تابع  :تفسير سورة فصلت

اآلية 47 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ُ
ْ
َ
ّ
ْ
ع ِة َو َما ت َْخ ُر ُج ِمن ث َ َم َرا ٍ
َى ُع ِإَ بِ ِعل ِمى ِه
ت ّم ْن أك َم ِ
ِإلَ ْي ِه ي َُردّ ِع ْل ُم ال ّ
ىى َوََ ت َ َ
سا َ
ام َها َو َما تَحْ ِم ُل ِم ْن أ ْنث َ َ
َويَ ْو َم يُنَادِي ِه ْم أَيْنَ ُ
ش ِهي ٍد .
ش َر َكآئِي قَالُ َواْ آذَنّاكَ َما ِمنّا ِمن َ
يقول تعالى ذكره :إلى هللا يردّ العالمون به علم الساعة ,فإنه َ يعلم ما قيامهىا ييىره َومىا ت َْخ ُىر ُج
ِم ْن ث َ َم َرا ٍ
امها يقول :وما تظهر من ثمرة شجرة من أكمامها التي هي متغيبة فيها ,فتخرج
ت ِم ْن أك َم ِ
ُ
منها بارزة َوما تَحْ ِم ُل ِم ْن أ ْنثَى يقول :وما تحمل من أنثى من حمل حين تحمله ,وَ تَع ولدها إَ
بعلم من هللا َ ,يخفى عليه شيء من ذلك .وبنحو الذي قلنا في معنى قولهَ :وما ت َْخ ُىر ُج ِم ْ
ىن ث َ َم َىرا ٍ
ت
ِم ْن أكمامها قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23612ـ حدثني محمد بن عمرو,قىال حىدثنا أبىو عاصىم  ,قىال :حىدثنا عيسىى ,وحىدثني الحىر ,
امها
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,في قولهِ :م ْن أك َم ِ
قال :حين تطل ُع.
ىن ث َ َمىرة ِم ْ
ي َومىا ت َْخ ُىر ُج ِم ْ
ىن
23613ـحدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
امها قال :من طلعها واألكمام جمع ُكمىة ,وهىو كىل ىرا لمىاء أو ييىره ,والعىرق تىدعو ق ىر
أك َم ِ
الكفراة ُك ّما.
ّ
قىراء المدينىةِ :م ْ
القراء في قراءة قولىهِ :م ْ
ىن ث َ َم َىرا ٍ
ت علىى الجمىا ,
ىن ث َ َم َىرة فقىرأت ذلىك ّ
واختلفت ّ
ي القراءتين قرىء ذلك فهىو عنىدنا صىواق
وقرأت ّ
قراء الكوفة « ِم ْن ث َ َم َرةٍ» على لفظ الواحدة ,وبأ ّ
لتقارق معنييهما مع شهرتهما في القراءة.
وقولهَ :و َي ْو َم يُنادِي ِه ْم أيْىنَ ُ
ش َىركائي يقىول تعىالى ذكىره :ويىوم ينىادي هللا هىرَء الم ىركين بىه فىي
الدنيا األوثان واألصنام :أين شركائي الذين كنتم ت ركونهم في عبىادتكم إيىايق قىالُوا آذَنّىاكَ يقىول:
ش ِهيد يقول :قال هرَء الم ركون لربهم يومئذٍ :ما منىا مىن شىهيد ي ىهد أن لىك
أعلمناك ما ِمنّا ِم ْن َ
شريكاً .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىن ابىن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23614ـحدثني عل ّ
آذَنّاكَ يقول :أعلمناك.
ي ,في قوله :آذَنّاكَ مىا
23615ـ حدثني محمد ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
ش ِهي ٍد قالوا :أطعناك ما منا من شهيد على أن لك شريكاً.
ِمنّا ِم ْن َ

اآلية 49-48 :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:
َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ّ
َ
س ُ
ىآء
ع ِ
ع ْن ُهم ّما َكانُواْ يَ ْدعُونَ ِمن قبْى ُل َو نىوا َمىا ل ُهى ْم ّمىن ّم ِح ٍ
ىان ِمىن دُ َ
ض ّل َ
َو َ
انن َ
ىيال ي َ يَسْىأ ُم ِ
وق قَنُوطٌ
ُ
ْال َخي ِْر َوإِن ّم ّ
سهُ ال ّ ّر فَيَئ ٌ
يقول تعالى ذكره :وض ّل عن هرَء الم ركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الىدنيا,
فأخذ بها طريق يير طريقهم ,فلم تنفعهم ,ولم تدفع عنهم شيئا ً من عذاق هللا الذي ح ّل بهم.
يال يقول :وأيقنوا حينئ ٍذ ما لهم من ملجأ :أي ليس لهم ملجأ يلجأون
وقولهَ :و َنّوا ما لَ ُه ْم ِم ْن َم ِح ٍ
إليه من عذاق هللا .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
َ
َ
ي َو نّىىوا مىىا ل ُه ى ْم ِمى ْ
ىن
23616ـ ى حىىدثنا محمىىد ,قىىال :ح ىدثنا أحمىىد ,قىىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىىن السىىد ّ
يال :استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ.
َم ِح ٍ
ّ
الظىن فىي هىذا الموضىع ,فقىال بعى
واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أبطل عمىل
أهىىل البصىىرة :فعىىل ذلىىك ,ألن معنىىى قولىىهَ :و َنّىىوا :اسىىتيقنوا .قىىال :ومىىا ههنىىا حىىرا ولىىيس باسىىم,
والفعل َ يعمل في مثل هذا ,فلذلك جعل الفعل ملغًى .وقال بعَهم :ليس يلغىى الفعىل وهىو عامىل

