ّللاِ ِب َع ِز ٍ
ت ِبَ َْل ٍ
ى ِح ْ ِل َُا مَ يمحْ َ ْ
نى ِإاّ َ نا
ى َو ِإن ت َ ْد م
نل ِم ْْنهم ش ْ
َومَ ت َِز مر َوا ِ َرة ٌ ِو ْ َر هللا م ْخ َر َ
َني ٌا َولَ ْنو َكنانَ ذَا قم ْربَ َ
ع ممرْقَلَةٌ ِإلَ َ
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نير
نى ِلَْ ْفسِن ِه َوإِلَنى ّ
ب َوهللاَقَا ممواْ ال ّ
ص م
تمْذ مِر الّذِينَ يَ َْش َْونَ َربّ مُ ْْ بِ ْالمَ ْي ِ
ّللاِ ْال َ ِ
ى فَ ِاّ َ ا يَ َزَ ّك َ
ص َة َ َو َمن ت َزَ ّك َ
}.
ْ
ت
يقول تعالـى ذكره :إن يشأ يمُل ْ هللايُا الْاأ رب ْو ألن هللااشأكْ من غير ما حاْة به إلـي ْ ويَأ ِ
ق َْدِي ٍد يقول :ويأت بَـلق سواكْ يمطيعواهو ويأتـ رون ألمرهو ويْ ُون ع ا اُاْْ عْهو ك ا:
بَِ َْـل ٍ
22144ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عنن ق نادةو قولنهْ :
ت
إن يَشنأ ْ يمن ْذ ِْ ْب م ْْ ويَنأ ْ ِ
ق َْدِيدٍ :هللاي ويأت بميركْ.
بِ ََ ْـل ٍ
يز يقول :وما إذْاب ْ واإلتـيان بَـلق سنواكْ علنـى هللا بشنديدو بنل
وقولهَ :وما ذَلاَ علـى ّ
ّللاِ بِعَ ِز ٍ
ذلا علـيه يسير سُلو يقول :فـاتقوا هللا هللايُا الْاأو وهللاطيعوه قبل هللان يفعل ب ْ ذلا.
وقولهَ :وم ت َِز مر َوا ِ َرة ٌ ِو ْ َر هللا م ْخ َرى يقول تعالنـى ذكنره :وم تنـح ْل آث نة إثنْ هللاخنرى غيرْنا َو ْ
إن
ْ
تسنأل ذاتم ثِ ْقنل منن
َي ٌا َولَ ْو كنانَ ذَا قم ْربَنى يقنول تعالنـى :وإن
ت َ ْد م
ع ممرْقَلَةٌ إلـى ِح ْ ِلُا م يمحْ َ ْل ِم ْْهم ش ْ
الذاوب َم ْن يح ل عُْا ذاوبُاو وتطلنب ذلنا لنـْ تنـجد منن يح نل عُْنا شنيئا مُْناو ولنو كنان النذي
سأل ه ذا قرابة من هللاب هللاو هللاخ .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22145ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ابن عبـاأو قولهَ :وم ت َِز مر َوا ِ َرة ٌ هللا م ْخ َرى َو ْ
َي ٌا َولَ ْو كانَ ذَا
إن ت َ ْد م
ع ممرْقَلَةٌ إلـى ِح ْ ِلُا م يمحْ َ ْل ِم ْْهم ش ْ
قم ْربَى يقول :ي ون علـيه و ر م يجد هللاحدا يح ل عْه من و ره شيئا.
 22146ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد َو ْ
ع ممرْقَلةٌ إلـى
إن ت َد م
َي ٌا كْـحو :م ت َِز مر َوا ِ َرة ٌ َو ْ َر هللا م ْخ َرى.
ِح ْ ِلُا م يمحْ َ ْل ِم ْْهم ش ْ
ٌ
ْ
22147ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َو ْ
إن تَندْع ممرقَلَنة إلنـى ِح ْ ِلُنا
َي ٌا َولَ ْو كانَ ذَا قم ْربَى :هللاي قريب القرابة مُْاو م يح ل من ذاوبُا شيئاو
إلـى ذاوبُا م يمحْ َ ْل ِم ْْهم ش ْ
م
شيئاوم ت َِز مر َوا ِ َرة ٌ ِو ْ َر هللا ْخ َنرى واصنب ذا قربنى علنـى تنـ اَ
وم تـح ل علـى غيرْا من ذاوبُا
َ
«كان» ألن معْى ال َ :ولو كان الذي تسأله هللان يح ل عُْا ذاوبُا ذا قربى لُا وهللاارنت «مرقلنة»و
ألاه ذْنب بنـال َ إلنـى النْفسو كأانه قـينـل :وإن تندع افنس مرقلنة منن النذاوب إلنـى ح نل ذاوبُنا.
ت يعْنـي
نس ذَائِقَنةم النـ َ ْو ِ
وإاـ ا قـيـل كذلا ألن الْفس تأدّي عن النذكر واألارنىو ك نا قـينـل :مكن ّل اَ ْف ٍ
بذلا :ك ّل ذكر وهللاارى.
ب يقنول تعالنـى ذكنره لْبنـيه منـح د صنلى هللا علينه
وقوله :إاّـ َ ا ت م ْْذ مِر الّنذِينَ َي َْشَن ْونَ َربّ مُن ْْ بنـالمَ ْي ِ
وسلْ :إاـ ا تْذر يا مـح د الذين يَافون عقاب هللا يوَ القـيامة منن غينر معايْنة منُْْ لنذلاو ول نن
إليننـ ااُْ بننـ ا هللاتننـي ُْ بننهو وتصننديقُْ لننا فـيننـ ا هللاابننأتُْ عننن هللا فُننأما الننذين يننْفعُْ إاننذاركو
وي عظون بـ واعظاو م الذين َ
ط َبع هللا علـى قلوبُْ فُْ م يفقُونو ك ا:
22148ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننه :إاّننـ َ ا ت م ْْ نذ مِر الّنذِينَ
ب :هللاي يَشون الْار.
َي َْش َْونَ َربّ مُ ْْ بـالمَ ْي ِ
ص ة َ يقول :وهللاَد ّْوا الصن ة النـ فروضة بحندودْا علنـى منا فرضنُا هللا علنـيُْ.
وقوله :وهللاقا مموا ال ّ
وقولهَ :و َم ْن ت َزَ ّكى ف اّـ َ ا ي َزَ ّكى ِلَْ ْف ِس ِه يقول تعالـى ذكنره :ومنن ي ط ُّنر منن دانس ال فنر والنذاوب
بـال وبة إلـى هللاو واإليـ ان بهو والع ل بطاع هو ف اـ ا ي ط ُّر لْفسهو وذلا هللااه يرـيبُا بنه رضنا هللاو
والفو بجْااهو والْـجاة من عقابهو الذي هللاعدّه ألْل ال فر بهو ك ا:
ّ
ّ
ْ
22149ـ حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنهَ :و َمنن ت َزَ كنى ف انـ َ ا
يَ َزَ ّكى ِلَْ ْف ِس ِه :هللاي من يع ْل صالـحا ف اـ ا يع له لْفسه.
ير يقول :وإلـى هللا مصير ك ّل عامل مْ ْ هللايُا الْناأو منأمْ ْ وكنافركْو
وقولهَ :وإلـى ّ
ص م
ّللاِ الـ َ ِ
شر علـى ما هللاْل مْه.
وبركْ وفـاْركْو وْو مـجا ْ يع ْ بـ ا قدَّ من خير هللاو ّ
ّ

اآلية 23-19 :

ير و َومَ ّ
نور و َومَ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
الظلم َ اتم َومَ الّْ م
ص م
ى َو ْالبَ ِ
َ
{و َما يَ ْس َ ِوي األ ْع َ َ
َ
ّ
ّللاَ يم ْس ِ مع َمن يَشَآ ما َو َمآ هللااتَ بِ م سْن ِ عٍ ّمنن
األم َواتم إِ ّن ّ
ور و َو َما يَ ْس َ ِوي األحْ يَآ ما َومَ ْ
الظ ّل َومَ ْال َح مر م
ِير } .يقننول تعالننـى ذكننرهَ :ومننا يَ ْسن َ ِوي األ ْع َ ننى عننن ديننن هللا الننذي
نور و إِ ْن هللاَاننتَ إِمّ اَنذ ٌ
فِنني ْالقمبمن ِ
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نير النذي قند هللابصنر فنـيه رشندهو فنـاتبع منـح دا
ص م
اب عث به ابـيه منـح دا صنلى هللا علينه وسنلْ والبَ ِ
وصدّقهو وقبل عن هللا ما اب عره به َوم ّ
الظلمـ اتم يقول :وما تس وي ألـ ات ال فرو وانور اإلينـ ان
َوم ّ
ور قـيـل :الْارو كأن معْاه عْدْْ :وما تسن وي النـجْة والْنار
الظ ّل قـيـل :وم الـجْة َوم الـ َح مر م
الـحارة .وذكر هللابو عبـيدة َم ْع َ ر بن الـ رْىو عن مرؤْ بة بنن
س وَو وْي الرياح
والـ َح مرور بـ ْزلة ال ّ
ّ
العَ ّجا و هللااه كان يقول :الـ َحرور بـاللـينـلو والسن وَ بنـالُْار .وهللامنا هللابنو عبنـيدة ف انه قنال :النـ َحرور
فـي ْذا الـ وضع والُْار مع الش س .وهللاما الفراا ف اه كان يقول :الـ َح مرور ي ون بـاللـيـل والُْارو
س وَ م ي ون بـاللـيـل إاـ ا ي ون بـالُْار.
وال ّ
والقول فـي ذلا عْديو هللان الـ َحرور ي ون بـاللـيـل والُْارو غير هللااه فـي ْذا الـ وضع بأن ي ون
ك ا قال هللابو عبـيدة :هللاشبه مع الش سو ألن الظن ّل إانـ ا ي نون فنـي ينوَ شن سو فنذلا يند ّل علنـى هللاانه
هللاريد بـالـ َحرور :الذي يوْد فـي حال وْود الظ ّل.
األمن َنواتم يقننول :ومننا يس ن وي األحينناا القلننوب بـاإليننـ ان بننـاهلل
وقولننهَ :ومننا يَ ْس ن َ ِوي األحْ يننا ما َوم ْ
ورسولهو ومعرفة تْزيـل هللاو واألموات القلوب لملبة ال فر علـيُاو ح ـى صنارت م تعقنل عنن هللا
هللامره واُيهو وم تعرف الُدى من الض ل وك ّل ْذه هللامرال ضربُا هللا للـ أمن واإليـ انو وال نافر
وال فر .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22150ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
نير ...امَينةو قنالْ :نو َمرَنل ضنربه هللا ألْنل الطاعنة
ص م
ابن عبـاأو قولهَ :وما يَ ْس َ ِوي األ ْع َ ى والبَ ِ
وهللاْل الـ عصية .يقول :ومنا يسن وي األع نى والظلنـ ات والنـحرورو وم األمنواتو فُنو َمرَنل هللاْنل
الـ عصية .وم يس وي البصير وم الْورو وم الظ ّل واألحيااو فُو مرل هللاْل الطاعة.
22151ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :وما يَسْن َ ِوي األ ْع َ نى...
ي
ي الْنـيةو حن ّ
ي البصنرو حن ّ
ي األثنرو حن ّ
امَية خـلقاو فضل بعضه علـى بعض فأما الـ أمن فعبند حن ّ
الع ل .وهللاما ال افر فعبد ميتو ميت البصرو ميت القلبو ميت الع ل.
22152ـن حدثْننـي يننواسو قننال :هللاخبراننا ابننن وْننبو قننال :قننال ابننن ينندو فننـي قولننهَ :ومننا َي ْسن َ ِوي
ور َوم ّ
ير َوم ّ
األم َواتم
ور َوما َي ْس َ ِوي األحْ يا ما َوم ْ
الظ ّل َوم الـ َح مر م
الظلمـ اتم َوم الّْ م
ص م
األ ْع َ ى وال َب ِ
قالْ :ذا مرل ضربه هللا فـالنـ أمن بصنير فنـي دينن هللاو وال نافر هللاع نىو ك نا م يسن وي الظن ّل وم
الننـ َحرورو وم األحينناا وم األمننواتو ف ننذلا م يس ن وي ْننذا الننـ أمن الننذي يبصننر ديْننهو وم ْننذا
ناأ قنال :ال مُندى النذي
األع ىو وقرهللاَ :هللاو َم ْن كانَ َم ْي ا فأَحْ َيـيْْاهم َو َْ َع ْلْنا لَنهم امنورا َينـ ْ شِي ِبن ِه فِنـي الّْ ِ
وانور لنهْ .نذا مرنل ضنربه هللا لُنذا النـ أمن النذي يبصنر ديْنهو وْنذا ال نافر األع نىو
ْداه هللا به ّ
فجعنل النـ أمن حينناو وْعنل ال ننافر مي ناو ميننت القلنب َهللاو َمن ْ
نن كنانَ َم ْي ننا فأَحْ َينـيْْاهم قننالْ :نديْاه إلننـى
اإلس َ ك ن مرله فـي الظلـ ات هللاع ى القلبو وْو فـي الظلـ اتو هللاْذا وْذا سواا؟
واخ لننف هللاْننل العربننـية فننـي وْننه دخننول «م» مننع حننرف العطننف فننـي قولننهَ :وم ّ
الظلمننـ اتم َوم
ور َوم ّ
ور فقال بعض اـحويّـي البصرة :قال :وم الظ ّل وم الـ َحرورو فـيشبه هللان
الظ ّل َوم الـ َح مر م
الّْ م
ت ون «م» ائدةو ألاا لو قلت :م يس وي ع رو وم يد فـي ْنذا النـ عْى لنـْ يجنز إمّ هللان ت نون
«م» ائدة وكان غيره يقول :إذا لـْ تدخـل «م» مع الواوو ف اـ ا لنـْ تدخنـل اك فنـاا بندخولُا فنـي
ّهللاول ال ن َو فن ذا هللادخننـلت ف اننه يننراد بننـال َ هللان كن ّل واحنند مُْ ننا م يسنناوي صنناحبهو ف ننان معْننى
ال َ إذا هللاعيدت «م» مع الواو عْد صناحب ْنذا القنول :م يسناوي األع نى البصنير وم يسناوي
البصير األع ىو ف ّل واحد مُْ ا م يساوي صاحبه.
وقولهّ :
مور يقول تعالـى ذكره :ك ا م يقدر هللان
إن ّ
ّللاَ يم ْس ِ مع َم ْن يَشا ما َوما هللا ْاتَ بِـ م ْس ِ عٍ َم ْن فِـي القمب ِ
يس ع من فـي القبور ك اب هللاو فـيُديُْ به إلـى سبـينـل الرشنادو ف نذلا م يقندر هللان يْفنع بنـ واعظ
هللاو وبـيان محججهو من كنان مينت القلنب منن هللاحيناا عبنـادهو عنن معرفنة هللاو وفُنْ ك ابنه وتْزينـلهو
وواضح حججهو ك ا:
ْ
ّ
ّللاَ يمسْن ِ مع َمنن يَشنا ما َومنا
22153ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة إن ّ
مور كذلا ال افر م يس عو وم يْ فع بـ ا يس ع.
هللا ْاتَ بِـ م ْس ِ عٍ َم ْن فِـي القمب ِ
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وقولهْ :
ِير يقول تعالـى ذكنره لْبنـيه منـح د صنلى هللا علينه وسنلْ :منا هللاانت إمّ انذير
إن هللا ْاتَ إمّ اَذ ٌ
تمْننذر ْننأما الننـ شركين بننـاهللو الننذين طبننع هللا علننـى قلننوبُْو ولننـْ يمر ِسننلا ربننا إلننـيُْ إمّ ل ننبلمُْ
رسال هو ولـْ ي لفا من األمر ما م سبـيـل لا إلـيه فأما اْ داؤْْ وقبنولُْ مْنا منا ْئن ُْ بنهو فن ن
سننرا ٍ
ت إن ْننْ لننـْ
ذلننا بننـيد هللا م بننـيدكو وم بننـيد غيننرك مننن الْنناأو ف ن تننذْب اف م
سننا علننـيُْ َح َ
يس ـجيبوا لا.

اآلية 26-24 :

ِير
س ْلَْاكَ ِب ْال َح ّق بَ ِشيرا ً َواَذِيرا ً َو ِإن ّم ْن هللا م ّمن ٍة ِإمّ خَن َ فِي َُنا اَنذ ٌ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىِ { :إاّآ هللا َ ْر َ
ت َو ِب ّ
ير }.
سلم مُْ ِب ْالبَيَّْا ِ
ب الّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ُِ ْْ َْآ َاتْ مُ ْْ مر م
الزب ِمر َو ِب ْال ِ َا ِ
و َو ِإن يم َذّبموكَ فَقَ ْد َكذّ َ
ب ا ْل م ِْ ِ
س ْنلْاكَ ينا منـح د بـالنـ َح ّق وْنو اإلينـ ان
يقول ْ ّل ثْاؤه لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :إاّا ْ
هللار َ
بـاهلل وشرائع الدين ال ـي اف رضُا علـى عبـاده بَشِيرا يقول :ممب ّ
شرا بـالـجْة من صدّقا وقبل مْنا
الْاأ َم ْن كذّبا وردّ علـيا ما ْئت بنه منن عْند
ما ْئت به من عْد هللا من الْصيحة َواَذِيرا تمْذر
َ
هللا من الْصيحةَ .و ْ
ِير يقول :وما من هللامة من األمـْ الدائْة بـ لة إمّ خن
إن ِم ْن هللا م ّم ٍة إمّ َخ فِـيُا اَذ ٌ
فـيُا من قبلا اذير يْذرْْ بأسْا علـى كفرْْ بـاهللو ك ا:
م
22154ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َو ْ
ِير
إن ِم ْن هللا ّم ٍة إمّ َخ فِـيُا اَذ ٌ
ك ّل هللامة كان لُا رسول.
وقولهَ :و ْ
ب الّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ُِ ْْ يقول تعالـى ذكره مسلـيا ابـيه صلى هللا عليه وسنلْ
إن يم َذّبموكَ فَقَ ْد َكذّ َ
فـيـ ا يـلقـى من مشركي قومه من ال ذيب :وإن ي ذّبا ينا منـح د مشنركو قومناو فقند كنذّب النذين
ّ
وبنـالزبمر يقنول:
من قبلُْ من األمـْ الذين ْااتُْ رسلُْ بـالبـيْات يقول :بحج ,من هللا واضنحة.
وْااتُْ بـال ب من عْد هللاو ك ا:
ت و ِب ّ
نـالزب ِمر هللاي
22155ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :بـال َبنـيّْا ِ
ال ب.
ّ
النـحقو
ـير يقول :وْااْْ منن هللا ال ناب الـ ْنـير لنـ ن تأ ّملنه وتندبّره هللاانه
وقولهَ :وبـال ِ ا ِ
ب الـ م ِْ ِ
ك ا:
نـير
22156ـ حدثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنهَ :وبنـال ِ ا ِ
ب الـ م ِْ ِ
يضعف الشيا وْو واحد.
ير يقول تعالـى ذكره :ثنْ هللاْل ْنا النذين ْحندوا رسنالة
ْف كانَ اَ ِ ِ
وقوله :ث م ّْ هللا َخ ْذتم الّذِينَ َكفَ مروا فَ َي َ
ينر يقنول :فنـااظر
رسلْاو وحقـيقة ما دعوْْ إلـيه من آياتْاو و ّ
ْف كنانَ اَ ِ ِ
هللاصروا علـى ْحودْْ ف َي َ
يا مـح د كيف كان تميـيري بُْو وحلول عقوب ـي بُْ.