This file was downloaded from QuranicThought.com

في المعنى إَ لعلة .قال :والعلة أنه حكاية ,فإذا وقع على ما لىم يعمىل فيىه كىان حكايىةً وتمنيىاً ,وإذا
عمل فهو على أصله.
ْ
وقوله ََ :يَسأ َ ُم ان ْن ُ
َير يقول تعالى ذكىره َ :يمى ّل الكىافر بىا مىن دعىاء الخيىر,
سان ِمن د ِ
ُعاء الخ ِ
يعني من دعائه بالخير ,ومسألته إياه ربّه .والخير في هذا الموضع :المال وصحة الجسم ,يقولَ :
يم ّل من طلب ذلك َو ْ
سىقم أو جهىد فىي معي ىته ,أو
إن َم ّ
ضر في نفسىه مىن ُ
سهُ ال ّ ّر يقول :وإن ناله ّ
ٌ
وق قَنُوط يقول :فإنه ذو يأق من روح هللا وفرجىه ,قنىوط مىن رحمتىه ,ومىن
احتباق من رزقه فَيَئ ُ ٌ
أن يك ف ذلك ال ّر النازل به عنه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
سان ِم ْ
ي َ يَسأ َ ُم ان ْن ُ
عىاء
ىن دُ ِ
23617ـحدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
وق قَنُو ٌ
ال َخي ِْر يقول :الكافر َو ْ
ط :قانط من الخير.
إن َم ّ
سهُ ال ّ ّر فَيَئ ُ ٌ
َ
23618ـحدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قوله َ :يَسأ ُم ان ْن ُ
سان قىال:
َ يم ّل .وذُكر أن ذلك في قراءة عبد هللا َ« :يَسأ َ ُم ان ْن ُ
سان ِم ْن دُعاءٍ بال َخ ْي ِر».

اآلية 50 :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:
َ
ً
ُ
ستْهُ لَيَقُولَ ّن هَـَذَا ِلي َو َمآ أ ّ
عةَ قَآئِ َمىة َولَىئِن ّر ّج ْعىتُ
ىن ال ّ
ض ّرآ َء َم ّ
سىا َ
َولَئِ ْن أَذَ ْقنَاهُ َرحْ َمةً ّمنّا ِمن بَ ْع ِد َ
ق َ
يلِيظٍ
عذَا ٍ
ع ِملُواْ َولَنُذِيقَنّ ُه ْم ّم ْن َ
َى فَلَنُنَبّئ َّن الّذِينَ َكفَ ُرواْ ِب َما َ
ّي ِإ ّن ِلي ِعندَهُ لَ ْل ُح ْسن َ
ى َرب َ
ِإلَ َ
وضر ,وشدّة فىي
يقول تعالى ذكره :ولئن نحن ك فنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه
ّ
سىعنا عليىه فىي
معي ته وجهد ,رحمة منا ,فوهبنا له العافية فىي نفسىه بعىد السىقم ,ورزقنىاه مىاًَ ,فو ّ
راٍ عنىي برضىاه عملىي ,ومىا أنىا
والَر لَ َيقُولَ ّن َهذَا لي عنىد هللا ,ألن هللا
معي ته من بعد الجهد
ٍ
ّ
عليه مقيم ,كما:
23619ـحدثني محمد بىن عمىرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىر ,
قال :حدثنا الحسن قال :حدثنا ورقاء جميعىاً ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد لَ َيقُىولَ ّن هَىذَا لىي :أي
عةَ قائ َمىةً يقىول :ومىا أحسىب القيامىة قائمىة يىوم تقىوم َولَىئِنَ
بعملي ,وأنا محقوق بهذا َوما أ ُ ّن ال ّ
سىا َ
ي يقىىول :وإن قامىىت أيَ ىا ً القيامىىة ,ورددت إلىىى هللا حي ىا ً بعىىد ممىىاتي ّ
إن لىىي ِع ْن ىدَهُ
ّر ِج ْعىىتُ إلىىى َرب ى ّ
ينى وماًَ .كما:
لَ ْل ُح ْسنَى يقول :إن لي عنده
ً
ي ,فىي قولىهّ :
إن لىي ِع ْنىدَهُ
23620ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ّ
فلنخبرن هرَء الكفىار بىا ,
ع ِملُوا يقول تعالى ذكره:
لَ ْل ُح ْسنَى يقول :ينى فَلَنُنَبّئ َّن الّذِينَ َكفَ ُروا ِبما َ
المتمنىىين عليىىه األباطيىىل يىىوم يرجعىىون إليىىه بمىىا عملىىوا فىىي الىىدنيا مىىن المعاصىىي ,واجترحىىوا مىىن
لنجازين جميعهم على ذلك جىااءهم َولَنُىذِيقَنّ ُه ْم ِم ْ
ّ
ق َ
يلِىيظٍ وذلىك العىذاق الغلىيظ
السيئات ,ثم
عىذَا ٍ
ىن َ
تخليدهم في نار جهنم َ ,يموتون فيها وَ يحيون.