اآلية 28-27 :

ت ّم َْ َ ِلفنا ً
آا َمنآ ًا فَأ َ ْخ َرْْ َْنا بِن ِه ث َ َ َنرا ٍ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :هللاَلَ ْْ ت َ َنر هللا َ ّن ّ
سن َ ِ
ّللاَ هللااَنزَ َل ِمننَ ال ّ
ناأ َوالند َّوآبّ
نف هللا َ ْل َواام َُننا َوغ ََرابِين م
نب م
هللا َ ْل َواام َُننا َو ِمنننَ ْال ِجبَننا ِل مْندَدٌ بِن ٌ
سننودٌ و َو ِمنننَ الّْن ِ
نيض َو مح ْ ن ٌنر ّم َْ َ ِلن ٌ
ع ِز ٌ
يز َ
ور }.
ّللاَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعملَ َ ا ما إِ ّن ّ
ف هللا َ ْل َواامهم َكذَلِاَ إِاّ َ ا يَ َْشَى ّ
غف م ٌ
َواأل ْاعَ ِاَ مم َْ َ ِل ٌ
ّللاَ َ
يقول تعالـى ذكره :هللالـْ تر يا مـح د هللان هللا هللاانزل منن السن اا غيرناو فأخرْْنا بنه ث نرات مَ لفنـا
هللالوااُا يقول :فسقـيْاه هللاشجارا فـي األرضو فأخرْْا به من تلنا األشنجار ث نرات مَ لفنـا هللالوااُناو
ـيض َو مح ْ ٌر يقول
الـجبـا ِل مْدَدٌ بِ ٌ
مُْا األح رو ومُْا األسود واألصفرو وغير ذلا من هللالوااُا َو ِمنَ ِ
تعالـى ذكره :ومن الـجبـال طرائقو وْي الـجددو وْي الـَطط ت نون فنـي الـجبنـال بنـيض وح نر
وسودو كالطرق واحدتُا ْدّة ومْه قول امرىا القـيس فـي صفة ح ار:
ّ
ـيص
س َراتَهم َو مْدّة َ َم ِْْ ُِ َْائِ من يَجْ ِري فَ ْوقَ مُ ّن دَ ِل م
كأن َ
يعْـي بـالـجدّة :الـَطة السوداا ت ون فـي م ن الـح ار.
سنودٍو وذلنا منن النـ قدَّ النذي ْنو
ف ْهللال َواامُا يعْـي :مَ لف هللالوان الـجدد َوغ ََرا ِب م
نـيب م
وقوله :مم َْ َ ِل ٌ
بـ عْى ال أخير وذلا هللان العرب تقولْ :و هللاسود غربـيبو إذا وصفوه بشدّة السنوادو وْعنل السنواد
نف ْهللال َواام نهم ك ننا مننن الر ننرات
ناَ مم َْ َ ِلن ٌ
ُْْننا صننفة للمرابننـيب .وقولننهَ :و ِمنننَ الّْن ِ
ناأ َوال ند َّوابّ واأل ْاعن ِ
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والـجبـال مَ لف هللالوااه بـالـ مح رة والبـياض والسواد والصفرةو وغير ذلا .وبْـحو النذي قلْنا فنـي
ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
َ
ْ
22157ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو فـي قوله :هللالـ ْْ ت ََر ّ
ّللاَ هللاازَ َل
هللان ّ
الـجبنـا ِل مْنددٌ
اا منا ًا فأ َ ْخ َرْْ ْنا بِن ِه ث َ َ َنرا ٍ
سن ِ
ِمنَ ال ّ
ت مم َْ َ ِلفنـا ْهللال َواامُنا هللاح نر وهللاخضنر وهللاصنفرَ .و ِمننَ ِ
ْ
ْ
سننودٌ ْننو
نف هللال َواامُننا هللاي ْبننـال ح ننر وبننـيض َوغَرابِن م
نـيب م
بِن ٌ
نـيض :هللاي طرائننق بننـيض و مح ْ ن ٌنر ممَ َ ِلن ٌ
األسودو يعْـي لواه ك ا اخ لف هللالوان ْذه اخ لف هللالوان الْاأ والدوابّ واألاعاَ كذلا.
22158ـ محدثت عن الـحسينو قال :س عت هللابـا معاذ يقول :هللاخبراا عبنـيدو قنال :سن عت الضنحاك
ض طرائنق بنـيضو وح نر وسنودو وكنذلا الْناأ مَ لنف
الـجبنـا ِل مْندَدٌ بِنـي ٌ
يقول فنـي قولنهَ :و ِمننَ ِ
هللالوااُْ.
حدثْا ع رو بن عبد الـح يد امَملـيو قال :حدثْا مروانو عنن مْ َنويبرو عنن الضنحاك قولنه َو ِمننَ
ـيض قالْ :ي طرائق ح ر وسود.
الـجبـا ِل مْدَدٌ بِ ٌ
ِ
ّللاَ ِمن ْ
ّللاَ فـي قننـي عقابننه
نن ِعبننـا ِد ِه العملَننـ ا ما يقننول تعالننـى ذكننره :إاننـ ا يَنناف ّ
وقولننه :إاّننـ َ ا يَ َْشننى ّ
بطاع ه العلـ ا ماو بقدرته علـى ما يشاا من شياو وهللااه يفعل ما يريدو ألن من علـْ ذلا هللايقن بعقابنه
علـى معصي هو فَافه ورْبه خشية مْه هللان يعاقبه .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل.
ذكر من قال ذلا:
يو عن ابن عبـاأو قوله:
يو قال :حدثْا عبد هللاو قال :ثْـي معاويةو عن علـ ّ
22159ـ حدثْـي علـ ّ
ّللاَ ِم ْن ِعبـا ِد ِه العملَـ ا ما قال :الذين يعلـ ون هللان هللا علـى ك ّل شيا قدير.
إاّـ َ ا يَ َْشَى ّ
ّللاَ ِم ْ
نن
22160ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :إاّنـ َ ا يَ َْشَنى ّ
ِعبـا ِد ِه العملَـ ا ما قال :كان يقال :كفـى بـالرْبة ِعلـ ا.
ع ِز ٌ
وقولهّ :
يز َ
نور يقنول تعالنـى ذكنره :إن هللا عزينز فنـي اا قامنه منـ ن كفنر بنهو غفنور
إن ّ
غف م ٌ
ّللاَ َ
لذاوب من آمن به وهللاطاعه.

اآلية 30-29 :

صن َة َ َوهللاَا َفقمنواْ ِم ّ نا َر َ ْقَْنا مْ ْْ
ناب ّ
ّللاِ َوهللا َ َقنا ممواْ ال ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىِ { :إ ّن الّذِينَ َي ْلمنونَ ِك َ َ
ض ِل ِه ِإاّهم َ
ور }.
ور َ
ور مْ ْْ َو َي ِزيدَ مْْ ّمن فَ ْ
شم ٌ
غف م ٌ
ِس ّرا ً َو َ
مور و ِلي َموفّ َي مُ ْْ هللا م مْ َ
ارة ً لّن تَب َ
ع َ ِا َيةً َي ْر مْونَ ِت َج َ
يقول تعالـى ذكره :إن النذين يقنرؤون ك ناب هللا النذي هللاازلنه علنـى منـح د صنلى هللا علينه وسنلْ
ص ن ة َ يقننول :وهللادّوا الص ن ة الننـ فروضة لـ واقننـي ُا بحنندودْا .وقننال :وهللاقنناموا الص ن ة
وهللاقننا مموا ال ّ
ع ِاننـ َيةً يقننول :وتص ندّقوا بننـ ا
بننـ عْى :ويقـيننـ وا الص ن ة .وقولننه :وهللا ْافَقمننوا ِمننـ ّ ا َر َ ْقْننا مْ ْْ ِسن ّنرا َو َ
سنرا فنـي خفنـااو وع انـيةُْ :نارا .وإانـ ا معْنى ذلنا هللااُنْ ينأدّون الزكناة
هللاعطيْاْْ من األمنوال ّ
طوعون هللايضا بـالصدقة مْه بعد هللاداا الفرض الواْب علـيُْ فـيه .وقوله :يَ ْر مْونَ
الـ فروضةو وي ّ
مور يقول تعالـى ذكره :يرْون بفعلُْ ذلا تـجارة لنن تبنور :لنن ت سند ولنن تُلنا منن
ـجارة ً لَ ْن تَب َ
تِ َ
ً
ألول ال نن َ .وقولننه:
قننولُْ :بننـارت السننوق :إذا كسنندت وبننـار الطعنناَ .وقولننه :تِ
ننـجارة ْننواب ّ
َ
نور مْ ْْ يقنول :ويوفنـيُْ هللا علنـى فعلُنْ ذلنا ثنواب هللاع نالُْ ال نـي ع لوْنا فنـي الدانـيا
ِلـي َموفّـيَ مُ ْْ هللا م مْ َ
ض ِل ِه يقول :وكي يزيدْْ علـى الوفـاا من فضله منا ْنو لنه هللاْنل .وكنان مطنرف بنن
َويَ ِزيدَ مْ ْْ ِم ْن فَ ْ
عبد هللا يقولْ :ذه آية القراا.
 22161ـ حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا ع رو بن عاصْو قال :حدثْا مع ـ رو عن هللابـيهو عن
مر بُذه امَيةّ :
ّللاِ يقولْ :ذه آية القراا.
اب ّ
ق ادةو قال :كان مطرف إذا ّ
إن الّذِينَ يَ ْلمونَ ِك َ
حدثْا ابن الـ رْىو قال :حدثْا مـح د بنن ْعفنرو قنال :حندثْا شنعبةو عنن يزيندو عنن مطنرف بنن
عبد هللاو هللااه قال فـي ْذه امَيةّ :
ّللاِ ...إلـى آخر امَيةو قالْ :ذه آية القراا.
اب ّ
إن الّذِينَ يَ ْلمونَ ِك َ
حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادةو قنال :كنان مطنرف بنن عبند هللا يقنول:
ض ِل ِه.
ور مْ ْْ َويَ ِزيدَ مْ ْْ ِم ْن فَ ْ
ْذه آية القراا ِلـي َموفّـيَ مُ ْْ هللا م مْ َ
وقولننه :إاّ نهم َ
ور يقننول :إن هللا غفننور لننذاوب ْننأما القننوَ الننذين ْننذه صننف ُْو ش ن ور
نور َ
شن م ٌ
غفمن ٌ
لـحسْاتُْو ك ا:
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22162ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادة إاّنهم َ
ور :إانه غفنور
نور شَن م ٌ
غف م ٌ
لذاوبُْو ش ور لـحسْاتُْ.

اآلية 31 :

صدّقا ً لّ َ نا بَنيْنَ َيدَيْن ِه إِ ّن
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
ِي هللا َ ْو َح ْيَْآ إِلَيْاَ ِمنَ ْال ِ َا ِ
ب مْ َو ْال َح ّق مم َ
َ
{والّذ َ
ير }.
ّ
ص ٌ
ّللاَ بِ ِعبَا ِد ِه لَ ََبِ ٌ
ير بَ ِ
ّ
ب ينا منـح دو وْنو ْنذا القنرآن النذي هللاازلنه هللا
يقول تعالـى ذكرهَ :والذِي ْهللاو َحيْْنا إلَنـيْاَ ِمننَ ال ِ نا ِ
ّ
الـحق علنـيا وعلنـى هللام نا هللان تع نل بنهو وت بنع منا فنـيه دون غينره منن
علـيه مْ َو الـ َح ّق يقولْ :و
صدّقا ِلـ َ ا بَـينَ يَدَ ْي ِه يقولْ :و يصدّق ما مضى بـين يديهو فصار
ال ب ال ـي هللاموحيت إلـى غيرك مم َ
هللامامه من ال ب ال ـي هللاازل ُا إلـى من قبلا من الرسلو ك ا:
ّ
22163ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهَ :والذِي ْهللاو َحيْْا إلَـيْاَ ِمننَ
صدّقا ِلـ َ ا بـينَ يَدَ ْي ِه لل ب ال ـي خـلت قبله.
ال ِ ا ِ
ب مْ َو الـ َح ّق مم َ
وقولننهّ :
نير يقننول تعالننـى ذكننره :إن هللا بعبننـاده لننذو علننـْ وخبننرة بننـ ا
إن ّ
صن ٌ
ّللاَ ِب ِعبننـا ِد ِه لـ ََ ِبن ٌ
نـير بَ ِ
يع لون بصير بـ ا يصلـحُْ من ال دبـير.

اآلية 32 :

نن ِع َبا ِداَنا فَ ِ ن ْْ مُ ْْ َ
صن َ
طفَ ْيَْا ِم ْ
أنا ِل ٌْ لَّْ ْفسِن ِه
ناب الّنذِينَ ا ْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :ث م ّْ هللا َ ْو َرثَْْنا ْال ِ َ َ
ير }.
ّللاِ ذَلِاَ مْ َو ْالفَ ْ
سا ِب ٌق ِب ْال ََي َْرا ِ
ت ِب ِذم ِن ّ
ض مل ْال َ ِب م
َو ِم ْْ مُ ْْ ّم ْق ِ
َصدٌ َو ِم ْْ مُ ْْ َ
اخ لف هللاْل ال أويـل فـي معْى ال اب الذي ذكر هللا فـي ْنذه امَينة هللاانه هللاورثنه النذين اصطفنـاْْ
من عبـادهو ومن الـ صطفون من عبـادهو والظالـْ لْفسنهو فقنال بعضنُْ :ال نابْ :نو ال نب ال نـي
هللاازلُا هللا من قبل الفمرقانو والنـ صطفون منن عبنـاده :هللامنة منـح د صنلى هللا علينه وسنلْو والظالنـْ
لْفسه :هللاْل اإلْراَ مُْْ .ذكر من قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حندثْا هللابنو صالنـحو قنال :ثْنـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22164ـ حدثْا علـ ّ
ورثُنْ هللا
اب ...إلـى قوله :الفَ ْ
ـير ْْ هللامة مـح د صلى هللا عليه وسلْو ّ
ض مل ال َبِ م
قوله :ث م ّْ هللا َ ْو َرثْْا ال ِ َ
كل ك اب هللاازلهو فظالـ ُْ يمفر لهو ومق صدْْ يحاسب حسابـا يسيراو وسابقُْ يدخـل النـجْة بمينر
حساب.
22165ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا الـح ْ بن بشيرو قال :حدثْا ع رو بنن قنـيسو عنن عبند هللا
بن عيسىو عن يزيد بن الـحار و عن شقـيقو عن هللابـي وائلو عن عبد هللا بن مسعود هللااه قالْ :ذه
يوَ القـيامة :ثلث يدخـلون الـجْة بمينر حسنابو وثلنث يحاسنبون حسابنـا يسنيراو
األمة ث ثة هللاث
وثلث يجيئون بذاو ب عظاَو ح ـى يقول :ما ْأما؟ وْو هللاعلـْ تبـارك وتعالنـىو ف قنول النـ ئ ة:
ْننأما ْنناؤوا بننذاوب عظنناَ إمّ هللااُننْ لننـْ يمشننركوا بنناو فننـيقول الننربّ  :هللادخننـلوا ْننأما فننـي سننعة
ص َ
طفَـيْْا ِم ْن ِعبـادِاا.
اب الّذِينَ ا ْ
رح ـي .وت عبد هللا ْذه امَية :ث م ّْ هللا َ ْو َرثْْا ال ِ َ
 22166ـ حدثْا ح يد بن مسعدةو قال :حدثْا يزيد بن ريعو قال :حدثْا عونو قال :حدثْا عبد هللا
بننن الننـحار بننن اوفننلو قننال :حنندثْا كعننب األحبننـار هللان الظالننـْ لْفسننه مننن ْننذه األمننةو والننـ ق صدو
ص َ
طفَنـيْْا ِم ْ
نن
ناب الّنذِينَ ا ْ
والسابق بـالـَيرات :كلُْ فنـي النـجْة هللالنـْ تنر هللان هللا قنال :ثمن ّْ ْهللاو َرثْْنا ال ِ َ
ور.
ِعبـادِاا ...إلـى قوله :مك ّل َكفم ٍ
ي بن سعيد ال ْديو قال :حندثْا عبند هللا بنن الـ بنـاركو عنن عنوفو عنن عبند هللا بنن
حدثْـي علـ ّ
ْ
ْ
َص ندٌ َو ِم ن ْْ مُ ْْ سننابِ ٌق
الننـحار بننن اوفننلو قننال :س ن عت كعبننـا يقننول :فَ ِ ن ْْ مُ ْْ أا ِلننـ ٌْ ِلَْف ِس ن ِه َو ِم ن ْْ مُ ْْ ممق ِ
عد ٍْن يَ ْد مخـلمواَُا.
بـالـ ََي َْرا ِ
ت ب ْذ ِن ّ
ّللاِ قال :كلُْ فـي الـجْةو وت ْذه امَيةَّْْ :اتم َ
حدثْا الـحسن بن عرفةو قال :حدثْا مروان بن معاوية الفزاريو عن عوف بن هللابنـي ْبلنةو قنال:
حنندثْا عبنند هللا بننن الننـحار بننن اوفننلو قننال :حنندثْا كعننب هللان الظالننـْ مننن ْننذه األمننةو والننـ ق صدو
ص َ
طفَنـيْْا ِم ْ
نن
ناب الّنذِينَ ا ْ
والسابق بـالـَيراتو كلُْ فنـي النـجْة هللالنـْ تنر هللان هللا قنال :ثمن ّْ هللا َ ْو َرثْْنا ال ِ َ
ب والذين كفروا لُْ اار ُْْـْو قال :قال كعب :فُأما هللاْل الْار.
ِعبـادِاا ...إلـى قوله :لمممو ِ
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حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن عوفو قال :س عت عبد هللا بنن النـحار يقنول :قنال
كعب :إن الظالـْ لْفسهو والـ ق صدو والسابق بـالـَيرات من ْذه األمة :كلُنْ فنـي النـجْةو هللالنـْ تنر
ص َ
طفَننـيْْا ِم ْ
عنند ٍْن
نناب الّننذِينَ ا ْ
ننن ِعبننـادِاا ...ح ننـى بلننغ قولننهَّْْ :نناتم َ
هللان هللا يقننول :ثمنن ّْ هللا َ ْو َرثْْننا ال ِ َ
يَ ْد مخـلمواَُا.
 22167ـ حدثْـي يعقوب بن إبراْيـْو قال :حدثْا ابن علـيةو قال :هللاخبرانا ح يندو عنن إسنحاق بنن
ناب الّنذِينَ
عبد هللا بن الـحار عن هللابـيهو هللان ابن عبـاأ سأل كعبـا عن قوله تعالـى :ثمن ّْ هللا َ ْو َرثْْنا ال ِ َ
ص َ
ّللاِ فقال :تـ است مْاكبُْ ورب ال عبةو ثْ هللاعطنوا الفضنل
طفَـيْْا ِم ْن ِعبـادِاا ...إلـى قوله :ب ْذ ِن ّ
ا ْ
بأع الُْ.
 22168ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حندثْا النـح ْ بنن بشنيرو قنال :حندثْا ع نرو بنن قنـيسو عنن هللابنـي
ص َ
طفَنـيْْا قنال :قنال هللابنو إسنحاق :هللامنا منا
ناب الّنذِينَ ا ْ
إسحاق السبـيعيو فـي ْذه امَية :ث م ّْ هللا َ ْو َرثْْنا ال ِ َ
س عت مْذ س ـين سْةو ف لُْ اا .
 22169ـ قال :ثْا ع نروو عنن منـح د بنن الـحْفنـيةو قنال :إاُنا هللامنة مرحومنة الظالنـْ ممفنور لنهو
والـ ق صد فـي الـجْات عْد هللاو والسابق بـالـَيرات فـي الدرْات عْد هللا.
وقال آخرون :ال اب الذي هللاور ْأما القوَو ْو شُادة هللان م إله إمّ هللا والـ صطفون ْنْ هللامنة
مـح د صلى هللا عليه وسلْ والظالـْ لْفسه مُْْ ْو الـ ْافقو وْو فـي الْنار والنـ ق صدو والسنابق
بـالـَيرات فـي الـجْة .ذكر من قال ذلا:
 22170ـ حدثْا هللابنو ع نار النـحسين بنن حرينث النـ رو يو قنال :حندثْا الفضنل بنن موسنىو عنن
َصدٌ َو ِمن ْْ مُ ْْ سنا ِب ٌق
حسين بن واقدو عن يزيدو عن ع رمةو عن عبد هللا فَ ِ ْ مُ ْْ أا ِلـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ِه َو ِم ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
ت قال :اثْان فـي الـجْةو وواحد فـي الْار.
بـالـ ََي َْرا ِ
22171ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ص َ
طفَـيْْا ِم ْن ِعبنـادِاا ...إلنـى آخنر امَينةو قنالْ :عنل هللاْنل
اب الّذِينَ ا ْ
ابن عبـاأو قوله ث م ّْ ْهللاو َرثْْا ال ِ َ
اب ال ّ
اب ال ّ
ين منا
شن ال وهللاصن َح م
شن ا ِل منا هللاصن َح م
اإليـ ان علنـى ث ثنة مْنا لو كقولنه :هللاصن َح م
اب الـ َينـ ِ ِ
سا ِبقمونَ هللامولَئِاَ الـ م قَ ّربمونَ فُْ علـى ْذا الـ رال.
سا ِبقمونَ ال ّ
ين وال ّ
هللاص َح م
اب الـ َيـ ِ ِ
 22172ـ حدثْا ابنن ح يندو قنال :حندثْا يحينى بنن واضنحو قنال :حندثْا النـحسينو عنن يزيندو عنن
َصدٌ ...امَيةو قال :امثْان فـي الـجْةو وواحد فـي الْنارو وْني
ع رمة فَ ِ ْْ مُ ْْ أا ِلـ ٌْ لَْ ْف ِس ِه َو ِم ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
اب ال ّ
اب
شن ا ِل منا هللاصن َح م
ين وهللاصن َح م
ين ما هللاصن َح م
بـ ْزلة ال ـي فـي الواقعة :وهللاص َح م
اب الـ َينـ ِ ِ
اب الـ َيـ ِ ِ
ال ّ
سا ِبقمونَ .
سا ِبقونَ ال ّ
ش ا ِل وال ّ
22173ـ حدثْا سُل بن موسىو قال :حدثْا عبد الـ ـجيدو عن ابن ْري,و عن مـجاْدو فـي قوله:
ص َ
طفَـيْْا ِم ْن ِعبـادِاا فَ ِ ْْ مُ ْْ أا ِلـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ِه قالْ :نْ هللاصنحاب النـ شأمة َو ِمن ْْ مُْ
اب الّذِينَ ا ْ
ث م ّْ هللا َ ْو َرثْْا ال ِ َ
ت قال ْْ :السابقون من الْاأ كلُْ.
َصدٌ قال ْْ :هللاصحاب الـ يـ ْة َو ِم ْْ مُ ْْ سا ِب ٌق بـالـ ََيْرا ِ
مم ْق ِ
 22174ـ حدثْا الـحسن بن عرفة قال :حدثْا مروان بن معاوينةو قنال :قنال عنوفو قنال النـحسن:
هللاما الظالـْ لْفسه ف اه ْو النـ ْافقو سنقط ْنذا .وهللامنا النـ ق صد والسنابق بـالنـَيراتو فُ نا صاحبنـا
الـجْة.
حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن علـيةو عن عوفو قال :قال الـحسن :الظالـْ لْفسه :الـ ْافق.
ناب الّنذِينَ
22175ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :ث ّْ ْهللاو َرثْْا ال ِ َ
ص َ
طفَننـيْْا ِمن ْ
نن ِعبننـادِاا شننُادة هللان م إلننه إمّ هللا فَ ِ ن ْْ مُ ْْ أا ِلننـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ن ِه ْننذا الننـ ْافق فننـي قننول ق ننادة
ا ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
قرب .قنال
َصدٌ قالْ :ذا صاحب الـيـ ين َو ِمْ مُ ْْ سابِق بـالـ ََي َْرا ِ
ت قالْ :ذا النـ ّ
والـحسن َو ِمْ مُ ْْ ممق ِ
َ
مْنا ل فنـي امخنرة.
مْا ل عْد الـ وتو وثن
مْا ل فـي الداـياو وث
ق ادة :كان الْاأ ث
ْ
هللامننا الداننـياو ف ننااوا :مننأمنو ومْننافقو ومشننرك .وهللامننا عْنند الننـ وتو فن ن هللا قننال :فأ ّمننا إن كننانَ ِمنننَ
سن ٌَ لَناَ ِم ْ
إن كنانَ ِم ْ
يـْ وهللا ّما ْ
الـ م قَ ّربِـينَ فَ ْرو ٌح َو َري ٌ
ب
نن هللاصن َحا ِ
نن هللاصن َحا ِ
ْحان َو َّْْةم اَ ِع ٍ
ين فَ َ
ب الـيَنـ ِ ِ
إن كانَ ِمنَ الـ م َذّبِـينَ الضّالّـينَ فَْم مز ٌل ْ
ين وهللا ّما ْ
ينـْ .وهللامنا فنـي امَخنرة
ينـْ َوت َ ْ
ص ِلنـيَةم َْ ِح ٍ
منن َح ِ ٍ
الـيَـ ِ
اب
اب النـ َ شأ َم ِة منا هللاصن َح م
اب الـ َ ْيننـ َ َْ ِة وهللاصن َح م
اب الـ َ يْنـ َ َْ ِة منا هللاصن َح م
ف نااوا هللا واْنا ث ثنةو وهللاصن َح م
َ
سابِقمونَ هللامولئِاَ الـ م قَ ّربمونَ .
سابِقمونَ ال ّ
الـ َ ْشأ َ َم ِة وال ّ
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حدثْـي مـح د بن ع روو قنال :حندثْا هللابنو عاصنْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و قنال:
ناب
حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قوله :ث م ّْ ْهللاو َرثْْنا ال ِ َ
ص َ
طفَننـيْْا ِمن ْ
َصنند قننال:
الّنذِينَ ا ْ
نن ِعبننـادِاا فَ ِ ن ْْ مُ ْْ أا ِلننـ ٌْ ِلَْ ْف ِسن ِه قننالْ :ننْ هللاصننحاب الننـ شأمة َو ِمن ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
ت قال :فُْ السابقون من الْاأ كلُْ.
هللاصحاب الـ يـ ْةو َو ِم ْْ مُ ْْ سابِ ٌق بـالـ ََي َْرا ِ
حنندثْا ابننن بشننارو قننال :حنندثْا هللابننو عاصننْو قننال :حنندثْا عيسننى وحدثْننـي الننـحار و قننال :حنندثْا
ناب الّنذِينَ
الننـحسنو قننال :حنندثْا ورقننااو ْ يعننا عننن ابننن هللابننـي اننـجيحو عننن مننـجاْد :ث من ّْ ْهللاو َرثْْننا ال ِ ن َ
ص َ
ت ب ْذ ِن
َصدٌ َو ِم ْْ مُ ْْ سابِ ٌق بـالـ ََي َْرا ِ
ا ْ
طفَـيْْا ِم ْن ِعبـادِاا فَ ِ ْْ مُ ْْ أا ِلـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ِه قال :سقط ْذا َو ِم ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
ّللاِ قال :سبق ْذا بـالـَيراتو وْذا مق صد علـى هللاثره.
ّ
ّ
ْ
م
َ
صطفَـيْْا
اب الذِينَ ا ْ
وهللاولـى األقوال فـي ذلا بـالصواب تأويـل من قال :عْى بقوله :ث ّْ ْهللاو َرثْا ال ِ َ
ِم ْن ِعبـادِاا ال ب ال ـي هللامازلت من قبل الفرقان.
ف ن قال قائل :وكيف يجو هللان ي ون ذلا معْاهو وهللامة مـح د صلى هللا عليه وسنلْ م ي لنون غينر
ك ابُْو وم يع لون إمّ بـ ا فـيه من األح اَ والشرائع؟ قـيـل :إن معْى ذلا علـى غير الذي ذْبت
إلـيهو وإاـ ا معْاه :ثْ هللاورثْا اإليـ ان بـال اب الذين اصطفـيْاو ف ُْْ مأمْون ب ّل ك اب هللاازله هللا
من الس اا قبل ك ابُْ وعاملون بهو ألن كل ك اب هللاازل من الس اا قبل الفرقانو ف اه يأمر بنـالع ل
هللاقر بـ ـح د صلى هللا عليه وسلْو وبـ ا
بـالفرقان عْد ازولهو وبـاتبـاع من ْاا بهو وذلا ع ل من ّ
ْاا بهو وع ل بـ ا دعاه إلـيه بـ ا فـي القرآنو وبـ ا فـي غيره من ال ب ال ـي هللاازلت قبله.
اب ال ب ال ـي ذكراا ألن هللا ْن ّل ثْناؤه قنال لْبنـيه منـح د
وإاـ ا قـيـل :عْى بقوله ث م ّْ ْهللاو َرثْْا ال َ
صندّقا ِلنـ َ ا بَنـيْنَ يَدَيْن ِه ثنْ هللاتبنع ذلنا
صلى هللا عليه وسلْ َوالّذِي ْهللاو َح ْيَْا إلَـيْاَ ِمنَ ْال ِ َا ِ
ب مْ َو الـ َح ّق مم َ
ص َ
طفَـيْْا ف ان معلوماو إذ كان معْى الـ يرا إانـ ا ْنو اا قنال معْنى
اب الّذِينَ ا ْ
قوله ث م ّْ هللا َ ْو َرثْْا ال ِ َ
من قوَ إلـى آخرينو ولـْ ت ن هللامة علـى عُد ابـيْا صلى هللا عليه وسلْ اا قل إلـيُْ ك اب من قنوَ
كااوا قنبلُْ غينر هللام نهو هللان ذلنا معْناه .وإذ كنان ذلنا كنذلاو فبنـي ٌّن هللان الـ صطفنـين منن عبنـاده ْنْ
مأمْو هللام ه وهللاما ال ظالـْ لْفسهو ف اه ألن ي ون من هللاْل الذاوب والـ عاصي ال ـي ْني دون الْفنـاق
والشرك عْدي هللاشبه بـ عْى امَية من هللان ي ون الـ ْافق هللاو ال نافرو وذلنا هللان هللا تعالنـى ذكنره هللاتبنع
عد ٍْن َي ْد مخـلمواَُا فع ّْ بدخول الـجْة ْ يع األصْاف الر ثة.
ْذه امَية قولهَّْْ :اتم َ
ف ن قال قائل :ف ن قوله َي ْد مخـلمواَُا إاـ ا عْى به الـ ق صد والسابق قـيـل له :وما برْااا علنـى هللان
ذلا كذلا من خبر هللاو عقل؟ ف ن قال :قـياَ الـحجة هللان الظالـْ من ْذه األمة سيدخـل الْارو ولنو لنـْ
يدخـل الْار من ْذه األصْاف الر ثة هللاحد وْب هللان م ي ون ألْل اإليـ ان وعيند قـينـل :إانه لنـيس
فـي امَية خبر هللااُْ م يدخـلون الْارو وإاـ ا فـيُا إخبـار من هللا تعالـى ذكنره هللااُنْ يدخنـلون ْْنات
عدْنو وْائز هللان يدخـلُا الظالنـْ لْفسنه بعند عقوبنة هللا إيناه علنـى ذاوبنه ال نـي هللاصنابُا فنـي الدانـياو
َ
وألـ ه افسه فـيُا بـالْارو هللاو بـ ا شاا من عقابهو ثْ يمدخـله الـجْةو فـي ون مـ ن ع ه خبر هللا ْ ّل
عد ٍْن َي ْدخَـلمواَُا.
ثْاؤه بقوله َّْْاتم َ
هللاخبنـارو وإن كنان فنـي
وقد مروي عن رسول هللا صنلى هللا علينه وسنلْ بْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا
ٌ
هللاساانـيدْا اظننرو منع دلـيننـل ال ناب علننـى صننح ه علنـى الْننـحو النذي بننـيّْت .ذكنر الروايننة الننواردة
بذلا:
22176ـ حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا هللابو هللاح د الزبـيريو قال :حدثْا سفـيان عن األع شو
قال :ذكر هللابو ثابت هللااه دخـل الـ سجدو فجلس إلـى ْْب هللابنـي الندردااو فقنال :اللُن ّْ آانس وحش نـيو
وارحْ م
سر لـي ْلـيسا صالـحاو فقال هللابو الدرداا :لنئن كْنت صنادقا ألانا هللاسنعد بنه مْنا
غ ْرب ـيو وي ّ
سأحدّثا حديرا س ع ه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ لـْ هللاحدّ به مْذ س ع ه ذَ َك َر ْنذه امَينة:
ص َ
طفَننـيْْا ِمن ْ
َص ندٌ َو ِم ن ْْ مُ ْْ سننابِ ٌق
ناب الّ نذِينَ ا ْ
نن ِعبننـادِاا فَ ِ ن ْْ مُ ْْ أا ِلننـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ن ِه َو ِم ن ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
ث من ّْ هللا َ ْو َرثْْننا ال ِ ن َ
ت فأما السابق بـالـَيراتو فـيدخـلُا بمير حسابو وهللاما الـ ق صد فـيحاسب حسابـا يسيراو
بـالـ ََي َْرا ِ
ّ
ْ
َنب
وهللاما الظالـْ لْفسه فـيصيبه فـي ذلا الـ ان من الم ّْ والـحزنو فنذلا قولنه :النـ َح ْ دم ِ ّلِلِ النذِي هللاذْ َ
عّْا الـ َحزَ نَ .
َ
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22177ـ ن حنندثْا ابننن الننـ رْىو قننال :حنندثْا مننـح د بننن ْعفننرو قننال :حنندثْا شننعبة عننن الولننـيد بننن
ي
الـ ميرةو هللااه س ع رْ ً من ثقـيف حدّ عن رْل من كْااةو عن هللابـي سعيد الـَدر ّ
يو عن الْبنـ ّ
ص َ
طفَنـيْْا ِم ْ
نن ِعبنـادِاا فَ ِ ن ْْ مُ ْْ
ناب الّنذِينَ ا ْ
صلى هللا عليه وسلْ هللااه قال فـي ْنذه امَينة :ثمن ّْ ْهللاو َرثْْنا ال ِ َ
ت بن ْذ ِن هللا قنالْ« :نأما كلُنْ بنـ ْزلة واحندةو
َصندٌ َو ِمن ْْ مُ ْْ سنابِ ٌق بـالنـ ََي َْرا ِ
أا ِلـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ِه َو ِم ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
وكلُْ فـي الـجْة».
َ
صطفَنـيْْا ِم ْ
نن ِعبنـادِاا :النذين اخ راناْْ لطاع ْنا واْ بنـيْاْْ .وقولنه :فَ ِ ن ْْ مُ ْْ
وعْى بقوله :الّنذِينَ ا ْ
أا ِلننـ ٌْ ِلَْ ْف ِس ن ِه يقننول :ف ننن ْننأما الننذين اصطفننـيْا مننن عبننـادااو مننن يظلننـْ افسننه بركوبننه الننـ آثْو
َصدٌ وْو غير الـ بـالغ فنـي طاعنة ربنهو وغينر
واْ رامه الـ عاصيو واق رافه الفواحش َو ِم ْْ مُ ْْ مم ْق ِ
ت
الـ ـج ُد فـيـ ا هللالزمه من خدمة ربهو ح ـى ي نون ع لنه فنـي ذلنا قصندا َو ِمن ْْ مُ ْْ سنابِ ٌق بـالنـ ََي َْرا ِ
وْو الـ بر الذي قد تقدَّ الـ ـج ُدين فـي خدمة ربهو وهللاداا ما لزمه من فرائضهو فسبقُْ بصالـح
ّللاِ يقول :ب وفـيق هللا إياه لذلا.
األع الو وْي الـَيرات ال ـي قال هللا ْ ّل ثْاؤه بِ ْذ ِن ّ
ـير يقول تعالـى ذكره :سبوق ْذا السنابق منن سنبقه بـالنـَيرات بن ذن
وقوله :ذَلاَ مْ َو الفَ ْ
ض مل ال َ ِب م
صنرا عنن مْزل نه فنـي طاعنة هللا منن النـ ق صد
هللاو وْو الفضل ال بـير الذي فضل به من كنان مق ّ
والظالـْ لْفسه.

اآلية 34-33 :

ب َولمأْ لمنأا ً
عند ٍْن َين ْد مخلمواَ َُا يم َحلّ ْنونَ فِي َُنا ِم ْ
سنا ِو َر ِمنن ذََْن ٍ
القول فـي تأويـل قوله تعالـىَّْْ { :اتم َ
نن هللا َ َ
ْ
ور }.
ور َ
َو ِل َبا م
شم ٌ
عّْا ال َحزَ نَ ِإ ّن َربَّْا لَمَفم ٌ
س مُ ْْ فِي َُا َح ِر ٌ
َب َ
ِي هللا َ ْذْ َ
ير و َوقَالمواْ ْال َح ْ دم ّلِلِ الّذ َ
يقول تعالـى ذكره :بساتـين إقامة يدخـلواُا ْأما الذين هللاورثْناْْ ال نابو النذين اصطفنـيْا منن
عبـاداا يوَ القـيامة يم َحلّ ْونَ فِـيُا ِم ْن هللاسا ِو َر ِم ْ
ب ينـلبسون فنـي ْْنات عندن هللاسنورة منن ذْنب
نن ذََْن ٍ
ير يقول :ولبـاسُْ فـي الـجْة حرير.
َولمأْ لمأا َو ِلبـا م
س مُ ْْ فِـيُا َح ِر ٌ
عّْا الـ َحزَ نَ اخ لف هللاْل ال أوينـل فنـي النـ َحزَ ن النذي ح ند هللا
َب َ
وقولهَ :وقالموا الـ َح ْ دم ِ ّلِلِ الّذِي هللا ْذْ َ
علـى إذْابه عُْْ ْأما القوَو فقال بعضُْ :ذلا الـحزَ ن الذي كااوا فـيه قبل دخنولُْ النـجْة منن
خوف الْارو إذ كااوا خائفـين هللان يدخـلوْا .ذكر من قال ذلا:
يو قننال :حنندثْا معنناذ بننن ْشنناَ صنناحب
22178ـنن حدثْننـي ق ننادة بننن سننعيد بننن ق ننادة السدوسنن ّ
الدس وائيو قال :حدثْا هللابـيو عن ع رو بن مالاو عن هللابـي الـجو ااو عنن ابنن عبنـاأو فنـي قولنه:
عّْا الـ َحزَ نَ قال :حزن الْار.
َب َ
الـ َح ْ دم ِ ّلِلِ الّذِي هللا ْذْ َ
 22179ـ حدثْا ابن ح يدو قنال :حندثْا ابنن الـ بنـاركو عنن مع نرو عنن يحينى بنن النـ َ ارو عنن
الننـحسن َوإذَا خننا َ
س ن ما قننال :إن الـ أمْننـين قننوَ ذملمننلو ذلّننت وهللا األس ن اع
طبَ مُ مْ الننـجا ِْلمونَ قننالموا َ
ضىو وما بـالقوَ مرضو وإاُْ ألصحة القلنوبو
واألبصار والـجوارحو ح ـى يحسبُْ الـجاْل َم ْر َ
َ
ول ن دخـلُْ من الـَوف ما لـْ يدخـل غيرْْو ومْعُْ من الداـيا علـ ُْ بـامخرةو فقنالوا :النـ َح ْ دم
عّْا الـ َحزَ نَ و والـ َحزَ نو وهللا ما حزاُْ حزن الداـياو وم تعاأْ فـي هللاافسُْ ما طلبنوا
َب َ
ِ ّلِلِ الّذِي هللا ْذْ َ
عنز بعنزاا هللا ّ
به الـجْة هللاب اْْ الـَوف من الْارو وإاه من م ي ّ
يقطنع افسنه علنـى الدانـيا حسنراتو
ومن لـْ ير هلل علـيه اع ة إمّ فـي مطعْ هللاو مشربو فقد ق ّل علـ هو وحضر عذابه.
عْـي به الـ وت .ذكر من قال ذلا:
وقال آخرون :م
م
22180ـ حدثْا هللابو ك َريبو قال :حدثْا ابن إدرينسو عنن هللابنـيهو عنن عطينةو فنـي قولنه :النـ َح ْ دم ِ ّلِلِ
عّْا الـ َحزَ نَ قال :الـ وت.
َب َ
الّذِي هللا ْذْ َ
عْـي به حزن الـَبز .ذكر من قال ذلا:
وقال آخرون :م
22181ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا يعقوبو عن حفصو يعْـي ابن ح يدو عن شن رو قنال :لنـ ا
عّْا الـ َحزَ نَ قال :حزن الـَبز.
َب َ
هللادخـل هللا هللاْل الـجْة الـجْةو قالوا الـ َح ْ دم ِ ّلِلِ الّذِي هللا ْذْ َ
عْـي بذلا :الـ َحزَ ن من ال عب الذي كااوا فـيه فـي الداـيا .ذكر من قال ذلا:
وقال آخرون :م
ّ
م
22182ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولنهَ :وقنالوا النـ َح ْ دم ِ ّلِلِ النذِي
صبون وْْ فـي خوفو هللاو يحزاون.
َب َ
هللا ْذْ َ
عّْا الـ َحزَ نَ قال :كااوا فـي الداـيا يع لون ويْ َ
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عْـي بذلا الـحزن الذي يْال الظالـْ لْفسه فـي موقنـف القنـيامة .ذكنر منن قنال
وقال آخرون :بل م
ذلا:
22183ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا هللابو هللاح دو قال :حدثْا سفـيانو عن األع نشو قنال :ذكنر هللابنو
ثابننت هللان هللابننـا النندردااو قننال :س ن عت رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلْ يقننول« :هللا ّمننا ّ
الظا ِلننـ مْ ِلَْ ْف ِس ن ِهو
عّْا الـ َحزَ نَ ».
َب َ
ان ِمنَ المَ ّْ والـ َحزَ ِنو فَذلاَ قَ ْولمهم :الـ َح ْ دم ِ ّلِلِ الّذِي هللا ْذْ َ
فَـي ِ
مصيبمهم فِـي ذَلاَ الـ َ ِ
وهللاولـى األقوال فـي ذلنا بنـالصواب هللان يقنال :إن هللا تعالنـى ذكنره هللاخبنر عنن ْنأما القنوَ النذين
عّْنا النـ َحزَ نَ وخنوف
َنب َ
هللاكرمُْ بـ ا هللاكرمُْ به هللااُْ قالوا حنين دخنـلوا النـجْة النـ َح ْ دم ِ ّلِلِ الّنذِي هللا ْذْ َ
دخول الْار من الـحزنو والـ َجزَ ع من الـ وت من الـحزنو والـجزع من الـحاْة إلـى النـ طعْ منن
الـحزنو ولـْ يَصص هللا إذ هللاخبر عُْْ هللااُْ ح دوه علنـى إذْابنه النـحزن عنُْْ اوعنا دون انوعو
بل هللاخبر عُْْ هللااُْ ع وا ْ يع هللااوع الـحزن بقنولُْ ذلناو وكنذلا ذلناو ألن منن دخنـل النـجْة فن
حزن علـيه بعد ذلاو فح دْْ علـى إذْابه عُْْ ح يع معااـي الـحزن.
وقولهّ :
ور يقول تعالـى ذكره مَبرا عن قـينـل ْنذه األصنْاف النذين هللاخبنر هللاانه
ور َ
شم ٌ
إن َربّْا لَمَفم ٌ
اصطفـاْْ من عبـاده عْد دخولُْ النـجْة :إن ربْنا لمفنور لنذاوب عبنـاده النذين تنابوا منن ذانوبُْو
فساترْا علـيُْ بعفوه لُْ عُْْو ش ور لُْ علـى طاع ُْ إيناهو وصالنـح منا قندّموا فنـي الدانـيا منن
األع ال .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22184ـ حدثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة فنـي قولنهّ :
نور
إن َربّْنا لَمَفم ٌ
ور لـحسْاتُْ.
َ
شم ٌ
22185ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا يعقوبو عن حفصو عن ش ر ّ
ور غفنر
نور شَن م ٌ
إن َربّْنا لَمَفم ٌ
لُْ ما كان من ذابو وش ر لُْ ما كان مُْْ.