اآلية 51 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
َ
ُ
َ
ٍ َونَأى بِ َجانِبِ ِه َوإِذا َم ّ
ع ِري ٍ
عآءٍ َ
سهُ ال ّ ّر فَذو دُ َ
َوإِذَآ أ َ ْنعَ ْمنَا َ
انن َ
ان أَع َْر َ
س ِ
علَى ِ
ينىى وسىعةً,
ضىر ,ورزقنىاه
يقول تعالى ذكره :وإذا نحن أنعمنىا علىى الكىافر ,فك ىفنا مىا بىه مىن
ّ
ً
َ
ووهبنا له صحة جسم وعافية ,أعرٍ عما دعوناه إليه من طاعته ,وصدّ عنه َونأى بجانِبِ ِه يقول:
وبعد من إجابتنا إلىى مىا دعونىاه إليىه ,ويعنىي بجانبىه بناحيتىه .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
َ
ٍ َونىأى
ْىر َ
ي ,فىي قولىه :أع َ
23621ـحدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
بِجانِبِ ِه يقول :أعرٍ :صدّ بوجهه ,ونأى بجانبه :يقول :تباعد.
ع ِري ٍ يعني بالعري  :الكثير .كما:
وقولهَ :وإذَا َم ّ
سه ال ّ ّر فَذُو دُعاءٍ َ
ُ
ع ِري ٍ يقول:
ي فَذو دُعاءٍ َ
23622ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
كثير ,وذلك قول الناق :أطال فالن الدعاء :إذا أكثر ,وكذلك أعرٍ دعاءه.
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
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ق بَ ِعي ٍد
قُ ْل أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم إِن َكانَ ِم ْن ِعن ِد ّ
ّللاِ ث ُ ّم َكفَ ْرت ُ ْم بِ ِه َم ْن أ َ َ
ض ّل ِم ّم ْن ُه َو فِي ِشقَا ٍ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم قُ ْل يا محمىد للمكىذّبين بمىا جئىتهم بىه مىن عنىد
أرأ َ ْيت ُ ْم أيها القوم ْ
ّللاِ ث ُ ّم َكفَ ْرت ُ ْم بِ ِه ألستم فِي
إن كانَ هذا الذي تكذّبون به ِم ْن ِع ْن ِد ّ
ربّك من هذا القرآن َ
ق بَعَي ٍد
ق للحق وبع ٍد من الصواق ,فجعل مكان التفريق الخبر ,فقالَ :م ْن أ َ
ض ّل ِم ّم ْن ُه َو في ِشقا ٍ
فِرا ٍ
ً
إذا كان مفهوما معناه.
ً
ق بَعَي ٍد يقول :قل لهم مىن أشىدّ ذهابىا عىن قصىد السىبيل ,وأسىلك
وقولهَ :م ْن أ َ
ض ّل ِم ّم ْن ُه َو في ِشقا ٍ
ق ألمر هللا وخواٍ له ,بعيد من الرشاد.
لغير طريق الصواق ,ممن هو في فرا ٍ

اآلية 52 :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:
َ
ٍ َونَأى ِب َجانِ ِب ِه َو ِإذَا َم ّ
ع ِري ٍ
عآءٍ َ
سهُ ال ّ ّر فَذُو دُ َ
َو ِإذَآ أ َ ْن َع ْمنَا َ
انن َ
ان أَع َْر َ
س ِ
علَى ِ
ينىى وسىعةً,
ضىر ,ورزقنىاه
يقول تعالى ذكره :وإذا نحن أنعمنىا علىى الكىافر ,فك ىفنا مىا بىه مىن
ّ
ً
َ
ووهبنا له صحة جسم وعافية ,أعرٍ عما دعوناه إليه من طاعته ,وصدّ عنه َونأى بجانِ ِب ِه يقول:
وبعد من إجابتنا إلىى مىا دعونىاه إليىه ,ويعنىي بجانبىه بناحيتىه .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
َ
ٍ َونىأى
ْىر َ
ي ,فىي قولىه :أع َ
23621ـحدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
ِبجانِ ِب ِه يقول :أعرٍ :صدّ بوجهه ,ونأى بجانبه :يقول :تباعد.
ع ِري ٍ يعني بالعري  :الكثير .كما:
وقولهَ :وإذَا َم ّ
سه ال ّ ّر فَذُو دُعاءٍ َ
ع ِري ٍ يقول:
ي فَذُو دُعاءٍ َ
23622ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
كثير ,وذلك قول الناق :أطال فالن الدعاء :إذا أكثر ,وكذلك أعرٍ دعاءه.
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ق َب ِعي ٍد
قُ ْل أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم ِإن َكانَ ِم ْن ِعن ِد ّ
ّللاِ ث ُ ّم َكفَ ْرت ُ ْم ِب ِه َم ْن أ َ َ
ض ّل ِم ّم ْن ُه َو فِي ِشقَا ٍ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم قُ ْل يا محمىد للمكىذّبين بمىا جئىتهم بىه مىن عنىد
أرأ َ ْيت ُ ْم أيها القوم ْ
ّللاِ ث ُ ّم َكفَ ْرت ُ ْم ِب ِه ألستم ِفي
إن كانَ هذا الذي تكذّبون به ِم ْن ِع ْن ِد ّ
ربّك من هذا القرآن َ
ق َب َعي ٍد
ق للحق وبع ٍد من الصواق ,فجعل مكان التفريق الخبر ,فقالَ :م ْن أ َ
ض ّل ِم ّم ْن ُه َو في ِشقا ٍ
ِفرا ٍ
إذا كان مفهوما ً معناه.
ق َب َعي ٍد يقول :قل لهم مىن أشىدّ ذهابىا ً عىن قصىد السىبيل ,وأسىلك
وقولهَ :م ْن أ َ
ض ّل ِم ّم ْن ُه َو في ِشقا ٍ
ق ألمر هللا وخواٍ له ,بعيد من الرشاد.
لغير طريق الصواق ,ممن هو في فرا ٍ