اآلية 35 :

سنَْا
ار ْال م قَا َم ِة ِمن فَ ْ
صنبٌ َومَ َي َ ّ
ض ِل ِه مَ َي َ ّ
سَْا فِي َُا اَ َ
ِي هللا َ َحلَّْا دَ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :الّذ َ
ِفي َُا لممموبٌ }.
يقول تعالـى ذكره مَبرا عن قـيـل النذين هللادخنـلوا النـجْة ّ
ار
نور شَن م ٌ
إن َربّْنا لَمَفم ٌ
ور الّنذِي هللا َحلّْنا دَ َ
الـ م قا َم ِة :هللاي ربْا الذي هللاازلْا ْذه الدارو يعْون الـجْة فدار الـ م قامة :دار اإلقامة ال ـي م اقلة معُنا
تـحول والـ يـْ إذا ض ت من الـ م قامةو فُي من اإلقامةو ف ذا ف ـحت فُي منن الـ نـجلسو
عُْاو وم
ّ
والـ ان الذي يمقاَ فـيهو قال الشاعر:
ْ
مان َي ْو مَ َمقاما ٍ
ب
سي ٍْر إلـى األ ْعدَ ِ
اا تأ ِوي ِ
ت وهللا ْا ِد َية ٍَو َي ْو مَ َ
َي ْو ِ
وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
ّ
ار النـ م قا َم ِة ِمننْ
22186ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة النذِي هللا َحلْنا دَ َ
ـحولون.
فَ ْ
ض ِل ِه هللاقاموا ف ي ّ
سْا فِنـيُا لمممنوبٌ يعْنـي
صبٌ يقول :م يصيبْا فـيُا تعب وم وْع َوم يَنـ َ ّ
وقوله :م يَـ َ ّ
سْا فِـيُا اَ َ
بـاللموب :العْاا واإلعياا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 22187ـ حدثْا مـح د بن عبـيدو قال :حدثْا موسى بن ع يرو عن هللابـي صالـحو عن ابن عبنـاأو
سْا فِـيُا لممموبٌ قال :اللموب :العْاا.
صبٌ َوم يَـ َ ّ
فـي قوله :م يَـ َ ّ
سْا فِـيُا اَ َ
صنبٌ :
22188ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :م يَنـ َ ّ
سْا فِنـيُا اَ َ
هللاي وْع.

اآلية 37-36 :

ف
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
{والّذِينَ َكفَ مرواْ لَ مُ ْْ ا م
علَن ْي ُِ ْْ فَيَ م وتمنواْ َومَ يم ََفّن م
ى َ
َار َْ َُّْ َْ مَ يم ْق َ
َ
ض َ
َ
ً
ص َ
ط ِر مخونَ فِي َُا َربَّْآ هللا ْخ ِرْْ َْا اَ ْع َ ْ
صنا ِلحا َ
غي َْنر
ور و َو مْ ْْ يَ ْ
ع ْْ مُ ْْ ّم ْن َ
َ
عذَابِ َُا َكذَلِاَ اَجْ ِزي مك ّل َكفم ٍ
نل َ
ّ
َ
ْ
م
م
نير
الّذِي مكـّْا اَ ْع َ مل هللا َولَ ْْ ام َع ّ ْر مك ْْ ّما يَ َذَ ّك مر فِي ِه َمن تَذَ ّك َر َو َْآ َا مك مْ الّْذ م
ِير فَذوقوا فَ َ ا ِللظا ِل ِ ينَ ِمنن اّ ِ
ص ٍ
}.
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نـْ يقنول :لُنْ انار ُْْنـْ مَنـلّدين
يقول تعالـى ذكرهَ :والّذِينَ َكفَ مروا بنـاهلل ورسنوله لَ مُن ْْ م
انار َْ َُّْ َ
فـيُاو م ّ
حظ لُْ فـي الـجْة وم اعيـ ُاو ك ا:
ضننى
22189ـن حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حنندثْا سنعيدو عنن ق نادة لَ مُن ْْ ا م
نـْ مَ يم ْق َ
َنار َْ َُّْ َ
علَـ ْي ُِ ْْ بـالـ وت فـيـ وتواو ألاُْ لو ماتوا مس راحوا.
َ
ّ
ْ
عذابُِا يقول :وم يَفف عُْْ من عذاب انار ُْْنـْ ب منات ُْو فنـيَفف ذلنا
َوم يم ََف م
عْ مُ ْْ ِم ْن َ
ف َ
عُْْو ك ا:
م
ضبّننـيو قننال :حنندثْا هللابننو ق ننـيبةو قننال :حنندثْا هللابننو ْ ن ل
22190ـ ن حدثْننـي ممطن ّنرف بننن عبنند هللا ال ّ
يو عن ق ادة عن هللابـي السودااو قال :مساكين هللاْل الْار م يـ وتونو لو ماتوا مس راحوا.
الراسبـ ّ
22191ـ حدثْـي عقبة عن سْان القزا و قال :حدثْا غَسان بن مضرو قال :حدثْا سنعيد بنن يزيند
س ّنوار بنن عبند هللاو قنال :حندثْا
وحدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن م
علَـيةو عن سعيد بن يزيند وحندثْا َ
سلَـ ةو عن هللابـي اضرةو عن هللابـي سعيدو قال :قال رسول هللا صلى هللا
بشر بن الـ فضلو حدثْا هللابو َ
م
عليه وسلْ« :هللا ّما هللا ْْ مل الّْارالّذِينَ مْ ْْ هللا ْْلُا ف اّ مُ ْْ م يَـ م وتمونَ فِـيُا وم يَحْ يَ ْونَ و ل ّن ااسنا هللاو ك نا قنال
اروا فَحْ ا هللاَذِنَ فِـي ال ّ
ع ِةو
ص م
صيبم مُ ْْ الّْ م
شفـا َ
تم ِ
ار ِبذمامو ِب ُِ ْْو هللاو قالِ :بََطايا مْ ْْو فَـيمـ ِ ي م مُ ْْ إماتَةً ح ـى إذَا َ
ّ
علَـ ْي ُِ ْْ فَـيَ ْْبم َونَ ك َ نا ت َ ْْبمنتم
ضبـائِ َرو فَبمروا علـى هللا ْْ ِل الـ َجّْ ِةو فَقالَ :يا هللاْ َل الـ َجّْ ِة هللافِـي م
ضوا َ
فَ ِجي َا ِب ُِ ْْ َ
سيْـ ِل» فقال رْل من القوَ حيْئذٍ :كأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ قد كنان
الـ َحبّةم فِـي َح ِ يـ ِل ال ّ
بـالبـادية.
ّ
عذا ِب َُا وقد قـيـل فنـي موضنع آخنر :مكلنـ ا َخبَ ْ
نت
ف ن قال قائل :وكيف قـيـل :ومَ ي ََفّ م
ع ْْ مُ ْْ ِم ْن َ
ف َ
س ِعيرا؟ قـيـل :معْى ذلا :وم يَفف عُْْ من ْذا الْوع من العذاب.
ِ دْاا مْ ْْ َ
ور يقول تعالـى ذكره ْ :ذا ي افـىا ك ّل ْحود لْعْ ربه يوَ القـيامةو
وقولهَ :كذَلاَ اَـجْ ِزي مك ّل َكفم ٍ
بأن يدخـلُْ اار ُْْـْ بسيئاتُْ ال ـي قدّموْا فـي الداـيا.
ّ
ص َ
ط ِر مخونَ فِـيُا َربّْا ْ
غير الذِي مكّْا اع مل يقول تعالـى ذكره:
وقولهَ :و مْ ْْ َي ْ
هللاخ ِرْْ ْا اَ ْع َ ْل َ
صا ِلـحا َ
ْأما ال فـار يس ميرونو ويضجون فـي الْارو يقولنون :ينا ربْنا هللاخرْْنا اع نل صالنـحا :هللاي اع نل
ص َ
حو ْ
لنت
َير الّذِي مكّْا اَ ْع َ مل قب مل من معاصيا .وقولهَ :ي ْ
طر مخونَ يف علون منن ال ّ
صنراخو ّ
بطاع ا غ َ
تاؤْا طاا لقرب مَرُْا من الصاد لـ ا ثَقملت.
وقولهَ :هللاو لَـ ْْ ام َع ّ ْر مك ْْ ما َي َذَ ّك مر فِـي ِه َم ْن تَذَ ّك َر اخ لف هللاْل ال أويـل فنـي مبلنغ ذلناو فقنال بعضنُْ:
ذلا هللاربعون سْة .ذكر من قال ذلا:
 22192ـ حدثْا ابن عبد األعلـىو قال :حدثْا بشر بن الـ فضلو قال :حدثْا عبد هللا بن عر ان بن
مخرَـيننـْو عننن مننـجاْدو قننال :سن عت ابننن عبننـاأ يقننول :الع ننر الننذي هللاعننذر هللا إلننـى ابننن آدَ َهللاو لَننـ ْْ
ام َع ّ ْر مك ْْ ما َي َذَ ّك مر ِفـي ِه َم ْن تَذَ ّك َر :هللاربعون سْة.
 22193ـ حدثْـي يعقوبو قنال :حندثْا ْشينـْو عنن منـجالدو عنن الشعبنـيو عنن مسنروق هللاانه كنان
يقول :إذا بلغ هللاحدكْ هللاربعين سْةو فلـيأخذ ِح ْذره من هللا.
وقال آخرون :بل ذلا س ون سْة .ذكر من قال ذلا:
22194ـ حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا عبند النرح نو قنال :حندثْا سفنـيانو عنن ابنن مخرَـيْنـْو
عن مـجاْدو عن ابن عبـاأ هللاو لَـ ْْ امعَ ّ ْر مك ْْ ما يَ َذَ ّك مر فِـي ِه َم ْن تَذَ ّك َر قال :س ون سْة.
حدثْا هللابو مك َريبو قال :حدثْا ابن إدريسو قال :س عت عبد هللا بن عر ان بن مخرَـيْـْو عن مـجاْدو
عن ابن عبـاأو قال :الع ر الذي هللاعذر هللا فـيه مبن آدَ س ون سْة.
ي بن شعيبو قال :حدثْا مـح د بن إس اعيـل بن هللابـي كدياو عن إبراْيـْ بنن
22195ـ حدثْا علـ ّ
يو عن عطاا بن هللابـي َربـاحو عنن ابنن عبنـاأو قنال :قنال رسنول هللا
الفضلو عن هللابـي حسين الـ ّ
ّ
ّ
م
م
ّللامَ :هللاو
س ـينَ و َوْ َو العم م منر النذِي قنا َل ّ
ِي :هللايْنَ هللابْْا ما ال ّ
صلى هللا عليه وسلْ« :إذَا كانَ يَ ْو مَ ال ِقـيا َم ِة اود َ
ِير».
لَـ ْْ امعَ ّ ْر مك ْْ ما يَ َذَ ّك مر فِـي ِه َم ْن تَذَ ّك َر َوْا َا مك مْ الّْذ م
يو قال :حدثْا بقـية بن الولـيدو قنال :حندثْا مم َ
ط ّنرف بنن
22196ـ حدثْـي هللاح د بن الفر
ِ
الـح ْ ِ
ص ّ
ي يقنول:
يو قال :ثْـي مع ر بنن راشندو قنال :سن عت منـح د بنن عبند النرح ن المفنـار ّ
ما ن ال ْااـ ّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

س ّنـينَ
س عت هللابـا ْريرة يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ« :لَقَ ْد هللا َ ْعذَ َر ّ
ب ال ّ
ص ِ
ناح ِ
ّللام إلـى َ
س ْبعِينَ ».
سَْةً وال ّ
َ
 22197ـ حدثْا هللابو صالـح الفنزاريو قنال :حندثْا منـح د بنن سنوارو قنال :حندثْا يعقنوب بنن عبند
يو عنن هللابنـي ْرينرةو
يو قال :حدثْا هللابو حا َو عن سعيد النـ قبر ّ
ي اإلس ْدر ّ
الرح ن بن عبد القار ّ
ً
َ
ّ
َ
سَْة فَقَ ْد هللا ْعذ َر إلـ ْي ِه فِـي العم ْ ِر».
ع ّ َرهم ّ
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلَْ « :م ْن َ
ّللام ِس ـينَ َ
22198ـ حدثْا مـح د بن سوارو قال :حدثْا هللاسد بن ح يدو عن سعيد بن طريفو عن األصبغ بن
ي رضي هللا عْهو فـي قولهَ :هللاو لَـ ْْ امعَ ّ ْر مك ْْ ما يَ َذَ ّك مر فِنـي ِه َم ْ
ِير
نن تَنذَ ّك َر َوْنا َا مك مْ الّْنذ م
ابـاتةو عن علـ ّ
قال :الع ر الذي ع ركْ هللا به س ون سْة.
وهللاشبه القولـين ب أويـل امَية إذ كان الـَبر الذي ذكرااه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلْ خبرا
فـي إسْاده بعض من يَ ِجنب ال ربنت فنـي اقلنهو قنول منن قنال ذلنا هللاربعنون سنْةو ألن فنـي األربعنين
ي ْاْى عقل اإلاسان وفُ هو وما قبل ذلا وما بعده مْ قَص عن ك اله فـي حال األربعين.
ذير اخ لف هللاْل ال أويـل فـي معْى الْذيرو فقال بعضُْ :عْى به مـح دا صلى
وقولهَ :وْا َا مك مْ الّْ م
هللا عليه وسلْ .ذكر من قال ذلا:
ِير
22199ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابنن وْنبو قنال :قنال ابنن يندو فنـي قولنهَ :وْنا َا مك مْ الّْنذ م
ِير ِمنَ الّْذم ِر األمولـى.
ي .وقرهللاْ :ذا اَذ ٌ
قال :الْذير :الْبـ ّ
عَْى به الشيب .ف أويـل ال َ إذن :هللاو لـْ اع ركْ يا معشنر النـ شركين بنـاهلل منن قم َنريش
وقـيـلَ :
من السْـينو ما ي ذكر فـيه من تذكرو من ذوي األلبـاب والعقولو واتعظ مُْْ من اتعنظو وتناب منن
تابو وْااكْ من هللا مْذر يمْذركْ ما هللاا ـْ فـيه الـيوَ من عذاب هللاو فلـْ ت ذ ّكروا منواعظ هللاو ولنـْ
تقبلوا من اذير هللا الذي ْااكْ ما هللاتاكْ به من عْد رب ْ.

اآلية 38-37 :

ص َ
صا ِلحا ً َ
غي َْر الّنذِي مكنـّْا
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
{و مْ ْْ َي ْ
ط ِر مخونَ فِي َُا َربَّْآ هللا َ ْخ ِرْْ َْا اَ ْع َ ْل َ
َ
ِير فَذموقمواْ فَ َ ا ِل ّ
ير و ِإ ّن ّ
اَ ْع َ مل هللا َ َولَ ْْ ام َع ّ ْر مك ْْ ّما َي َذَ ّك مر ِفي ِه َمن تَذَ ّك َر َو َْآ َا مك مْ الّْذ م
لظا ِل ِ ينَ ِمن اّ ِ
ّللاَ
صن ٍ
عا ِل مْ َ
مور }.
ع ِلي ٌْ ِبذَا ِ
س َ َاوا ِ
ب ال ّ
ت ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
غ ْي ِ
ض ِإاّهم َ
َ
صد ِ
ص ِلـي ـ وه هللايُا ال افرون بـاهلل فَ َ ا ّ
م
م
َ
قد
الذي
ُْْـْ
عذاب
اار
وا
ق
و
ذ
ف
ذكره:
تعالـى
يقول
للظا ِلـ ِ ينَ
َ
سبموْا غضنب هللا ب فنرْْ بنـاهلل فنـي الدانـيا
ِم ْن ا ِ
َصير يقول :ف ا لل افرين الذين ألـ وا هللاافسُْ فأك َ
من اصير يْصرْْ منن هللا لنـيس ْقذْْ منن عقابنه .وقولنهّ :
ّللاَ عا ِلنـ مْ َ
ض
ت
سن َ َوا ِ
إن ّ
ب ال ّ
ْ
واألر ِ
غيْن ِ
يقول تعالـى ذكره :إن هللا عالـْ ما ت م ْ
ـَفون هللايُا الْاأ فنـي هللاافسن ْ وتمضْن رواهو ومنا لنـْ تضن روه
ْوواهو وما ْو غائب عنن هللابصناركْ فنـي السن وات واألرضو فنـاتقوه هللان يَ ّ
طلنع
تْووه مـ ا س م
ولـْ م
ّ
ابنوة منـح دو غينر النذي
علـي ْو وهللاا ـْ تض رون فـي هللاافس ْ منن الشنا فنـي وحداانـية هللاو هللاو فنـي ّ
مور.
ع ِلـيـ ٌْ بِذَا ِ
ت ال ّ
تبدواه بألسْ ْو إِاّه َ
صد ِ

اآلية 39 :

ض فَ َ نن َكفَ َنر فَعَلَيْن ِه مك ْف منرهم َومَ
نف فِني ْ
األر ِ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى { :مْ َنو الّنذِي َْعَلَ من ْْ َخ َئِ َ
سارا ً }.
يَ ِزيدم ْال َافِ ِرينَ مك ْف مر مْ ْْ ِعْدَ َربّ ُِ ْْ إِمّ َم ْق ا ً َومَ يَ ِزيدم ْال َافِ ِرينَ مك ْف مر مْ ْْ إِمّ َخ َ
يقول تعالـى ذكره :هللا الذي ْعل ْ هللايُنا الْناأ خ ئنف فنـي األرض منن بعند عناد وث نودو ومنن
مضى من قبل ْ من األمـْ فجعل ْ تـَـلفواُْ فـي ديارْْ ومساكُْْو ك ا:
ّ
َ
ف
22200ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :مْ َو الذِي َْعَل م ْْ َخ ئِ َ
ض هللامة بعد هللاممةو وقراا بعد قرن.
فـي ْ
األر ِ
ْ
َ
ضر
وقوله :فَ َ ْن َكفَ َر فَعَلـ ْي ِه مكف مرهم يقول تعالـى ذكره :ف ن كفر بـاهلل مْ ْ هللايُا الْاأو فعلـى افسه ّ
يضر بذلا غير افسهو ألاه الـ عاقب علـيه دون غيره .وقولهَ :وم يَ ِزيندم ال نافِ ِرينَ مك ْف منر مْ ْْ
كفرهو م
ّ
ّ
ّ
ْ
ِع ْْدَ َربّ ُِ ْْ إم َمق ا يقول تعالـى :وم يزيد ال افرين كفرْْ عْد ربُْ إم بمعدا من رح ة هللا َوم يَ ِزيدم
ال افِ ِرينَ مك ْف مر مْ ْْ إمّ خَسارا يقول :وم يزيد ال افرين كفرْْ بـاهلل إمّ ْ كا.

اآلية 40 :
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ّللاِ هللا َ مرواِي َماذَا َخلَقمنواْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قم ْل هللا َ َرهللا َ ْي م ْْ م
مون ّ
ش َر َكآ َا مك مْ الّذِينَ ت َ ْدعمونَ ِمن د ِ
نل إِن يَ ِعندم ّ
نى بَيَّْن ٍة ّم ْْنهم بَ ْ
الظنا ِل م ونَ
سن َ َاوا ِ
ض هللا َ َْ لَ مُ ْْ ِش ْنركٌ فِني ال ّ
ِمنَ ْ
األر ِ
ت هللا َ َْ آت َ ْيَْنا مْ ْْ ِك َابنا ً فَ مُن ْْ َ
علَ َ
ّ
ً
ً
م
ض مُْ بَ ْعضا إِم غ مرورا }.
بَ ْع م
م
م
يقول تعالـى ذكره لْبـيه مـح د صلى هللا عليه وسلْ :ق ْل يا منـح د لنـ شركي قومنا هللارهللا ْي نـ ْْ هللايُنا
القوَ م
ي شنيا
مون ّ
هللارواِـي ماذَا خَـلَقموا ِمنَ ْ
األر ِ
ّللاِ م
ض يقول :هللاروانـي هللا ّ
ش َركا َا مك مْ الّذِينَ ت َ ْدعمونَ ِم ْن د ِ
َ
ت يقول :هللاَ لشركائ ْ شنرك منع هللا فنـي السن واتو إن
س َ َوا ِ
خـلقوا من األرض هللا َْ ل مُ ْْ ِش ْركٌ فِـي ال ّ
علنـى بَننـيَّْ ٍة ِم ْْنهم يقنول :هللاَ آتننـيْا ْننأما
لنـْ ي واننوا خَنـلَقوا مننن األرض شننيئا هللا َ َْ آتَنـيْْا مْ ْْ ِك ابننـا فَ مُن ْْ َ
الـ شركين ك ابـا هللاازلْاه علـيُْ من الس اا بنأن يشنركوا بنـاهلل األوثنان واألصنْاَو فُنْ علنـى بنـيّْة
مْهو فُْ علـى برْنان منـ ا هللامنرتُْ فنـيه منن اإلشنراك بنـي .وبْنـحو النذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل
ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
م
نل هللارهللا ْي منـ ْْ م
22201ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة ق ْ
ش َنركا َا مك مْ النذِينَ
ض م شنيا وهللا خَنـلَقوا مُْنا هللا َْ لَ مُن ْْ ِش ْنركٌ فِنـي
مون ّ
هللارواِـي مناذَا خَنـلَقموا ِمننَ ْ
األر ِ
ّللاِ م
ت َ ْدعمونَ ِم ْن د ِ
علنـى بَنـيَّْ ٍة مْنهو يقنول :هللاَ آتنـيْاْْ ك ابنـا
س َ َوا ِ
ال ّ
ت م وهللا ما لُْ فـيُا شرك هللا َْ آت َـيْْا مْ ْْ ِك ابـا فَ مُن ْْ َ
فُو يأمرْْ هللان يشركوا.
إن يَ ِعدم ّ
غ مرورا وذلا قول بعضُْ لنبعض :منا ا ْعبمندم مْ ْْ إمّ
ّ
ض مُ ْْ بَ ْعضا إم م
وقوله :بَ ْل ْ
الظا ِلـ م ونَ بَ ْع م
ْ
ّللاِ م لفَنـى خننداعا مننن بعضننُْ لننبعض وغننروراو وإاننـ ا تننزلفُْ آلُن ُْ إلننـى الْننارو
ِلننـيمقَ ّربمواا إلننـى ّ
وتقصيُْ من هللا ورح ه.

اآلية 41 :

ض هللاَن تَن منزومَ َو َل نئِن َ الَ َننآ ِإ ْن
س ن َ َاوا ِ
القننول فننـي تأويننـل قولننه تعالننـىِ { :إ ّن ّ
ّللاَ يم ْ ِسننام ال ّ
ت َو ْ
األر َ
س َ مُ َ ا ِم ْن هللا َ َح ٍد ّمن َب ْع ِد ِه ِإاّهم َكانَ َح ِلي ا ً َ
غفمورا ً }.
هللا َ ْم َ
يقول تعالـى ذكرهّ :
ض لئ تزوم من هللاماكُْ نا َولَنئِ ْن َ الَ نا يقنول:
س َ َوا ِ
إن ّ
ّللاَ يمـ ْ ِسام ال ّ
ت َو ْ
األر َ
ولو ال ا ْ
س َ مُ ا ِم ْن هللا َح ٍد ِم ْن َب ْع ِد ِه يقول :ما هللامسن ُ ا هللاحند سنواه .ووضنعت «لنئن» فنـي قولنه
إن ْهللام َ
َولَ ِئ ْن َ الَ ا فـي موضع «لو» ألاُ نا يجابنـان بجنواب واحندو فنـي شابُان فنـي النـ عْى واظينر ذلنا
صفَ ّرا لَ َ
ظلّوا ِم ْ
نن َب ْعن ِد ِه ي ْ فم منرونَ بنـ عْى :ولنو هللارسنلْا ريحناو وك نا
س ْلْا ِريحا فَ َرهللا َ ْوهم مم ْ
قولهَ :ولَ ِئ ْن ْ
هللار َ
اب بـ عْى :لو هللاتـيت .وقد بنـيّْا ذلنا فـينـ ا مضنى بنـ ا هللاغْنى عنن
قال :ولئن هللات َـيْتَ الّذِينَ هللاموتموا ال ِ َ
إعادته فـي ْذا الـ وضع .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22202ـ حدثَْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولهّ :
س َ َوات
إن ّ
ّللاَ يمـ ْ ِسام ال ّ
ض ْ
هللان ت مَزوم من م ااُ ا.
ْ
واألر َ
 22203ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا عبد الرح نو قال :حدثْا سفنـيانو عنن األع نشو عنن هللابنـي
وائلو قالْ :اا رْل إلـى عبند هللاو فقنال :منن هللاينن ْئنت؟ قنال :منن الشنأَو قنالَ :منن لقنـيتَ ؟ قنال:
لقـيتم كعبـاو فقال :ما حدّثا كعب؟ قال :حدثْـي هللان الس وات تدور علـى مْ ب ملاو قال :فصدّق ه
هللاو كذّب ه؟ قال :ما صدّق ه وم كذّب هو قال :لوددت هللااا اف نديت منن رحل نا إلنـيه براحل نا ورحلُناو
سن َ مُ ا ِم ْ
هللان ت مَزوم َولَنئِ ْن َ الَ نا ْ
ض ْ
وكذب كعب إن هللا يقولّ :
نن
ت
س َ َوا ِ
إن ّ
ّللاَ يمـ ْ ِسام ال ّ
ْ
إن ْهللام َ
واألر َ
هللا َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِدهِ.
ي إلنـى كعنب األحبنـارو
22204ـ حدثْا ْريرو عن مميرةو عن إبراْيـْو قال :ذْب مْْدَب البَ َجلنـ ّ
فقدَ علـيه ثْ رْعو فقال له عبد هللا :حدّثْا منا حندّثاو فقنال :حدثْنـي هللان السن اا فنـي قطنب كقطنب
الرحاو والقطب ع ود علـى َمْ ِ ب ملاو قال عبد هللا :لوددت هللااا اف ديت رحل ا بـ رل راحل نا ثنْ
قال :ما تْ ت الـيُودية فـي قلب عبد ف ادت هللان تفـارقهو ثْ قالّ :
ض
س َ َوا ِ
إن ّ
ّللاَ يمـ ْ ِسام ال ّ
ت َو ْ
األر َ
ْ
هللان ت مَزوم كفـى بُا وامً هللان تدور.
م
وقوله :إاّهم كانَ َح ِلـيـ ا َ
غفورا يقول تعالـى ذكره :إن هللا كنان حلـينـ ا ع نن هللاشنرك وكفنر بنه منن
خـلقه فـي تركه تعجيـل عذابه لهو غفورا لذاوب منن تناب منُْْو وهللااناب إلنـى اإلينـ ان بنهو والع نل
بـ ا يرضيه.
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اآلية 43-42 :

ى ِم ْ
نن
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
سن م واْ بِ ّ
نالِلِ َْ ُْندَ هللا َ ْي َ نااِ ُِ ْْ لَنئِن َْنآ َا مْ ْْ اَنذ ٌ
{وهللا َ ْق َ
َ
ِير لّيَ منوام ّن هللا َ ْْندَ َ
ّ
ً
ً
ْ
ْ
ّىا َومَ يَ ِح م
ينق
سي ِ
ض َو َم َر ال ّ
ِير ّما َ ادَ مْ ْْ إِم امفمورا و ا ْس ِ بَارا فِي ْ
إِحْ دَى امم َم ِْ فَلَ ّ ا َْآ َا مْ ْْ اَذ ٌ
األر ِ
سيّى ما إِمّ بِأ َ ْْ ِل ِه فَ َُ ْل يَْ م
سنّْ ِة ّ
سنّْ ِة ّ
ْال َ ْ مر ال ّ
ّللاِ تَبْندِي ً َولَنن ت َِجندَ ِل م
آألولِنينَ فَلَنن ت َِجندَ ِل م
ظ مرونَ إِمّ م
ّللاِ
سّْةَ ّ
تَحْ ِوي ً }.
يقول تعالـى ذكره :وهللاقسنْ ْنأما النـ شركون بنـاهلل ُْند هللاينـ ااُْ يقنول :هللاشندّ اإلينـ انو فبنـالموا
فـيُاو لئن ْااْْ من هللا ممْذر يْذرْْ بأأ هللا لَـيَ موام ّن هللا ْْدَى ِم ْن إحْ دَى األ م َم ِـْ يقول :لـي وام ّن هللاسلا
ّ
الـحقو وهللاشدّ قبومً ِلـ ا يأتـيُْ به الْذير من عْد هللاو من إحدى األمـْ ال ـي خـلت من قبلُْ
لطريق
ِير يعْـي بـالْذير :مـح دا صلى هللا عليه وسنلْو يقنول :فلنـ ا ْنااْْ منـح د يْنذرْْ
فَلَـ ّ ا ْا َا مْ ْْ اَذ ٌ
عقاب هللا علـى كفرْْو ك ا:
ِير وْنو
22205ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :فَلَـ ّ ا ْا َا مْ ْْ اَنذ ٌ
مـح د صلى هللا عليه وسلْ.
نـجيا الْننذير مننن اإليننـ ان بننـاهلل واتبننـاع الن ّ
نـحقو
وقولننه :مننا َ ادَ مْن ْْ إمّ امفمننورا يقننول :مننا ادْننْ من ِ
وسلوك ْدى الطريقو إمّ افورا وْربـا.
وخدْعننة سننيئةو وذلننا هللااُننْ
ض يقننول :افننروا اس بننـارا فننـي األرضو ِ
وقولننه :ا ْس ِ ْ بـارافِننـي ْ
األر ِ
صدّوا الضعفـاا عن اتبـاعه مع كفرْْ به .والـ ر ْاْْاْ :و الشركو ك ا:
ّىا وْو الشرك.
سي ِ
22206ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةَ :و َم ْ َر ال ّ
وهللاضيف الـ ر إلنـى السنيىاو والسنيىا منن اعنت النـ رو ك نا قـينـل :إن ْنذا لُنو ّ
حنق الـيقنـين.
سنيّئا»و وفنـي ذلنا تـحقنـيق القنول النذي قلْناه منن هللان
وقـيـل :إن ذلا فـي قنرااة عبند هللاَ « :و َم ْ نرا َ
السننيىا فننـي الننـ عْى مننن اعننت الننـ ر .وقنرهللا ذلننا قن ّنراا األمصننار غيننر األع ننش وح ننزة بُ ننزة
مننـحركة بـالنننـَفض .وقننرهللا ذلنننا األع ننش وح نننزة بُ نننزة وتسنن ين الُ نننزة اعنن مً مُْ نننا بنننأن
الـحركات لـ ا كررت فـي ذلا ثقلو فس ْا الُ زةو ك ا قال الشاعر:
احبْ قَ ّو َِ )
ص ِ
(إذا اع َْو َْجْ نَ قم ْلتم َ
فس ّن البـااو ل ررة الـحركات.
قنراا األمصنار منن تنـحريا الُ نزة فنـيه إلنـى النـَفضو وغينر
والصواب من القنرااة منا علنـيه ّ
ْنائز فننـي القنرآن هللان يقنرهللا ب ننل منا ْننا فنـي العربنـيةو ألن القننرااة إانـ ا ْنني مننا قنرهللات بننه األئ ننة
الـ اضيةو وْاا به السلف علـى الْـحو الذي هللاخذوا ع ن قبلُْ.
وقولهَ :وم يَ ِح م
سيّى ما إمّ بأ ْْ ِل ِه يقول :وم يْزل الـ ر السيىا إمّ بأْلهو يعْـي بـالذين
يق الـ َ ْ مر ال ّ
عَْى هللااه م يحل م روه ذلا الـ ر الذي م ره ْأما الـ شركون إمّ بُْ.
يـ رواه وإاـ ا َ
وقال ق ادة فـي ذلا ما:
سنيّى ما إمّ
ْ
م
22207ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق نادة َوم يَ ِحينق النـ َ مر ال ّ
بأ ْْ ِل ِه وْو الشرك.
نل يَ ْْ م
وقوله :فَ َُ ْ
األولِنـينَ يقنول تعالنـى ذكنره :فُنل يْ ظنر ْنأما النـ شركون منن
ظ منرونَ إمّ م
سنّْةَ ّ
هللالـينـْ العقناب .يقنول :فُنل يْ ظنر
قوما يا مـح د إمّ سْة هللا بُْ فـي عاْل الداـيا علـى كفرْْ به
َ
ْأما إمّ هللان هللامح ّل بُْ من اق ـي علـى شركُْ بـي وت ذيبُْ رسولـي مرل الذي هللاحللت بـ ن قنبلُْ
من هللاش الُْ من األمـْو ك ا:
م
ّ
ْ
ّ
سنْتَ
22208ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :فَ َُ ْل يَْظ منرونَ إم م
األولـين.
األولِـينَ  :هللاي عقوبة ّ
ّ
ً
ّللاِ ت َ ْبدِي يقول :فلن تـجد يا مـح د لسْة هللا تميـيرا.
سْ ّ ِ
ت ّ
َـجدَ ِل م
فَلَ ْن ت ِ
ّللاِ تَـحْ ِوي ً يقنول :ولنن تنـجد لسنّْة هللا فنـي خنـلقه تبندي ً يقنول :لنن يمينر
سْ ّ ِ
ت ّ
َـجدَ ِل م
وقولهَ :ولَ ْن ت ِ
ذلاو وم يبدّلهو ألاه م مردّ لقضائه.

اآلية 44 :
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ض فَيَْ م
عاقِبَنةم الّنذِينَ ِمنن
ِنيرواْ فِني ْ
األر ِ
القول فـي تأويـل قولنه تعالنـى{ :هللا َ َولَن ْْ يَس م
ْنف َكنانَ َ
ظ منرواْ َكي َ
قَ ْب ِل ُِ ْْ َو َكاام َواْ هللا َ َ
ض إِاّنهم َكنانَ
سن َ َاوا ِ
شدّ ِم ْْ مُ ْْ قم ّوة ً َو َما َكانَ ّ
َنياٍ فِني ال ّ
ت َومَ فِني ْ
األر ِ
ّللام ِليم ْع ِجزَ هم ِمنن ش ْ
ع ِلي ا ً قَدِيرا ً }.
َ
يقول تعالـى ذكره :هللاو لـْ يَس ِْر يا مـح د ْأما الـ شركون بـاهللو فـي األرض ال ـي هللاْل ْا هللاْلُنا
ب فرْْ بْا وت ذيبُْ رسلْاو ف اُْ تـجار يسل ون طريق الشأَ فَـيَ ْْ م
ْف كانَ عاقِبَةم الّنذِينَ ِم ْ
نن
ظ مروا َكي َ
ْ
واـجعلُْ منر ً لنـ ن بعندْْو
قَ ْب ِل ُِ ْْ من األمـْ ال ـي كااوا يـ رون بُا هللالـْ اُل ُْ واـَربْ مساكُْْ
فـي عظوا بُْو ويْزْروا ع ا ْنْ علنـيه منن عبنـادة امَلُنة بنـالشرك بنـاهللو ويعلنـ وا هللان النذي فعنل
شدّ ِم ْْ مُ ْْ قم ّوة ً َوبَ ْ
طشا لن ي عذّر علـيه هللان يفعل بُْ مرل الذي فعل بأولئا منن
بأولئا ما فعل وكااموا هللا َ
م
تعجيـل الْق ةو والعذاب لُْ .وبْـحو الذي قلْا فـي قوله :وكنااموا هللاشَندّ ِمن ْْ مُ ْْ ق ّنوة ً قنال هللاْنل ال أوينـل.
ذكر من قال ذلا:
م
شدّ ِمن ْْ مُ ْْ ق ّنوة ً يَبنركْ
22209ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة وكااموا هللا َ
هللااه هللاعطى القوَ ما لـْ يعط ْ.
ّللام ِلـيم ْع ِجزَ هم ِم ْ
ض يقنول تعالنـى ذكنره :ولنن
سن َ َوا ِ
وقولهَ :وما كانَ ّ
َنياٍ فِنـي ال ّ
ت َوم فِنـي ْ
األر ِ
نن ش ْ
ّ
يعجزاا ْأما الـ شركون بـاهلل من عبدة امَلُةو النـ ذبون منـح دا فنـيسبقواا ْربنـا فنـي األرضو
إذا اـحن هللارداا ْ كُْو ألن هللا لـْ ي ن لـيعجزه شيا يريده فنـي السن وات وم فنـي األرضو ولنن
ع ِلـينـ ا قَندِيرا
يقدر ْأما النـ شركون هللان يْفمنذوا منن هللاقطنار السن وات واألرض .وقولنه :إاّنهم كنانَ َ
ّ
نـحق منُْْ تعجينـل
يقول تعالـى ذكره :إن هللا كنان علـينـ ا بَنـلقهو ومنا ْنو كنائنو ومنن ْنو الـ س
العقوبةو و َمن ْو عن ض ل ه مُْْ راْع إلـى الُدى آئنبو قنديرا علنـى اما قناَ منـ ن شناا منُْْو
وتوفـيق من هللاراد مُْْ ل يـ ان.