اآلية 53 :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
َىيءٍ
ى يَتَبَيّنَ ل ُه ْم أنهُ ال َحق أ َول ْم يَك ِ
ف بِ َربّكَ أنهُ َ
َ
ى كى ّل ش ْ
سنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا فِي اََفَا ِ
عل َ
ي أنف ِس ِه ْم َحت َ
ق َوفِ َ
ش ِهيدٌ
َ
ّ
يقىول تعىىالى ذكىىره :سىنُري هىىرَء المكىذبين ,مىىا أنالنىىا علىىى محمىىد عبىىدنا مىىن الىىذكر ,آياتنىىا فىىي
اََفاق.
واختلف أهل التأويل في معنى اََيات التي وعد هللا هىرَء القىوم أن يىريهم ,فقىال بعَىهم :عنىى
ي صلى هللا عليه وسلم بنواحي بلد الم ركين من أهل مكة وأطرافهىا,
باََيات في اََفاق وقائع النب ّ
وبقوله :وفِي أ ْنفُ ِس ِه ْم فتح مكة .ذكر من قال ذلك:
23623ـ حدثنا أبو كريب ,قال :حدثنا ابن يمان ,عن سفيان ,عن عمرو بن دينار ,عن عمرو بن
ق قال :هور محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم
أبي قيس ,عن المنهال ,في قولهَ :
سنُ ِري ِه ْم آياتِنا فِي اََفا ِ
على الناق.
ق
ي َ
23624ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
سىنُ ِري ِه ْم آياتِنىا فِىي اََفىا ِ
يقول :ما نفتح لك يا محمد من اََفاق وفِي أ ْنفُ ِس ِه ْم في أهل مكة ,يقول :نفتح لك مكة.
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وقال آخرون :بل عنى بذلك أن يريهم نجوم الليىل وقمىره ,وشىمس النهىار ,وذلىك مىا وعىدهم أنىه
يريهم في اََفاق .وقالوا :عنى باََفىاق :آفىاق السىماء ,وبقولىه :وفِىي أ ْنفُسِى ِه ْم سىبيل الغىائط والبىول.
ذكر من قال ذلك:
سىنُ ِري ِه ْم آياتِنىا فِىي
23625ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهَ :
ق وفِىىي أ ْنفُ ِس ى ِه ْم قىىال :آفىىاق السىىموات :نجومهىىا وشمسىىها وقمرهىىا الالتىىي يجىىرين ,وآيىىات فىىي
اََفىىا ِ
أنفسهم أيَاً.
ي ,وذلىك أن هللا ّ
عىا وجى ّل وعىد
وأولى القولين في ذلك بالصواق القول ّ
األول ,وهو ما قاله السىد ّ
ّ
نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يُري هرَء الم ركين الذين كانوا به مكذبين آيات فىي اََفىاق ,وييىر
معقول أن يكون تهدّدهم بأن يريهم ما هم راؤوه ,بل الواجب أن يكون ذلك وعدا ً منه لهم أن يريهم
ي هللا صىلى هللا عليىه وسىلم علىى أطىراا بلىدهم وعلىى بلىدهم,
ما لم يكونوا رأوه قبل من هور نب ّ
ً
فأما النجوم وال مس والقمر ,فقد كانوا يرونها كثيرا قبل وبعد وَ وجه لتهدّدهم بأنه يريهم ذلك.
وقوله :حتى يَتَبَيّنَ لَ ُه ْم أنّهُ ال َح ّق يقول ج ّل ثنىاؤه :أُري هىرَء الم ىركين وقائعنىا بىأطرافهم وبهىم
حتى يعلموا حقيقة ما أنالنا إلى محمىد ,وأوحينىا إليىه مىن الوعىد لىه بأنىا مظهىرو مىا بعثنىاه بىه مىن
الدين على األديان كلها ,ولو كره الم ركون.
َ
ش ِهيدٌ يقول تعالى ذكره :أ َو لم يكف بربك يا محمد أنه
َيءٍ َ
وقولهَ :أو لَ ْم يَ ْك ِ
ف ِب َربّكَ أنّهُ على ُك ّل ش ْ
شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه َ ,يعاق عنه علىم شىيء منىه ,وهىو مجىازيهم علىى أعمىالهم,
المحسن بانحسان ,والمسيء جااءه.
وفي قوله :أنّهُ وجهان :أحدهما :أن يكون في موضع خف على وجه تكرير الباء ,فيكون معنى
الكالم حينئذٍ :أ َ َو لم يكف بربك بأنه على ك ّل شيء شهيدق واََخر :أن يكون في موضع رفع رفعىاً,
بقوله :يكف ,فيكون معنى الكالم :أ َ َو لم يكف بربك شهادته على كل شيء.