اآلية 45 :

نى َ
أ ُْ ِرَْنا ِمنن دَآبّن ٍة
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
اخذم ّ
{و َل ْو ي َمأ ِ
سنبمواْ َمنا ت َ َنركَ َ
اأ ِب َ نا َك َ
ّللام الّْ َ
َ
علَ َ
صيرا ً }.
س ّ ى فَ ِذَا َْآ َا هللا َ َْلم مُ ْْ فَ ِ ّن ّ
ّللاَ َكانَ ِب ِع َبا ِد ِه َب ِ
ى هللا َ َْ ٍل ّم َ
َولَـ َ ِ ن ي َمأ ّخ مر مْ ْْ ِإلَ َ
يقول تعالـى ذكره :ولو يأاخذ هللا الْاأ .يقول :ولو يعاقب هللا الْناأو وي نافئُْ بنـ ا ع لنوا منن
الننذاوب والننـ عاصيو واْ رحننوا مننن امَثنناَو مننا تَن َنرك علننـى أُرْننا مننن دابننة تنندبّ علننـيُا َولَ ِ ن ْ
نن
س ّ ى يقول :ول ن يأخر عقابُْ ومأاخذتُْ بـ ا كسبوا إلـى هللاْل معلوَ عْندهو
ي َمأ ّخ مر مْ ْْ إلـى هللا َْ ٍل مم َ
مـحدود م يقصرون دواهو وم يجاو واه إذا بلموه .وبْـحو الذي قلْنا فنـي ذلنا قنال هللاْنل ال أوينـل.
ذكر من قال ذلا:
ناأ بِنـ َ ا
اخنذم ّ
22210ـ حدثْا بشرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َولَ ْنو ي َمأ ِ
ّللاَ الّْ َ
علـى َ
أ ُْ ِرْا ِم ْن دَابّ ٍة إمّ ما ح ل اوح فـي السفـيْة.
سبموا ما ت ََركَ َ
َك َ
صيرا يقول تعالـى ذكره :ف ذا ْاا هللاْنل عقنابُْو فن ن
وقوله :ف ذَا ْا َا هللا َْلم مُ ْْ ف ّن ّ
ّللاَ كانَ بِ ِعبـا ِد ِه بَ ِ
هللا كان بعبـاده بصيرا من الذي يس ّ
ـحق هللان يعاقب مُْْو ومن الذي يس وْب ال رامةو ومنن النذي
كان مُْْ فـي الداـيا له مطيعاو ومن كنان فنـيُا بنه مشنركاو م يَفنـى علنـيه هللاحند منُْْو وم يعنزب
عْه علـْ شيا من هللامرْْ.
آخر تفسير سورة فـاطر

سورة يس
سورة يس م ية
وث ااون
وآياتُا ث

بسم هللا الرح َمن الرحيـم
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
ص َنراطٍ
نى ِ
سنلِينَ و َ
آن ْال َح ِ ِ
نيْ و إِاّناَ لَ ِ ننَ ْال م ْر َ
َ
{يس و َو ْالقم ْر ِ
علَ َ
ّم ْس َ ِق ٍيْ }.
اخ لف هللاْل ال أويـل فـي تأويـل قوله :يسو فقال بعضُْْ :و قسنْ هللاقسنْ هللا بنهو وْنو منن هللاسن اا
هللا .ذكر من قال ذلا:
يو عنن ابنن عبنـاأو
يو قال :حدثْا هللابو صالـحو قال :ثْـي معاوينةو عنن علنـ ّ
22211ـ حدثْـي علـ ّ
قوله :يس قال :ف اه قسْ هللاقس ه هللاو وْو من هللاس اا هللا.
وقال آخرون :معْاه :يا رْل .ذكر من قال ذلا:
22212ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا هللابو تمـ َ يـلةو قنال :حندثْا النـحسين بنن واقندو عنن يزيندو عنن
ع رمةو عن ابن عبـاأو فـي قوله يس قال :يا إاسانو بـالـحبشية.
يو قنال:
22213ـ حدثْا ابن الـ رْىو قال :حدثْا منـح د بنن ْعفنرو قنال :حندثْا شنعبةو عنن شرقنـ ّ
س عت ع رمة يقول :تفسير يس :يا إاسان.
وقال آخرونْ :و مف اح ك َ اف ـح هللا به ك مه .ذكر من قال ذلا:
 22214ـن حنندثْا ابننن بشننارو قننال :حنندثْا مأمننلو قننال :حنندثْا سفننـيانو عننن ابننن هللابننـي اننـجيحو عننن
مـجاْدو قال :يس مف اح ك َو اف ـح هللا به ك مه.
وقال آخرون :بل ْو اسْ من هللاس اا القرآن .ذكر من قال ذلا:
22215ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :يس قال :ك ّل ْجاا فـي
القرآن اسْ من هللاس اا القرآن.
قال هللابو ْعفر :وقد بـيّْا القول فـيـ ا مضى فنـي اظنائر ذلنا منن حنروف الُجناا بنـ ا هللاغْنى عنن
إعادته وت ريره فـي ْذا الـ وضع.
يـْ يقول :والقرآن الـ ـح ْ بـ ا فـيه من هللاح امهو وبـيّْات حججنه إاّناَ لَنـ ِ نَ
رآن الـ َح ِ ِ
وقوله :والقم ِ
سلِـينَ يقول تعالـى ذكنره مقسن ا بوحينه وتْزينـله لْبنـيه منـح د صنلى هللا علينه وسنلْ :إانا ينا
الـ م ْر َ
مـح د لـ ن الـ رسلـين بوحي هللا إلـى عبـادهو ك ا:
ينـْ إاّناَ لَنـ ِ نَ
نرآن الـ َح ِ ِ
22216ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة والقم ِ
ـيـْ.
ص َراطٍ مم ْس َ ِق ٍ
سلِـينَ علـى ِ
سلـينَ قسْ ك ا تس عون إاّاَ لَـ ِ نَ الـ م ْر َ
الـ م ْر َ
ـيـْ يقول :علـى طريق م اعوْا فـيه من الُدىو وْو اإلس َو ك ا:
ص َراطٍ مم ْس َ ِق ٍ
علـى ِ
وقولهَ :
ـينـْ :هللاي
ص َنراطٍ مم ْس َ ِق ٍ
علنـى ِ
22217ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة َ
علـى اإلس َ.
ـيـْ وُْان هللاحدْ ا :هللان ي نون معْناه :إانا لنـ ن الـ رسلنـين علنـى
ص َراطٍ مم ْس َ ِق ٍ
علـى ِ
وفـي قولهَ :
ّ
ـيـْ من صلة اإلرسال .وامَخنر
اس قامة من
ص َراطٍ مم ْس َ ِق ٍ
علـى ِ
الـحقو فـي ون حيْئ ٍذ علـى من قوله َ
هللان ي ون خبرا مب دهللاو كأاه قـيـل :إاا لـ ن الـ رسلـينو إاا علـى صراط مس قـيـْ.
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الر ِح ِيْ }.
يز ّ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :ت َِْزي َل ْالعَ ِز ِ
قنراا النـ ديْة والبصننرة:
ينـْ فقرهللاتنه عامننة ّ
القنراا فنـي قننرااة قولنه :ت َ ْْ ِزينـ َل العَ ِزين ِنز ّ
اخ لنف ّ
الر ِح ِ
«ت َ ْْ ِزيننـ مل العَ ِزيننز» برفننع تْزيننـلو والرفننع فننـي ذلننا ي ننـجه مننن وُْننين هللاحنندْ ا :بننأن يمجعننل خبننراو
فـي ون معْى ال َ :إاه تْزيـل العزيز الرحيـْ .وامَخنر :بنـامب دااو فنـي ون معْنى ال ن َ حيْئنذٍ:
قنراا ال وفنة وبعنض هللاْنل الشناَ:
إاا لـ ن الـ رسلـينو ْذا تْزيـل العزينز الرحينـْ .وقرهللاتنه عامنة ّ
سلِـينَ ّ
ألن اإلرسنال إانـ ا ْنو عنن ال ْزينـلو
ت َ ْْ ِزيـ َل اصبـا علـى الـ صدر من قوله :إاّاَ لَـ ِ نَ الـ م ْر َ
ف أاه قـيـل :لـ ْزل تْزيـل العزيز الرحيـْ حقا.
والصنواب مننن القننول فننـي ذلنا عْنندي هللااُ ننا قرااتننان مشنُورتان فننـي قن ّنراا األمصننارو م قارب ننا
الـ عْىو فبأي ُ ا قرهللا القارىا ف صيب الصنواب .ومعْنى ال ن َ :إانا لنـ ن الـ رسلنـين ينا منـح د
إرسننال الننربّ العزيننز فننـي اا قامننه مننن هللاْننل ال فننر بننهو الرحيننـْ بننـ ن تنناب إلننـيهو وهللاانناب مننن كفننره
وفسوقه هللان يعاقبه علـى سالف ْرمه بعد توب ه له.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـىِ { :ل مْذ َِر قَ ْوما ً ّمنآ هللامانذ َِر آبَنآؤم مْ ْْ فَ مُن ْْ غَنافِلمونَ و لَقَن ْد َح ّ
نى
نق ْالقَ ْنو مل َ
علَ َ
مأمْمونَ }.
هللا َ ْكر َ ِر ِْ ْْ فَ مُ ْْ مَ ي ِ
اخ لف هللاْل ال أويـل فـي تأوينـل قولنهِ :ل م ْْنذ َِر قَ ْومنا منا هللا م ْانذ َِر آبنـاؤم مْ ْْ فقنال بعضنُْ :معْناه :ل ْنذر
قوما ما هللااذر هللا من قبلُْ من آبـائُْ .ذكر من قال ذلا:
22218ـ حدثْا مـح د بن الـ رْىو قال :حندثْا منـح د بنن ْعفنرو قنال :حندثْا م
شن ْعبةو عنن ِسن اكو
عن ع رمة فـي ْذه امَيةِ :ل م ْْذ َِر قَ ْوما ما هللا م ْاذ َِر آبـاؤم مْ ْْ قال :قد هللااذروا.
وقال آخرون :بل معْى ذلا ل ْذر قوما ما هللااذر آبـاؤْْ .ذكر من قال ذلا:
م
22219ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة ِل م ْْذ َِر قَ ْوما ما هللا ْاذ َِر آبـاؤم مْ ْْ قال
بعضُْ :ل ْنذر قومنا منا هللاانذر آبنـاؤْْ منن إانذار الْناأ قنبلُْ .وقنال بعضنُْ :ل ْنذر قومنا منا هللاانذر
آبـاؤْْ :هللاي ْذه األمة لـْ يأتُْ اذيرو ح ـى ْااْْ مـح د صلى هللا عليه وسلْ.
ذر آبـاؤم مْ ْْ إذا مو ّْه معْى ال َ إلـى
واخ لف هللاْل العربـية فـي معْى «ما» ال ـي فـي قوله :ما هللا م ْا َ
هللان آبـااْْ قد كااوا هللااذرواو ولـْ يمرد بُا الـجحدو فقال بعض اـحويّـي البصرة :معْى ذلا :إذا هللاريد
به غير الـجحد ل ْذرْْ الذي هللاماذر آبنـاؤْْ فَ مُن ْْ غنافِلمونَ  .وقنال :فندخول الفنـاا فنـي ْنذا النـ عْى م
يجو و وهللا هللاعلـْ .قال :وْو علـى الـجحد هللاحسنو فـي ون معْى ال َ :إاا لنـ ن الـ رسلنـين إلنـى
قوَ لـْ يْذر آبـاؤْْو ألاُْ كااوا فـي الف رة.
وقال بعض اـحويّـي ال وفة :إذا لـْ يرد بـ ا الـجحدو ف ن معْى ال َ :ل ْذرْْ بـ ا هللااذر آبـاؤْْو
ف لقننـى البننـااو ف ننون «مننا» فننـي موضننع اصننب فَ مُن ْْ غننافِلمونَ يقننول :فُننْ غننافلون ع ننا هللا فننـاعل:
بأعدائه الـ شركين بهو من إح ل اق هو وسطوته بُْ.
وقوله :لَقَ ْد َح ّق القَ ْو مل علـى هللا ْكر َ ِر ِْ ْْ فَُن ْْ م يمأْ ِمْمنونَ يقنول تعالنـى ذكنره :لقند وْنب العقناب علنـى
هللاكررْْو ألن هللا قد ح ـْ علـيُْ فـي هللا َّ ال اب هللااُْ م يأمْون بـاهللو وم يصدّقون رسوله.
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نان فَ مُنْ ّم ْق َ محنونَ و
نى إِلَنى األ ْذقَ ِ
ني هللاَعْْناقِ ُِ ْْ هللا َ ْغن َمً فَ ُِ َ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :إِاّا َْعَ ْلَْنا فِ َ
ْص مرونَ }.
سدّا ً فَأ ْغ َ
سدّا ً ِ
ش ْيَْا مْ ْْ فَ مُ ْْ مَ يمب ِ
وم ْن خ َْل ِف ُِ ْْ َ
َو َْعَ ْلَْا ِمن بَي ِْن هللا َ ْيدِي ُِ ْْ َ
يقول تعالـى ذكنره :إانا ْعلْنا هللاينـ ان ْنأما ال فنـار مملولنة إلنـى هللاعْناقُِْ بنـاألغ لو فن تمبْسنط
ني إلنـى
بشيا من الـَيرات وْي فـي قرااة عبد هللا فـيـ ا ذمكر« :إاّا َْعَ ْلْا فِـي هللاينـ َ ااِ ُِ ْْ هللا ْغن مً فَ ُِ َ
نان يعْننـي :فأَيننـ ااُْ مننـج وعة بننـاألغ ل فننـي هللاعْنناقُْو ف مّْننـي عننن
نان» .وقولننه :إلننـى األ َ ْذقن ِ
األ َ ْذقن ِ
األيـ انو ولـْ يجر لُا ذكر لـ عرفة السامعين بـ عْى ال َو وهللان األغن ل إذا كاانت فنـي األعْناق
لـْ ت ن إمّ وهللايدي الـ ملولـين مـج وعة بُا إلـيُا فـاس مْى بنذكر كنون األغن ل فنـي األعْناق منن
ذكر األيـ انو ك ا قال الشاعر:
َوما هللاَد ِْري إذَا يَـ ّ ـ ْ تم َوْْ ُاهللا م ِريدم الـ ََي َْر هللايّ مُ ا يَـ ِلـيِْـي
هللا ْهللالـ ََي مْر الّذِي هللااا هللا ْب َ ِمي ُِ ِأَ ال ّ
ش ّر الّذِي م يَأْت َ ِلـيِْـي
الشنر منع النـَير
ي قائلنهو إذ كنان
ف ْى عن
ّ
ّ
الشرو وإاـ ا ذكر الـَير وحده لعلـْ سامع ذلا بـ عْـ ّ
ّ
ّ
َ
يمذكر .واألذقان ْ :ع ذقَنو والذقَن :مـج ع اللـحْ يَـين.
وقوله :فَ مُ ْْ مم ْق َ ـ محونَ والـ م ْق َ ـحْ :و الـ قْعو وْنو هللان يحندر النذقن ح نـى يصنير فنـي الصندرو ثنْ
يرفع رهللاسه فـي قول بعض هللاْل العلـْ ب َ العرب من هللاْل البصرة .وفـي قول بعض ال وفـينـين:
الماض بصرهو بعد رفع رهللاسه .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ْو
ّ
22220ـ حدثْـي مـح د بن سعدو قال :ثْـي هللابـيو قال :ثْـي ع يو قال :ثْـي هللابـيو عن هللابـيهو عن
ي إلـى األ َ ْذقان فَ مُ ْْ مم ْق َ ـ محونَ قالْ :و كقنول هللا:
ابن عبـاأو قوله :إاّا َْعَ ْلْا فِـي هللاعْْاقِ ُِ ْْ هللا ْغ َمً فَ ُِ َ
عْمقِناَ يعْنـي بنذلا هللان هللاينديُْ موثقنة إلنـى هللاعْناقُْو م يسن طيعون هللان
َوم تَـجْ َع ْل يَندَكَ َم ْملمولَنةً إلنـى م
سطوْا بَير.
يب م
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 22221ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو فنـي قولنه :فَ مُن ْْ
مم ْق َ ـ محونَ قال :رافعو رؤوسُْو وهللايديُْ موضوعة علـى هللافواُْْ.
22222ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قولنه :إاّنا َْعَ ْلْنا فِنـي هللاعْْناقِ ُِ ْْ
قان فَ مُ ْْ مم ْق َ ـ محونَ  :هللاي فُْ مملولون عن ك ّل خير.
ي إلـى األ َ ْذ ِ
هللا ْغ مً فَ ُِ َ
سدّا يقول تعالـى ذكره :وْعلْنا منن بنـين هللايندي ْنأما النـ شركين
بـين هللا ْيدِي ُِ ْْ َ
وقولهَ :و َْعَ ْلْا ِم ْن ِ
سدّاو وْو الـحاْز بـين الشيئين إذا ف ـح كان من فعل بْـي آدَو وإذا كان من فعل هللا كنان بنـالض ّْ.
قنراا
قراا الـ ديْة والبصرة وبعنض ال وفـينـين .وقنرهللاه بعنض الـ ينـين وعامنة ّ
وبـالض ّْ قرهللا ذلا ّ
ي فنـي ذلناو وإن
ال وفـيـين بف ـح السين َ
سندّا فنـي الـحرفنـين ك ْ نا والضنْ هللاعجنب القرااتنـين إلنـ ّ
كاات األخرى ْائزة صحيحة.
ْ
سندّا َو ِمن ْ
سندّا هللااننه يّننن لُننْ سننوا هللاع ننالُْو فُننْ
نن َخننـل ِف ُِ ْْ َ
نـين هللا ْيندِي ُِ ْْ َ
وعْننى بقولننهَ :و َْعَ ْلْننا ِمننن بن ِ
يَ ْع َ ُونو وم يبصرون رشداو وم ي ْبُون حقا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر
من قال ذلا:
 22223ـ حدثْـي ابنن ح يندو قنال :حندثْا ح ناَو عنن عْبسنةو عنن منـح د بنن عبند النرح نو عنن
ّ
الـحق.
سدّا قال :عن
سدّا َو ِم ْن خ َْـل ِف ُِ ْْ َ
بـين هللا ْيدِي ُِ ْْ َ
القاسْ بن هللابـي بَ ّزةو عن مـجاْدو فـي قولهِ :م ْن ِ
حدثْـي مـح د بن ع روو قنال :حندثْا هللابنو عاصنْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و قنال:
حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد َو َْ َع ْلْنا ِم ْ
نن بنـين هللايْندي ُِ ْْ
ّ
الـحق فُْ ي ردّدون.
سدّا عن
سدّا َو ِم ْن خ َْـلف ُِ ْْ َ
َ
ْ
ْ
بنـين هللايْندِي ُِ ْْ سندّا
نن
م
ْنا
ل
ع
ْ
و
نادة
ق
عنن
سعيدو
حدثْا
قال:
يزيدو
حدثْا
قال:
بشرو
حدثْا
ـ
22224
ِ
َ َ َ
ِ
سدّا قال :ض مت.
َو ِم ْن خ َْـل ِف ُِ ْْ َ
ـين
22225ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فـي قول هللاَ :و َْ َع ْلْا ِم ْن َب ِ
ْص مرونَ قالْ :عنل ْنذا سندّا بنـيُْْ وبنـين اإلسن َ
سدّا فَأ َ ْغ َ
شيْْا مْ ْْ فَ مُ ْْ م يمب ِ
سدّا َو ِم ْن خ َْـل ِف ُِ ْْ َ
هللا ْيدِي ُِ ْْ َ
علَنـ ْي ُِ ْْ هللاهللا ْانذَ ْرت َ مُ ْْ هللا َْ لَنـ ْْ ت م ْْنذ ِْر مْ ْْ م يمأْ ِمْمنونَ و وقنرهللا:
س َوا ٌا َ
واإليـ انو فُْ م يَـلصون إلـيهو وقرهللاَ :و َ
ّ
إن الّ ِذينَ َحقّ ْ
علَـ ْي ُِ ْْ َك ِلـ َ ةم َربّاَ م يمأْ ِمْمونَ  ...امَية كلُاو وقال :من مْعه هللا م يس طيع.
ت َ
ْص مرونَ يقول :فأغشيْا هللابصار ْأما :هللاي ْعلْا علـيُا غشاوة فُنْ م
وقوله :فَأ َ ْغ َ
شيْْا مْ ْْ فَ مُ ْْ م يمب ِ
يبصرون ْدى وم يْ فعون بهو ك ا:
ْص منرونَ
22226ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادة فَأ َ ْغشَنيْْا مْ ْْ فَ مُن ْْ م يمب ِ
مْدًىو وم يْ فعون به.
وذمكر هللان ْذه امَية ازلت فـي هللابـي ُْل بن ْشاَ حنين حلنف هللان يق لنه هللاو يشندخ رهللاسنه بصنَرة.
ذكر الرواية بذلا:
ع نارة بنن
22227ـ حدثْـي ع ران بن موسىو قال :حندثْا عبند النوار بنن سنعيدو قنال :حندثْا م
ّ
ّ
وألفعلنو فأازلت :إاّا َْ َع ْلْنا
ألفعلن
هللابـي حفصةو عن ع رمة قال :قال هللابو ُْل :لئن رهللايت مـح دا
ْص مرونَ قال :ف ااوا يقولونْ :ذا مـح دو فـيقول :هللاين ْنوو
ِفـي هللاعْْا ِق ُِ ْْ هللا ْغ مً ...إلـى قوله فَ مُ ْْ م يمب ِ
هللاين ْو؟ م يبصره.
َ
َ
َ
م
ْصن منرونَ » بننـالعين بننـ عْى
وقنند مروي عننن ابننن عبننـاأ هللااننه كننان يقنرهللا ذلننا« :فأ ْع َ
شنيْْاْ ْْ ف مُن ْْ م يمب ِ
هللاعشيْاْْ عْهو وذلا هللان العَشَا ْو هللان يـ شي بـاللـيـل وم يبصر.