اآلية 54 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
َيءٍ ّم ِحي ُ
ط
أَََ ِإنّ ُه ْم ِفي ِم ْر َي ٍة ّمن لّقَ ِ
آء َربّ ِه ْم أَََ ِإنّهُ ِب ُك ّل ش ْ
شك من لقاء ربهم ,يعني أنهم في ّ
يقول تعالى ذكره :أَ إن هرَء المكذّبين بآيات هللا في ّ
شك من
البعث بعد الممات ,ومعادهم إلى ربهم ,كما:
قاء
ي أَ إنّ ُه ْم ِفي ِم ْر َي ٍة ِم ْن ِل ِ
23626ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
َربّ ِه ْم يقول :في ّ
شك.
َىيءٍ ُم ِحىي ٌ
ط يقىول تعىالى ذكىره :أَ أن هللا بكىل شىيء ممىا خلىق محىيط علمىا ً
وقوله :أَ إنّهُ بِ ُكى ّل ش ْ
بجميعه ,وقُدرة ً عليه َ ,يعاق عنه علم شيء منه أراده فيفوته ,ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه.

سورة الشورى
مكية
آياتها  53نالت بعد فصلت

بسم هللا الرح َمن الرحيـم

اآلية 3-1 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ّللاُ ْال َع ِا ُ
يا ْال َح ِكي ُم
ي ِإلَيْكَ َو ِإلَى الّذِينَ ِمن قَ ْبلِكَ ّ
سقَ ي َكذَلِكَ ي ِ
حـم ي َ
ع َ
َ
ُوح َ
قد ذكرنا اختالا أهل التأويل في معاني حروا الهجاء التي افتتحت بها أوائل ما افتتح بها مىن
سىىور القىىرآن ,وبيّنىىا الصىىواق مىىن قىىولهم فىىي ذلىىك عنىىدنا ب ىىواهده المغنيىىة عىىن إعادتهىىا فىىي هىىذا
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الموضع ,إذ كانت هذه الحروا نظيرة الماضية منها .وقد ذكرنا عن ُحذيفة في معنى هىذه خاصىة
قوًَ ,وهو ما:
 23627ـ حدثنا به أحمد بن زهير ,قىال :حىدثنا عبىد الوهىاق بىن نجىدة الحىوطي ,قىال :حىدثنا أبىو
ال ُمغيرة عبد القدوق بن الحجاج الحمصي ,عن أرطاة بن المنذر قال :جىاء رجىل إلىى ابىن عبىاق,
فقال له وعنده ُحذيفة بن اليمان ,أخبرني عن تفسير قول هللاَ :حم .عسق ,قىال :فىأطرق ثىم أعىرٍ
كررها الثالثة فلم يجبه شيئاً ,فقال لىه
كرر مقالته فأعرٍ فلم يجبه ب يء وكره مقالته ,ثم ّ
عنه ,ثم ّ
ُحذيفة :أنا أنبئك بها ,قد عرفت بم كرهها نالت في رجل من أهل بيته يقال له عبد انلىه أو عبىدهللا
ينال على نهر من أنهار الم رق ,تبنى عليه مدينتان ي ّق النهر بينهما شقاً ,فإذا أذن هللا في زوال
ُملكهىىم ,وانقطىىا دولىىتهم ومىىدتهم ,بعىىث هللا علىىى إحىىداهما نىىارا ً لىىيالً ,فتصىىبح سىىوداء مظلمىىة قىىد
احترقت ,كأنها لم تكن مكانها ,وتصىبح صىاحبتها متعجبىة ,كيىف أفلتىت ,فمىا هىو إَ بيىاٍ يومهىا
ذلك حتى يجتمع فيها ك ّل جبار عنيد منهم ,ثم يخسف هللا بهىا وبهىم جميعىاً ,فىذلك قولىه :حىم .عسىق
يعني :عايمة من هللا وفتنة وقَاء حم ,عين :يعني عدًَ منىه ,سىين :يعنىي سىيكون ,وقىاا :يعنىي
واقع بهاتين المدينتين.
وذُكر عن ابن عباق أنه كان يقرؤه «حم .سىق» بغيىر عىين ,ويقىول :إن السىين :عمىر كىل فرقىة
كائنة وإن القاا :كل جماعىة كائنىة ويقىول :إن عليىا ً إنمىا كىان يعلىم العىين بهىا .وذُكىر أن ذلىك فىي
مصحف عبد هللا على مثل الذي ذكر عن ابن عباق من قراءته من يير عين.
ّللاُ ال َع ِا ُ
يىوحي
ُوحي إلَيْكَ َوإلى الّذِينَ ِم ْن قَ ْبلِكَ ّ
يا ال َح ِكي ُم يقىول تعىالى ذكىره :هكىذا ِ
وقولهَ :كذَلَكَ ي ِ
ي بُعث,
إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبيائه .وقيل :إن حم عين سين ق أوحيت إلى ك ّل نب ّ
ُىوحي إلَيْىكَ وإلىى الّىذِينَ ِمىن قَ ْبلِىكَ ّ
كما أُوحيت إلى نبينا صلى هللا عليه وسلم ,ولذلك قيلَ :كذَلَكَ ي ِ
ّللاُ
ال َع ِا ُ
يا في انتقامه من أعدائه ال َح ِكي ُم في تدبيره خلقه.

اآلية 5-4 :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:
سى َم َاواتُ َيتَفَ ّ
ط ْىرنَ ِمىن فَ ْىو ِق ِه ّن
س َم َاوا ِ
ي ال َع ِظىي ُم ي ت َ َكىادُ ال ّ
لَهُ َما ِفي ال ّ
ت َو َما ِفىي ْ
األر ِ
ٍ َو ُه َىو ْال َع ِلى ّ
الر ِحي ُم
ٍ أَََ ِإ ّن ّ
سبّ ُحونَ ِب َح ْم ِد َربّ ِه ْم َو َي ْست َ ْغ ِف ُرونَ ِل َمن ِفي ْ
ور ّ
ّللاَ ُه َو ْالغَفُ ُ
األر ِ
َو ْال َمالَ ِئ َكةُ يُ َ
ي يقىول:
س َموا ِ
يقول تعالى ذكرهّ ِ :لِلِ ُملك َما ِفي ال ّ
ت َو َما ِفي ْ
األر ِ
ٍ من األشىياء كلهىا َو ُه َىو ال َع ِلى ّ
علو وارتفا على ك ّل شيء ,واألشياء كلها دونه ,ألنهم في سلطانه ,جارية علىيهم قُدرتىه,
وهو ذو ّ
ماضية فيهم م يئته الّ َع ِظي ُم الذي له العظمة والكبرياء والجبرية.
سى َم َواتُ يَتَفَ ّ
ط ْىرنَ ِم ْ
ىن فَ ْىوقِ ِه ّن يقىول تعىالى ذكىره :تكىاد السىموات يت ىققن مىن فىوق
وقوله :ت َكىادُ ال ّ
األرضين ,من عظمة الرحمن وجالله .وبنحو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر مىن قىال
ذلك:
23628ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
س ى َم َواتُ يَتَفَ ّ
طى ْىرنَ ِمى ْ
ىن فَى ْىوقِ ِه ّن قىىال :يعنىىي مىىن ثقىىل الىىرحمن وعظمتىىه تبىىارك
عبىىاق ,قولىىه :ت َكىىادُ ال ّ
وتعالى.
ّ
َ
س َم َواتُ يَتَفط ْىرنَ
23629ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :ت َكادُ ال ّ
ِم ْن فَ ْوقِ ِه ّن :أي من عظمة هللا وجالله.
حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,مثله.
ّ
سى َمواتُ يَتَفَط ْىرنَ
ي ت َكىادُ ال ّ
23630ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
قال :يت قّقن في قولهُ :م ْنفَ ِط ٌر بِ ِه قال :من ّق به.
23631ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
يقول ,في قوله :يَتَفَ ّ
ط ْرنَ ِم ْن فَ ْوقِ ِه ّن يقول :يتصدّعن من عظمة هللا.
23632ـ حدثنا محمد بن منصور الطوسي ,قال :حىدثنا حسىين بىن محمىد ,عىن أبىي مع ىر ,عىن
محمد بن قيس ,قال :جاء رجل إلى كعب فقال :يىا كعىب أيىن ربنىاق فقىال لىه النىاقّ :
دق هللا تعىالى,
أفتسأل عن هذاق فقال كعب :دعوه ,فإن يك عالما ً ازداد ,وإن يك جاهالً تعلم .سألت أين ربنا ,وهو
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على العرش العظيم متكىء ,واضع إحىدى رجليىه علىى األخىرى ,ومسىافة هىذه األرٍ التىي أنىت
عليها خمسمائة سنة ومن األرٍ إلى األرٍ مسيرة خمىس مئىة سىنة ,وكثافتهىا خمىس مئىة سىنة,
حتى ت ّم سبع أرضين ,ثم من األرٍ إلى السماء مسيرة خمس مئة سنة ,وكثافتها خمس مئىة سىنة,
سى َم َواتُ يَتَفَ ّ
طى ْرنَ
وهللا على العرش متكىء ,ثم تفطر السموات .ثم قال كعب :اقرأوا إن شئتم ت َكادُ ال ّ
ِم ْن فَ ْوقِ ِه ّن ...اََية.
ُ
س ىبّ ُحونَ بِ َح ْم ى ِد َربّ ِه ى ْم يقىىول تعىىالى ذكىىره :والمالئكىىة يصىىلون بطاعىىة ربهىىم
وقولىىهَ :وال َمالئِ َك ىة يُ َ
وشكرهم له من هيبة جالله وعظمته ,كما:
23633ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :حدثنا أبي ,عن أبيه ,عن ابن
سبّ ُحونَ بِ َح ْم ِد َربّ ِه ْم قال :المالئكة يسبحون له من عظمته.
عباق َوال َمالئِ َكةُ يَ َ
ٍ يقول :ويسىألون ربهىم المغفىرة لىذنوق مىن فىي األرٍ مىن
وقولهَ :ويَ ْست َ ْغ ِف ُرونَ ِل َم ْن فِي ْ
األر ِ
أهل انيمان به ,كما:
ي ,فىي قولىهَ :ويَسْىت َ ْغ ِف ُرونَ
23634ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ٍ قال :للمرمنين .يقىول هللا ّ
عىا وجى ّل :أَ إن هللا هىو الغفىور لىذنوق مىرمني عبىاده,
ِل َم ْن فِي ْ
األر ِ
الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها.