اآلية 11- 10 :

نن
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
علَ ْي ُِ ْْ هللاَهللاَاذَ ْرت َ مُ ْْ هللا َ َْ لَ ْْ تمْذ ِْر مْ ْْ مَ ي ِ
س َوآ ما َ
{و َ
مأمْمونَ و إِاّ َ ا تمْنذ مِر َم ِ
َ
ْ
َ
ْ
ب فَبَ ّ
ش ْرهم بِ َ م ِف َرةٍ َوهللاْْ ٍر َك ِر ٍيْ }.
ِي ّ
الرحْ ـَنَ بِالمَ ْي ِ
اتّبَ َع ال ِذ ْك َر َوخش َ
يقول تعالـى ذكره :وسواا يا مـح د علـى ْأما الذين ّ
ي األمرين كان مْنا
حق علـيُْ القولو هللا ّ
إلـيُْ اإلاذارو هللاو ترك اإلاذارو ف اُْ م يأمْنونو ألن هللا قند ح نْ علنـيُْ بنذلا .وقولنه :إاّنـ َ ا ت م ْْنذ مِر
َم ِن اتّبَ َع الذّ ْك َر يقول تعالـى ذكره :إاـ ا يْفع إاذارك يا مـح د من آمن بنـالقرانو واتبنع منا فنـيه منن
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النرحْ َ نَ يقنول :وخناف هللا حنين يمينب عنن هللابصنار الْناأرينو م النـ ْافق النذي
ِني ّ
هللاح اَ هللا َو َخش َ
ـَف بدين هللا إذا خ و ويظُر اإليـ ان فـي الـ ٍلو وم النـ شرك النذي قند طبنع هللا علنـى قلبنه.
يس
ّ
ْ
ّ
وقوله :فَبش ْرهم بِـ م ِف َرةٍ يقول :فبشر يامـح د ْذا الذي اتبع الذكر وخشني النرح ن بنـالميب بنـ مفرة
من هللا لذاوبه وهللاْْ ٍر َك ِريـْ يقول :وثواب مْه لنه فنـي امَخنرة كرينـْو وذلنا هللان يعطينه علنـى ع لنه
ذلا الـجْة .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
ْ
ّ
م
نن اتبَن َع النذك َر
22228ـ حدثْا بشرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة إاّنـ َ ا ت ْْنذ مِر َم ِ
واتبـاع الذكر :اتبـاع القرآن.

اآلية 12 :

القول فنـي تأوينـل قولنه تعالنـىِ { :إاّنا اَحْ م
شنياٍ
نن امحْ ِيني ْال َ ْنوت ََى َواَ ْ م م
نب َمنا َ قَندّ ممواْ َوآث َ َ
نار مْ ْْ َو مكن ّل ْ
ين }.
هللاَحْ َ
ي ِإ َم ٍاَ ّم ِب ٍ
ص ْيَْاهم فِ َ
نب منا قَندّ مموا فنـي الدانـيا منن خينر
يقول تعالـى ذكره :إاّا اَـحْ من امـحْ ينـي الـ َ ْوتنـى منن خنـلقْا َواَ ْ م م
وشرو وصالـح األع ال وسيئُا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
ّ
22229ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننه :إاّننا اَننـحْ من امـحْ ِيننـي
ب ما قَدّ مموا من ع ل.
الـ َ ْوت َـى َواَ ْ م م
نب منا قَندّ مموا
22230ـ حدثْـي يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابنن يندو فنـي قولنهَ :واَ ْ م م
قال :ما ع لوا.
 22231ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :منا قَندّ مموا
قال :هللاع الُْ.
نار مْ ْْ يعْننـي :وآثننار مخطنناْْ بننأرْلُْو وذكننر هللان ْننذه امَيننة ازلننت فننـي قننوَ هللارادوا هللان
وقولنه :وآثن َ
يقربوا من مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلْو لـيقرب علـيُْ .ذكر من قال ذلا:
يو قال :حدثْا هللابو هللاح د ّ
الزبـيريو قال :حدثْا إسرائيـلو
ي الـجُض ّ
22232ـ حدثْا اصر بن علـ ّ
عننن سن اكو عننن ع رمننةو عننن ابننن عبننـاأو قننال :كااننت مْننا ل األاصننار م بننـاعدة مننن الننـ سجدو
وآثار مْ ْْ فقالوا :اربت فـي م ااْا.
ب ما قَدّ مموا
فأرادوا هللان يْ قلوا إلـى الـ سجد فْزلت َواَ ْ م م
َ
حدثْا ابن وكيعو قال :حدثْا هللابـيو عن إسرائيـلو عن س اكو عن ع رمةو عن ابن عبنـاأو قنال:
نب مننا قَ ندّ مموا
كااننت األاصننار بعينندة مْننا لُْ مننن الننـ سجدو فننأرادوا هللان يْ قلننواو قننال :فْزلننت َواَ ْ من م
وآثار مْ ْْ فرب وا.
َ
يو
22233ـ حدثْا ابن الـ رْىو قال :حندثْا عبند الصن دو قنال :حندثْا شنعبةو قنال :حندثْا النـجرير ّ
س ِلـ ة قرب الـ سجدو قال :فقال لُْ رسول هللا صنلى هللا
عن هللابـي اضرةو عن ْابرو قال :هللاراد بْو َ
م
آثارك ْْ».
ِيار مك ْْو إاُّا ت م ْ م
َب م
عليه وسلْ« :يا بَِْـي َ
س ِلـ َ ةَ د َ
ّ
22234ـن حنندثْا ابننن عبنند األعلننـىو قننال :حنندثْا مع ننـ رو قننال :سن عت كُ سننا يحند و عننن هللابننـي
ـحولوا إلـى قمرب الـ سجدو قنال :والبقناع خالنـيةو فبلنغ
س ِلـ ة هللان ي ّ
اضرةو عن ْابرو قال :هللاراد بْو َ
َ
ْ
م
م
م
ّ
آثنارك ْْ» قنال :فأقناموا
ِينارك ْْ إاُنا ت َ م
نب م
ي صلى هللا عليه وسنلْو فقنال« :ينا بَِْنـي َ
س ِلنـ َ ة د َ
ذلا الْبـ ّ
تـحولْا.
يسراا هللااا كْا
وقالوا :ما ّ
ّ
22235ـ حدثْا سلـيـ ان بن ع ر بن خالد الرقـيو قنال :حندثْا ابنن الـ بنـاركو عنن سفنـيانو عنن
ي
طريفو عن هللابـي اضرةو عن هللابـي سعيد الـ مَدر ّ
يو قال :ش ت بْو س ِلنـ ة بمعند مْنا لُْ إلنـى الْبنـ ّ
علَنـ ْي م ْْ
نب منا قَندّ مموا
صلى هللا عليه وسلْو فْزلت :إاّا اَـحْ من امـحْ يِـي الـ َ ْوتَنـى َواَ ْ م م
وآثنار مْ ْْ فقنالَ « :
َ
آثاركْ».
َمْا لَ م ْْ ت م ْ َ م
ب م
22236ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا هللابو تمـ َ يـلةو قال :حدثْا الـحسينو عن ثابتو قال :مشيت مع
هللااسو فأسرعت الـ شيو فأخذ بـيديو ف شيْا مرويداو فلـ ا قضيْا الص ة قنال هللاانس :مشنيت منع يند
بن ثابتو فأسرعت الـ شيو فقال :يا هللااس هللاما شعرت هللان امَثار ت ب؟
س ِلنـ ة كاانت
22237ـ حدثْـي يعقوبو قال :حدثْا ابن م
علَنـيةو عنن ينواسو عنن النـحسن هللان بْنـي َ
ي صنلى
دورْْ قاصية عن الـ سجدو فُ وا هللان ي ّ
ـحولوا قرب الـ سجدو فـيشُدون الص ة مع الْبنـ ّ
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س ِلننـ َ ةَ؟»
نار مك ْْ يننا بَْننـي َ
ي صننلى هللا عليننه وسننلْ« :هللام تَننـحْ َ ِسبمونَ آثن َ
هللا عليننه وسننلْو فقننال لُننْ الْبننـ ّ
ف روا فـي ديارْْ.
 22238ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسةو عن مـح د بن عبد الرح نو عن القاسنْ
وآثار مْ ْْ قال :مخ َ
طاْْ بأرْلُْ.
ابن هللابـي بَ ّزةو عن مـجاْدو فـي قوله ما قَدّ مموا
َ
حدثْـي مـح د بن ع روو قنال :حندثْا هللابنو عاصنْو قنال :حندثْا عيسنى وحدثْنـي النـحار و قنال:
وآثار مْ ْْ قال :خطاْْ.
حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْد
َ
وآثنار مْ ْْ قنال :قنال النـحسن:
22239ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادة
َ
وآثارْْ قال :مخ َ
ّ
طاْْ .وقال ق ادة :لو كان مم ْم ِف ً شيئا من شأاا ينا ابنن آدَ هللاغفنل منا تعفنـي الريناح
من ْذه امَثار.
نـين يقننول تعالننـى ذكنره :وكننل شننيا كنان هللاو ْننو كننائن
وقولنه :و مكن ّل َ
نيا هللاحْ َ
صنيْْاهم فننـي إمنناَ ممبِ ٍ
شن ْ
هللاحصيْاهو فأثب ْاه فـي هللا َّ ال ابو وْو اإلماَ الـ بـين .وقـيـل :ممبـينو ألانه يبنـين عنن حقنـيقة ْ ينع
ما هللاثبت فـيه .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22240ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا عبد الرح نو قال :حدثْا سفـيانو عن مْصورو عن مـجاْد
ـين قال :فـي هللا َّ ال اب.
فـي ٍ
إماَ مم ِب ٍ
صن ْيَْاهم
َنياٍ هللاحْ َ
22241ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قولنه :و مكن ّل ش ْ
ي عْد هللا فـي ك اب.
فِـي ٍ
إماَ مم ِب ٍ
ـين ك ّل شيا مـحص ّ
نيا
22242ـ ن حدثْننـي يننواسو قننال :هللاخبراننا ابننن وْننبو قننال :قننال ابننن ينندو فننـي قولننه :و مك ن ّل َ
شن ْ
ـين قال :هللا َّ ال اب ال ـي عْد هللا فـيُا األشياا كلُا ْي اإلماَ الـ بـين.
هللاحْ َ
صيْْاهم فِـي إماَ مم ِب ٍ

اآلية 14- 13 :

سنلمونَ و ِإ ْذ
{واض ِْنربْ لَ مُن ْْ ّمنر َ ً هللا َ ْ
صن َح َ
اب القَ ْر َين ِة ِإ ْذ َْآ َاَْنا ْال م ْر َ
القول فـي تأوينـل قولنه تعالنـىَ :
س ْلَْآ ِإلَ ْي ُِ مْ اثَْْي ِْن فَ َذّبمو مْ َ ا فَ َع ّز ْ اَا ِبرَا ِل ٍ
سلمونَ }.
ث فَقَالم َواْ ِإاّآ ِإلَ ْي م ْْ ّم ْر َ
هللا َ ْر َ
يقول تعالـى ذكره :ومرل يا مـح د لـ شركي قومنا منر ً
هللاصنحاب القرينة ذمكنر هللااُنا هللااطاكينةو إ ْذ
َ
سلمونَ  .اخ لننف هللاْننل العلننـْ فننـي ْننأما الرسننلو وفـيننـ ن كننان هللارسننلُْ إلننـى هللاصننحاب
ْا َاْننا الننـ م ْر َ
القريةو فقال بعضُْ :كااوا رسل عيسى بن مريـْو وعيسى الذي هللارسلُْ إلـيُْ .ذكر من قال ذلا:
اب
22243ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادة َواضْنربْ لَ مُن ْْ َمنر َ ً هللاصن َح َ
س ْلْا إلَـ ْي ُِ مْ اثَْْـي ِْن فَ َذّبمو مْ ا فَ َع ّز ْ اا ِبرا ِل ٍ
ث قال :ذمكنر لْنا هللان عيسنى
سلمونَ إ ْذ ْ
هللار َ
القَ ْر َي ِة إ ْذ ْا َاْا الـ م ْر َ
ّ
فأعزْ نا برالنثو
بن مريـْ بعنث رْلنـين منن الـحوارينـين إلنـى هللااطاكينة مديْنة بنـالروَ ف نذّبوْ او
سلمونَ .
فَقالموا إاّا إلَـ ْي م ْْ مم ْر َ
يو
22244ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا يحيى وعبد الرح نو قام :حدثْا سفـيانو قال :ثْـي السد ّ
اب القَ ْريَ ِة قال :هللااطاكية.
عن ع رمة َواض ِْربْ لَ مُ ْْ َمر َ ً هللاص َح َ
وقال آخرون :بل كااوا رس ً هللارسلُْ هللا إلـيُْ .ذكر من قال ذلا:
سلَـ ةو قال :حدثْا ابن إسحاقو فـيـ ا بلمهو عن ابن عبـاأو
22245ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا َ
وعن كعب األحبـارو وعن وْب بن ممَْبهو قال :كان بـ ديْة هللااطاكيةو فرعون من الفراعْة يقال لنه
هللابطيحس بن هللابطنيحس يعبند األصنْاَو صناحب شنركو فبعنث هللا الـ رسلنـينو وْنْ ث ثنة :صنادقو
ومصدوقو وسلوَو فقندَ إلنـيه وإلنـى هللاْنل مديْ نهو منُْْ اثْنان ف نذّبوْ او ثنْ ّ
عنز هللا برالنث فلنـ ا
دع ه الرسل واادته بأمر هللاو وصدعت بـالذي هللاممرت بهو وعابت ديْهو وما ْْ علـيهو قال لُنْ :إاّنا
تَ َ
عذَابٌ هللا ِلـيـ ٌْ.
ْر مْ َ ّْ م ْْ َولَـيَـ َ ّ
طي ّْراا بِ م ْْ لَئِ ْن لَـ ْْ ت َ ْْ َ مُوا لَ ْ
سّْ م ْْ ِمّْا َ
س ْنلْا إلَننـ ْي ُِ مْ اثَْْنـي ِْن فَ َ نذّبمو مْ ا فَعَ ّز ْ انا بِرا ِلن ٍ
ث يقنول تعالننـى ذكنره :حننين هللارسنلْا إلننـيُْ
وقولنه :إ ْذ ْ
هللار َ
وقويْاْ ا به .وبْـحو الذي قلْنا فنـي ذلنا قنال
اثْـين يدعوااُْ إلـى هللا ف ذّبوْ ا فشددااْ ا برالثو ّ
هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
 22246ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قنال :حندثْا ورقنااو ْ يعنا عنن ابنن هللابنـي انـجيحو عنن منـجاْدو قولنه :فَعَ ّز ْ انا
بِرا ِل ٍ
ث قال :شدّداا.
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 22247ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا ح اَو عن عْبسةو عن مـح د بن عبد الرح نو عن القاسنْ
بن هللابـي بَ ّزةو عن مـجاْد فـي قوله فَعَ ّز ْ اا بِرا ِل ٍ
ث قال :داا.
22248ـ حدثْا يواسو قال :هللاخبراا ابن وْبو قال :قال ابن يدو فنـي قولنه :فَعَ ّز ْ انا بِرا ِلن ٍ
ث قنال:
عز و قال :وال ّ
ْعلْاْْ ث ثةو قال :ذلا ال ّ
القوة.
عز ّ :
سلمونَ يقول :فقال النـ رسلون الر ثنة ألصنحاب القرينة :إانا إلنـي ْ هللايُنا
وقوله :فَقالموا إاّا إلَـ ْي م ْْ مم ْر َ
القو مَ مرسلونو بأن ت م ْ
بنراوا منـ ا تعبندون منن امَلُنة
ـَنـ ِلصوا العبنـادة هلل وحندهو م شنريا لنهو وت ّ
القراا ِسوى عاصْو ف اه قرهللاه بـال ـَفـيفو والقرااة
واألصْاَ .وبـال شديد فـي قوله :فَعَ ّز ْ اا قرهللات ّ
القراا علنـيهو وهللان معْناهو إذا م
فقويْناو وإذا مخفنف :فملبْناو
عْداا بـال شديدو إلْ اع الـحجة من ّ
شندّدّ :
ولـيس لملبْا فـي ْذا الـ وضع كرـير معْى.

اآلية 17- 15 :

َنياٍ ِإ ْن هللاَان م ْْ
القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قَالمواْ َمآ هللاَا م ْْ ِإمّ بَش ٌَر ّمرْلمَْا َو َمآ هللاَاَنز َل ّ
الرحْ َ نـ َ من ِمنن ش ْ
علَ ْيَْآ ِإمّ ْالبَ َ م
ه ْال م ِب م
ين }.
سلمونَ و َو َما َ
ِإمّ ت َ ْ ِذبمونَ و قَالمواْ َربَّْا يَ ْعلَ مْ ِإاّآ ِإلَ ْي م ْْ لَ م ْر َ
يقول تعالـى ذكره :قال هللاصحاب القرية للر ثة الذين هللامرسنلوا إلنـيُْ حنين هللاخبنروْْ هللااُنْ هللارسنلوا
إلـيُْ بـ ا هللارسلوا به :ما هللاا ـْ هللايُا القوَ إمّ هللامااأ مرلْاو ولو كْ ـْ رس ً ك ا تقولونو ل ْ نـْ م ئ نة
َياٍ يقول :قالوا :وما هللاازل الرح ن إلـي ْ من رسالة وم ك ناب وم هللامنركْ
َوما هللا ْازَ َل ّ
الرحْ َ من ِم ْن ش ْ
فـيْا بشيا ْ
سلمونَ
إن هللا ْا مـ ْْ إمّ ت َ ْ ِذبمونَ فـي قـيـل ْ إا ْ إلـيْا مرسلون قالموا َربّْا َي ْعلَـ مْ إاّنا إلَنـ ْي م ْْ لَنـ م ْر َ
علَـيْْا إمّ
يقول :قال الرسل :ربْا يعلـْ إاا إلـي ْ لـ رسلون فـيـ ا دعوااكْ إلـيهو وإاا لصادقون َوما َ
ال َب م
ه الـ م ِب م
ـين يقول :وما علـيْا إمّ هللان ابلم ْ رسالة هللا ال ـي هللارسلْا بُا إلـي ْ ب غا يبـين ل نْ هللاانا
ّ
ي
هللابلمْاك وْاو ف ن قبل ـ وْا
فحظ هللاافسن ْ تصنيبونو وإن لنـْ تقبلوْنا فقند هللادّيْنا منا علنـيْاو وهللا ولنـ ّ
الـح ْ فـيه.