اآلية 6 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ّللاُ َح ِفي ٌ
علَ ْي ِهم ِب َو ِكي ٍل
َوالّذِينَ ات ّ َخذُواْ ِمن دُونِ ِه أ َ ْو ِل َيآ َء ّ
علَ ْي ِه ْم َو َمآ أَنتَ َ
ظ َ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم َوالّذِينَ ات ّ َخذُوا يا محمد من م ركي قومك ِم ْن
ّللاُ َح ِفي ٌ
صي عليهم أفعالهم ,ويحفظ أعمالهم ,ليجازيهم
ّللاِ آلهة يتولونها ويعبدونها ّ
دُونِ ِه ّ
علَ ْي ِه ْم يُحْ ِ
ظ َ
علَى ْي ِه ْم ِب َو ِكيى ٍل يقىول :ولسىت أنىت يىا محمىد بالوكيىل علىيهم بحفىظ
بها يوم القيامة جااءهم َوما أ ْنتَ َ
أعمالهم ,وإنما أنت منذر ,فبلغهم ما أرسلت به إليهم ,فإنما عليك البالغ وعلينا الحساق.

اآلية 7 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ُ
ْ
ْ
ّ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْىب فِيى ِه فَ ِريىقٌ
ى َو َمن َح ْول َها َوتنذ َِر يَ ْو َم ال َج ْمىعِ َ َري َ
َو َكذَلِكَ أ َ ْو َح ْينَآ إِلَيْكَ قُ ْرآنا ً َ
ع َربِيّا لتنذ َِر أ ّم الق َر َ
فِي ْال َجنّ ِة َوفَ ِر ٌ
ير
يق فِي ال ّ
س ِع ِ
ع َربِيّىا بلسىان العىرق ,ألن الىذين أرسىلتك
يقول تعالى ذكره :وهكذا ْأو َحيْنىا إلَيْىكَ يىا محمىد قُ ْرآنىا َ
إليهم قوم عرق ,فأوحينا إليىك هىذا القىرآن بألسىنتهم ,ليفهمىوا مىا فيىه مىن حجى ,هللا وذكىره ,ألنىا َ
نرسل رسوًَ إَ بلسان قومه ,ليبين لهم ِلت ُ ْنذ َِر أ ُ ّم القُ َرى وهي مكة َو َم ْن َح ْولَ َها يقول :ومن حىول أ ّم
القرى من سائر الناق .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ُ
ُ
ُ
ْ
ي ,في قولهِ :لتنذ َِر أ ّم الق َىرى
23635ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
قال :مكة.
ُ
ّ
ْ
وقولهَ :وتنذ َِر يَ ْو َم ال َج ْمعِ يقول عا وج ّل :وتنذر عقاق هللا في يوم الجمع عبىاده لموقىف الحسىاق
والعىىرٍ .وقيىىل :وتن ىذر يىىوم الجمىىع ,والمعنىىى :وتنىىذرهم يىىوم الجمىىع ,كمىىا قيىىل :يخى ّىوا أوليىىاءه,
يخوفكم أولياءه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
والمعنىّ :
ي َوت ُ ْنىذ َِر يَ ْىو َم ال َج ْمىعِ قىال:
23636ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
يوم ال ِقيا َم ِة.
ْب فِي ِه يقولّ َ :
شك فيه.
وقولهَ َ :ري َ
يق فِي ال َجنّىة َوفَ ِر ٌ
وقوله :فَ ِر ٌ
ير يقىول :مىنهم فريىق فىي الجنىة ,وهىم الىذين آمنىوا بىا
يىق فِىي ال ّ
سى ِع ِ
واتبعىىوا مىىا جىىاءهم بىىه رسىىوله صىىلى هللا عليىىه وسىىلم َوفَ ِريى ٌ
ير يقىىول :ومىىنهم فريىىق فىىي
ىق فِىىي ال ّ
سى ِع ِ
الموقدة من نار هللا المسعورة على أهلهىا ,وهىم الىذين كفىروا بىا  ,وخىالفوا مىا جىاءهم بىه رسىوله.
وقد:
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حىىدثني يىىونس ,قىىال :أخبرنىىا ابىىن وهىىب ,قىىال :أخبرنىىي عمىىرو بىىن الحىىار  ,عىىن أبىىي قبيىىل
ي ,عن رجل من أصحاق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,قال :خرج
المعافر ّ
ي األصبح ّ
ي ,عن شف ّ
َ
علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي يده كتابان ,فقال« :ه َْل تَد ُْرونَ ما َهذاق» فقلنا ,َ :إَ أن
تخبرنا يىا رسىول هللا ,قىال« :هَىذَا كِتىاقٌ ِم ْ
ىن َرقّ العىالَ ِمينَ  ,فِيى ِه أسْىما ُء أ ْهى ِل ال َجنّى ِة ,وأسىما ُء آبىائِ ِه ْم
ىار
ال ِمى ْن ُه ْم أبَىداًَ ,وهَىذَا ِك ُ
َوقَبَائِ ِله ْم» ,ثُى ّم أُجْ ِمىلَ ,علىى ِ
آخ ِىرهِم« ,فَىال يُىاادُ فِىي ِه ْم َوَ يُى ْنقَ ُ
تىاق أ ْهى ِل النّ ِ
ال ِمى ْن ُه ْم أبَىدا ً» ,قىال أصىحاق
ْماء آبائِ ِه ْم» ,ث ُ ّم أُجْ ِم َل على ِ
أسمائِ ِه ْم وأس ِ
آخ ِرهِم« ,فَىال يُىاَ ادُ َوَ يُى ْنقَ ُ
بِ ْ
ُ
رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم :ففىيم إذن نعمىل إن كىان هىذا أمىر قىد فىرغ منىهق فقىال رسىول هللا
ب ال َجنّى ِة ي ُْخىت ُم لَىهُ بعَ َمى ِل ال َجنّى ِة َو ْ
قاربُواّ ,
ي
ص ِ
إن َ
ىاح َ
صلى هللا عليه وسلم« :بَ ْل َ
فإن َ
سدّدُوا َو ِ
ع ِمى َل أ ّ
ع َم ٍل ,فَ َر َ
ار َو ْ
غ َربّ ُك ْم ِمنَ ال ِعبا ِد» ثم قال رسىول
اح ُ
ص ِ
ي َ
إن َ
َ
ع َم ٍلَ ,و َ
ار ي ُْخت َ ُم لَه بعَ َم ِل النّ ِ
ب النّ ِ
ع ِم َل أ ّ
ْ
ىق فِىىي ال َجنّ ى ِةَ ,وفَ ِريى ٌ
ق ,فَ ِريى ٌ
ىق فِىىي
هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بيديىىه فنبىىذهما« :فَى َىرغ َربّ ُك ى ْم ِمىىنَ الخَل ى ِ
ير» قالوا :سبحان هللا ,فلم نعمل وننصبق فقال رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم« :العَ َمى ُل إلىى
ال ّ
س ِع ِ
خ ََواتِ ِم ِه».
23637ـى حىىدثني يىىونس ,قىىال :أخبرنىىا ابىىن وهىىب ,قىىال :أخبرنىىي عمىىرو بىىن الحىىر وحيىىوة بىىن
شريح ,عن يحيى بن أبي أسيد ,أن أبا فراق حدثه أنه سمع عبد هللا بن عمىرو يقىول :إن هللا تعىالى
ذكىىره لمىىا خلىىق آدم نفَىىه نف ى المىىاود ,فىىأخرج منىىه ك ى ّل ذريىىة ,فخىىرج أمثىىال النغىىف ,فقبَىىهم
يق فِي ال َجنّ ِة َوفَ ِر ٌ
قبَتين ,ثم قال :شقي وسعيد ,ثم ألقاهما ,ثم قبَهما فقال :فَ ِر ٌ
ير.
يق فِي ال ّ
س ِع ِ
23638ـ قال :أخبرني عمرو بىن الحىر  ,عىن أبىي ُ
شىبّويه ,حدثىه عىن ابىن حجيىرة أنىه بلغىه أن
موسىىى قىىال :يىىا رقّ خلقىىك الىىذين خلقىىتهم ,جعلىىت مىىنهم فريقىا ً فىىي الجنىىة وفريقىا ً فىىي السىىعير ,لومىىا
أدخلتهم كلهم الجنة قال :يا موسى ارفع زرعك ,فرفع ,قال :قد رفعت ,قال :ارفع ,فرفع ,فلم يتىرك
شيئاً ,قال :يا رقّ قد رفعت ,قال :ارفع ,قال :قد رفعت إَ ما َ خير فيىه ,قىال :كىذلك أدخىل خلقىي
يق فِي ال َجنّ ِة َوفَ ِر ٌ
كلهم الجنة إَ ما َ خير فيه .وقيل :فَ ِر ٌ
ير فرفع ,وقىد تقىدّم الكىالم قبىل
يق فِي ال ّ
س ِع ِ
ذلك بقولهِ :لت ُ ْنذ َِر أ ُ ّم القُ َرى َو َم ْن َح ْولَ َها بالنصىب ,ألنىه أريىد بىه اَبتىداء ,كمىا يقىال :رأيىت العسىكر
مقتول أو منهام ,بمعنى :منهم مقتول ,ومنهم منهام.