اآلية 18 :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قَالم َواْ إِاّا ت َ َ
عنذَابٌ
طي ّْراَا بِ م ْْ لَئِن لّ ْْ ت َْ َ مُواْ لَْ َْر مْ َ ّْ م ْْ َولَيَ َ ّ
سّْ م ْْ ّمّْا َ
هللا َ ِلي ٌْ }.
يقول تعالـى ذكره :قنال هللاصنحاب القرينة للرسنل :هللااّنا ت َ َ
طي ّْرانا بِ من ْْ يعْنون :إانا تشناامْا ب نْو فن ن
هللاصابْا بَ ا ف ن هللاْل ْو ك ا:
م
َ
م
ّ
22249ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة قالوا إاا تَطي ّْرانا بِ ن ْْ قنالوا :إن
شرو ف اـ ا ْو من هللاْل ْ.
هللاصابْا ّ
َ
َ
م
ْ
ّ
ْ
ْر مْ َ ْ ْْ يقول :لئن لـْ تْ ُوا ع ا ذكرتـْ من هللاا ْ هللارسل نـْ إلنـيْا بنـالبرااة
وقوله :لَئِن لـ ْْ تَْ َ مُوا ل ْ
عْنـي بنذلا لْنر مْ َ ّْ ْ بـالنـحجارة .ذكنر منن قنال
من آلُ ْاو والُْي عن عبـادتْا لْرْ ْ ْو قـينـل :م
ذلا:
22250ـن حندثْا بشنرو قنال :حنندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عننن ق نادة لَنئِ ْن لَنـ ْْ ت َ ْْ َ مُنوا لَْن ْنر مْ َ ّْ ْْم
وْع.
بـالـحجارة َولَـيَـ َ ّ
سّْ م ْْ ِمّْا َ
عذَابٌ هللا ِلـيـ ٌْ يقول :ولـيْالْ ْ مْا عذاب مم ِ

اآلية 21-19 :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قَالمواْ َ
طائِ مر مكْ ّم َع م ْْ هللا َ ِإن ذم ّك ْرتمْ بَ ْل هللاَا م ْْ قَ ْو ٌَ ّمس ِْرفمونَ و َو َْآ َا ِم ْن
سلِينَ و ات ّ ِبعمواْ َمن مّ يَسْأَلم م ْْ هللاَْْ را ً َو مْ ْْ ّم ُْ َدمونَ }.
ى قَا َل يَقَ ْو َِ ات ّ ِبعمواْ ْال م ْر َ
هللا َ ْق َ
صى ْال َ دِيَْ ِة َر مْ ٌل يَ ْس َع َ
يقول تعالـى ذكره :قالت الرسل ألصحاب القرينة :طنائِ مر مك ْْ َم َع من ْْ هللائِ ْ
نن ذم ّك ْرتمنـ ْْ يقولنون :هللاع نال ْ
ّ
والشر َمع ْو ذلا كله فـي هللاعْاق ْو ومنا ذلنا منن شنأمْا إن هللاصناب ْ
وحظ ْ من الـَير
وهللار اق ْ
ّ
سوا فـيـ ا ك ب علـي ْو وسبق ل ْ من هللا .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قنال هللاْنل ال أوينـل .ذكنر منن
قال ذلا:
م
22251ـ حندثْا بشنرو قنال :حندثْا يزيندو قنال :حندثْا سنعيدو عنن ق نادةو قنالوا طنائِ مر مك ْْ َم َع من ْْ :هللاي
هللاع ال ْ مع ْ.
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22252ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاق فـينـ ا بلمنه عنن ابنن عبنـاأو وعنن
كعبو وعن وْب بن مْبهو قالت لُْ الرسل :طائِ مر مك ْْ َمعَ م ْْ :هللاي هللاع ال ْ مع ْ.
قراا األمصار هللائِ ْ
نن ذم ّك ْرتمنـ ْْ ب سنر
القراا فـي قرااة ذلاو فقرهللاته عامة ّ
وقوله :هللائِ ْن ذم ّك ْرتمـ ْْ اخ لفت ّ
األلف من « ْ
إن» وف ـح هللالف امس فُاَ :بـ عْى إن ذكرااكْ ف ع ْ طنائركْو ثنْ هللادخنـل علنـى «إن»
هللالف اس فُاَ فـي قول بعض اـحويّـي البصرةو وفـي قنول بعنض ال وفـينـين
ال ـي ْي حرف ْزاا َ
م
ّ
ي بننه ال ريننرو كأاننه قـيننـل :قننالوا طننائركْ مع ننْ إن ذكرتننـْ ف ع ننْ طننائركْو فحننذف الننـجواب
مْننو ّ
األولو ألن هللالنف امسن فُاَ قند حالنت
اك فـاا بدملة ال َ علـيه .وإاـ ا هللاا ر قائل ْذا القنول القنول ّ
م
بـين الـجزاا وبـين الشرطو ف ت ون شرطا لـ ا قبل حرف امس فُاَ .وذكنر عنن هللابنـي َر ِ ينن هللاانه
هللاألن ذم ّكرتمـْ طائركْ مع ْ؟ .وذمكر عن بعض قارئيه هللااه قرهللاه« :قالموا
قرهللا ذلا :هللائِ ْن ذم ّك ْرتمـ ْْ بـ عْىِ :
طائِ مر مك ْْ َمعَ م ْْ هللايْنَ ذم ِك ْرتمـ ْْ» بـ عْى :حيث ذم ِكرتـْ ب ـَفـيف ال اف من ذم ِك ْرتـْ.
قنراا األمصنارو وْني دخنول هللالنف
والقرااة ال ـي م اـجيز القنرااة بميرْنا القنرااة ال نـي علنـيُا ّ
امس ن فُاَ علننـى حننرف الننـجزااو وتشننديد ال نناف علننـى الننـ عْى الننذي ذكرانناه عننن قارئيننه كننذلاو
القراا علـيه .وبْـحو الذي قلْا فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
إلْ اع الـحجة من ّ
م
22253ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سنعيدو عنن ق نادة هللائِ ْ
نن ذ ّك ْرتمنـ ْْ :هللاي إن ذ ّكراناكْ
ّللاَ تطيرتـْ بْا؟ بَ ْل هللا ْا مـ ْْ قَ ْو ٌَ ممس ِْرفمونَ .
ّ
وقوله :بَ ْل هللا ْا مـ ْْ قَ ْو ٌَ ممس ِْنرفمونَ يقنول :قنالوا لُنْ :منا ب نْ ال َ
طيّنر بْناو ول نْ ْ قنو ٌَ هللاْنل معنا ,هلل
وآثاَو قد غلبت علـي ْ الذاوب وامَثاَ.
صى الـ َ دِيَْ ِة َر مْ ٌل يَ ْس َعى يقنول :وْناا منن هللاقصنى مديْنة ْنأما القنوَ النذين
وقولهَ :وْا َا ِم ْن هللا ْق َ
هللارسلت إلـيُْ ْذه الرسل رْل يسعى إلـيُْ وذلا هللان هللاْل الـ ديْة ْذه عزمواو واْ ـ عت آراؤْنْ
صنى النـ ديْةو
علـى ق ل ْنأما الرسنل الر ثنة فـينـ ا ذم ِكنرو فبلنغ ذلنا ْنذا الرْنلو وكنان مْزلنه هللاق َ
وكننان مأمْنناو وكننان اس ن ه فـيننـ ا ذمكننر «حبننـيب بننن مننري» .وبْننـحو الننذي قلْننا فننـي ذلننا ْنناات
األخبـار .ذكر األخبـار الواردة بذلا:
 22254ـ حدثْا مـح د بن بشارو قال :حدثْا مأمل بن إس اعيـلو قال :حدثْا سفـيانو عنن عاصنْ
األحولو عن هللابـي ممـ َجلّزو قال :كان صاحب يس «حبـيب بن مري».
22255ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو قال :كان من حديث صاحب يس فـيـ ا حدثْا مـح د
ي هللااه كان
بن إسحاق فـيـ ا بلمهو عن ابن عبـاأو وعن كعب األحبـار وعن وْب بن مْبه الـيـ ااـ ّ
رْ ً من هللاْل هللااطاكيةو وكان اس ه «حبـيبـا»و وكان يع ل الـ َجريرو وكان رْ ً سقـيـ او قد هللاسرع
فـيه الـ مجذاَو وكان مْزله عْد بـاب من هللابوب الـ ديْة قاصنياو وكنان مأمْنا ذا صندقةو يج نع كسنبه
إذا هللامسى فـيـ ا يذكرونو فـيقس ه اصفـينو فـيطعْ اصفـا عيالهو وي صدّق بْصفو فلـْ يم ُِ ّ ه سق ه
وم ع له وم ضعفهو عن ع ل ربهو قال :فلـ ا هللاْ ع قومه علـى ق ل الرسلو بلغ ذلا حبـيبنـا وْنو
علـى بـاب الـ ديْة األقصىو فجاا يسنعى إلنـيُْ ينذكرْْ بنـاهللو ويندعوْْ إلنـى اتبنـاع الـ رسلنـينو
سلِـينَ .
فقال :يا قَ ْو َِ ات ّ ِبعموا الـ م ْر َ
 22256ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاقو عنن عبند هللا بنن عبند النرح ن بنن
مع ر بن ع رو بن حزَ هللااه محدّ عن كعب األحبـار قال :ذكر له حبـيب بن يند بنن عاصنْ هللاخنو
بْـي ما ن بن الْـجار الذي كان مسيـلـ ة ال ذّاب قطعه بـالـيـ امة حين ْعل يسأله عن رسنول هللا
صلى هللا عليه وسلْو فجعل يقول :هللاتشُد هللان مـح دا رسول هللا؟ فـيقول :اعْو ثْ يقول :هللاتشنُد هللاانـي
رسول هللا؟ فـيقول له :م هللاس عو فـيقول مسيـلـ ة :هللاتس ع ْذاو وم تسن ع ْنذا؟ فنـيقول :اعنْو فجعنل
عضْوا عضواو كلـ ا سأله لـْ يزده علـى ذلا ح ـى مات فـي يديه .قال كعب حنين قـينـل لنه
يقطعه م
اس ه حبـيب :وكان وهللا صاحب يس اس ه حبـيب.
22257ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاقو عن الـحسن بن ع ارةو عن الـح ْ
بن ع ـيبةو عن ِم ْق سْ هللابـي القاسْ مولـى عبد هللا بن الـحار بنن اوفنلو عنن منـجاْدو عنن عبند هللا
بن عبـاأ هللااه كان يقول :كان اسْ صاحب يس حبـيبـاو وكان الـ مجذاَ قد هللاسرع فـيه.
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22258ـن حنندثْا بشننرو قننال :حنندثْا يزينندو قننال :حنندثْا سننعيدو عننن ق ننادةو قولننهَ :وْننا َا ِمن ْ
صننى
نن هللا ْق َ
الـ َ دِيَْ ِة َر مْ ٌل يَ ْسعَى قال :ذمكر لْا هللان اس ه حبـيبو وكان فـي غنار يعبند ربنهو فلنـ ا سن ع بُنْ هللاقبنل
إلـيُْ.
ّ
َ
سلِـينَ يقول تعالـى ذكره :قال الرْل الذي ْاا من هللاقصنى النـ ديْة
وقوله :قا َل يا ق ْو َِ اتبِعموا الـ م ْر َ
لقومه :يا قوَ اتبعوا الـ رسلـين الذين هللارسلُْ هللا إلـي ْو واقبلوا مُْْ ما هللاتوكْ به.
وذمكر هللااه لـ ا هللاتـى الرسل سألُْْ :ل يطلبون علـى منا ْنااوا بنه هللاْنرا؟ فقالنت الرسنل :مو فقنال
لقومه حيْئذٍ :اتبعوا من م يسأل ْ علـى اصيح ُْ ل ْ هللاْرا .ذكر من قال ذلا:
22259ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قال :لـ ا اا ُى إلنـيُْو يعْنـي
إلننـى الرسننلو قننالْ :ننل تسننألون علننـى ْننذا مننن هللاْننر؟ قننالوا :مو فقننال عْنند ذلننا :يننا قَن ْنو َِ اتّبِعمننوا
سلِـينَ اتّبِعوا َم ْن م يَسأَلم م ْْ هللاْْ را َو مْ ْْ مم ُْ َدمونَ .
الـ م ْر َ
22260ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاق فـيـ ا بلمهو عنن ابنن عبنـاأو وعنن
كعننب األحبننـارو وعننن وْننب بننن مْبننه ات ّ ِبعمننوا َمن ْ
نن م يَسننألم م ْْ هللاْْ ننرا َو مْ ن ْْ مم ُْ َندمونَ  :هللاي م يسننألوا ْ
هللاموال ْ علـى ما ْاؤوكْ به من الُدىو وْْ ل ْ ااصحونو فـاتبعوْْ تُ دوا بُداْْ.
ّ
الـحقو فـاْ دوا هللايُا القوَ بُداْْ.
وقولهَ :و مْ ْْ مم ُْ َدمونَ يقول :وْْ علـى اس قامة من طريق

اآلية 25-22 :

ي مَ هللا َ ْعبمدم الّذِي فَ َ
ط َراِي َو ِإلَيْن ِه ت م ْر َْعمنونَ و هللاَهللاَت ّ َِنذم ِمنن دمواِن ِه
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:
َ
{و َما ِل َ
ين و
ع م مُ ْْ َ
عّْي َ
الرحْ َ ـ َ من ِب م
آ ِل َُةً ِإن ي ِمرد ِْن ّ
ي ِإذا ً لّ ِفي َ
شفَا َ
ض ّر مّ ت م ْم ِن َ
ض َ ٍل ّم ِب ٍ
شيْئا ً َومَ يمْ ِقذمونَ و ِإاّ َ
ون }.
ي آ َمْتم ِب َربّ م ْْ فَا ْس َ عم ِ
ِإاّ َ
مالنـي م هللا ْعبمندم الّنذِي فَ َ
ي
يقول تعالـى ذكره مَبرا عن قـيـل ْذا الرْل الـ أمن َو
ط َراِنـي :هللاي وهللا ّ
َ
شننيا لننـي م هللاعبنند الننربّ الننذي خـلقْننـي َوإلَننـ ْي ِه ت م ْر َْعمننونَ يقننول :وإلنـيه تصننيرون هللاا ننـْ هللايُننا القننوَ
وتردّون ْ يعاو وْذا حين هللابدى لقومه إيـ ااه بـاهلل وتوحيدهو ك ا:
22261ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاق فـيـ ا بلمهو عنن ابنن عبنـاأو وعنن
كعب األحبـارو وعن وْب بن مْبه قال :ااداْْو يعْـي اادى قومه بَ ف ما ْْ علنـيه منن عبنـادة
نـي
األصْاَو وهللاأُر لُْ ديْه وعبـادة ربهو وهللاخبرْْ هللااه م يـ لا افعه وم ّ
ضره غيرهو فقنالَ :وما ِل َ
م هللا ْعبمدم الّذِي فَ َ
ض ّر
الرحْ َ من ِب م
ط َر ِاـي َوإلَـ ْي ِه ت م ْر َْعمونَ هللاات ّ ِ
ـَذم ِم ْن دمو ِا ِه آ ِل َُةً ثْ عابُاو فقال :إن يمرد ِْن ّ
ـَذم ِم ْن دمو ِا ِه آ ِل َُنةً يقنول :هللاهللاعبند منن دون
ع م مُ ْْ َ
عّْـي َ
شيْئا َوم يم ْْ ِقذمونَ  .وقوله :هللاات ّ ِ
شفـا َ
وشدّة م ت م ْم ِن َ
هللا آلُةو يعْـي معبودا سواه ْ
نن
ض ّر يقول :إذ مسْـي الرح ن
الرحْ َ من ِب م
ّ
إن يمرد ِْن ّ
بضنر وشندّة م ت م ْم ِ
الضنر
ي شفعااو وم تقدر علـى دفع ذلا
ع م مُ ْْ َ
ّ
عّْـي شَفـا َ
َ
شيْئا يقول :م تمْـي عْـي شيئا ب واُا إلـ ّ
م
ْ
الضر إذا مسْـي.
ون يقول :وم يَـلصواـي من ذلا
ّ
عْـي َوم يمْ ِقذ ِ
َ
ـين يقول :إاـي إن اتـَذت من دون هللا آلُة ْنذه صنف ُا إذن لفنـي
وقوله :إاّـي إذا لفـي َ
ض ٍل ممبِ ٍ
ّ
الـحق.
ض ٍل مبـين لـ ن تأملهو ْوره عن سبـيـل
ون فـاخ لف فنـي معْنى ذلناو فقنال بعضنُْ :قنال ْنذا القنول ْنذا
وقوله :إاّـي آ َم ْْتم بِ َربّ م ْْ فـاس َ عم ِ
م
أمن لقومه يعلـ ُْ إيـ ااه بـاهلل .ذكر من قال ذلا:
الـ
22262ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاق فـيـ ا بلمهو عنن ابنن عبنـاأو وعنن
ون إاـي آمْت برب ْ الذي كفرتـْ بهو فـاس عوا
كعبو وعن وْب بن مْبه إاّـي آ َم ْْتم بِ َربّ م ْْ فـاس َ عم ِ
قولـي.
وقال آخرون :بل خاطب بذلا الرسلَو وقال لُْ :اس عوا قولـي ل شُدوا لنـي بنـ ا هللاقنول ل نْ عْند
ربـيو وهللااـي قد آمْنت ب نْ واتبعن ْ فنذكر هللاانه لنـ ا قنال ْنذا القنولو واصنح لقومنه الْصنيحة ال نـي
ذكرْا هللا فـي ك ابه وثبوا به فق لوه.
ثْ اخ لف هللاْل ال أويـل فـي صفة ق لُْ إياهو فقال بعضَُْ :ر َْ وه بـالـحجارة .ذكر من قال ذلا:
لـي م هللا ْعبمدم الذِي فَ َ
ط َراِـي
22263ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادة َوما َ
م
َوإلَـ ْي ِه ت م ْر َْعمونَ ْذا رْل دعا قومه إلـى هللاو وهللابدى لُْ الْصيحة فق لوه علـى ذلا .وذكنر لْنا هللااُنْ
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كااوا يرْ واه بـالـحجارةو وْو يقول :اللُّْ اْ ِد قوميو اللُن ّْ اْن ِد قنوميو اللُن ّْ اْن ِد قنوميو ح نـى
صوه وْو كذلا.
هللا َ ْقع م
وقال آخرون :بل وثبوا علـيهو فوطئوه بأقدامُْ ح ـى مات .ذكر من قال ذلا:
22264ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاق فـيـ ا بلمهو عنن ابنن عبنـاأو وعنن
لـي م هللا ْعبمدم الّذِي فَ َ
ون وثبنوا
ط َراِنـي ...إلنـى قولنه :فنـاس َ عم ِ
كعبو وعن وْب بن مْبه قال لَُْ :وما َ
وثبة رْل واحد فق لوه واس ضعفوه لضعفه وسق هو ولـْ ي ن هللاحد يدفع عْه.
 22265ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو عن ابن إسحاقو عن بعض هللاصحابه هللان عبد هللا بنن
صبه من دمبمره.
مسعود كان يقولِ :
وطئوه بأرْلُْ ح ـى خر قم ْ

اآلية 27- 26 :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى{ :قِي َل ا ْد مخ ِل ْال َجّْنةَ قَنا َل يَلَيْنتَ قَ ْنو ِمي يَ ْعلَ م نونَ و ِب َ نا َ
غفَ َنر ِلني َربّني
َو َْ َعلَِْي ِمنَ ْال م ْ َر ِمينَ }.
يقول تعالـى ذكره :قال هللا له إذ ق لوه كذلا فلقـيه :ا ْد مخـ ِل النـ َجّْةَ فلنـ ا دخنـلُا وعناين منا هللاكرمنه
هللا به إليـ ااه وصبره فـيه قا َل يا لَـيْتَ قَ ْومي يَ ْعلَـ م ونَ ِبـ َ ا َ
غفَ َر لـي َربّـي يقول :يا لـي ُْ يعلنـ ون
هللان السبب الذي من هللاْله غفر لـي ربـي ذاوبـيو وْعلْـي من الذين هللاكرمُْ هللا ب دخالنه إيناه ْْ نهو
كان إيـ ااـي بـاهلل وصبري فـيهو ح ـى ق لتو فـيأمْوا بنـاهلل ويسن وْبوا النـجْة .وبْنـحو النذي قلْنا
فـي ذلا قال هللاْل ال أويـل .ذكر من قال ذلا:
22266ـ حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا سلـ ةو قال :ثْـي ابن إسحاقو عنن بعنض هللاصنحابه هللان عبند
هللا بن مسعود كان يقول :قال هللا له :ادخـل الـجْةو فدخـلُا حيا يمر ق فـيُاو قد هللاذْب هللا عْه سنقْ
الداـيا وحزاُا واصبُاو فلـ ا هللافضى إلـى رح نة هللا وْْ نه وكرام نه قنا َل ينا لَنـ ْيتَ قَ ْنومي َي ْعلَنـ م ونَ
ِبـ َ ا َ
غفَ َر َربّـي َو َْ َعلَِْـي ِمنَ الـ م ْ َر ِمينَ .
22267ـ حدثْا بشرو قال :حدثْا يزيدو قال :حدثْا سعيدو عن ق ادةو قوله :قِـيـ َل ا ْد مخـ ِل الـ َجّْ ِة فلـ ا
دخـلُا قا َل ينا لَنـيْتَ قَ ْنومي َي ْعلَنـ م ونَ ِبنـ ا َ
غفَ َنر لنـي َربّنـي َو َْ َع ِلْنـي ِمننَ النـ م ْ َر ِمينَ قنال :فن تلقنـى
الـ أمن إمّ ااصحاو وم تلقاه غاشاو فلـ ا عاين من كرامة هللا قا َل يا لَـيْتَ قَ ْومي َي ْعلَـ م ونَ بـ َ ا َ
غفَ َنر
لـي َربّـي َو َْ َعلَ ِْـي ِمنَ الـ م ْ َر ِمينَ تـ ْى علـى هللا هللان يعلـْ قومه ما عاين من كرامة هللاو ومنا ْجنْ
علـيه.
 22268ـ حدثْـي مـح د بن ع روو قال :حدثْا هللابو عاصْو قال :حدثْا عيسى وحدثْـي الـحار و
قال :حدثْا الـحسنو قال :حدثْا ورقااو ْ يعا عن ابن هللابـي اـجيحو عن مـجاْدو قولهِ :قـينـ َل ا ْد مخنـ ِل
الـ َجّْةَ قال :قـيـل :قد وْبت له الـجْة قال ذاك حين رهللاى الرواب.
حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا مأملو قال :حدثْا سفـيانو عن ابن مْ َري,و عن مـجاْد قِـينـ َل ا ْد مخنـ ِل
الـ َجّْةَ قال :وْبت لا الـجْة.
حدثْا ابن ح يدو قال :حدثْا َح َاَو عن عْبسةو عن مـح د بن عبد الرح نو عن القاسنْ بنن هللابنـي
بَ ّزةو عن مـجاْد قِـيـ َل ا ْد مخـ ِل الـ َجّْةَ قال :وْبت له الـجْة.
22269ـ حدثْا ابن بشارو قال :حدثْا يحيىو عن سفـيانو عن عاصنْ األحنولو عنن هللابنـي منـجلزو
فـي قوله :بـ َ ا َ
غفَ َر لـي َربّـي قال :إيـ ااـي بربـيو وتصديقـي رسلهو وهللا هللاعلـْ.
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