اآلية 8 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
احدَة ً َولَـ َ ِكن يُد ِْخ ُل َمن َي َآ ُء ِفي َرحْ َم ِت ِه َو ّ
ي َوََ
َولَ ْو شَآ َء ّ
ّللاُ لَ َج َعلَ ُه ْم أ ُ ّمةً َو ِ
الظا ِل ُمونَ َما لَ ُهى ْم ّمىن َو ِلى ّ
ير
ن ِ
َص ٍ
يقىىول تعىىالى ذكىىره :ولىىو أراد هللا أن يجمىىع خلقىىه علىىى هىىدى ,ويجعلهىىم علىىى ملىىة واحىىدة لفعىىل,
ولجعلهم أمة واحدة يقول :أهل ملة واحدة ,وجماعة مجتمعة على دين واحد َولَ ِك ْن يُىد ِْخ ُل َم ْ
ىن يَ ىا ُء
فِي َرحْ َمتِ ِه يقول :لم يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة ,ولكىن يُىدخل مىن ي ىاء ,مىن عبىاده فىي رحمتىه,
يعني أنه يُدخله في رحمته بتوفيقه إياه للدخول في دينه ,الذي ابتعث به نبيه محمدا ً صىلى هللا عليىه
وسلم َو ّ
ي يتىوَهم يىوم
ي َوَ ن ِ
َص ٍ
ىير يقىول :والكىافرون بىا مىا لهىم مىن ولى ّ
الظا ِل ُمونَ ما لَ ُه ْم ِم ْن َو ِل ّ
ىتال لهىىم ممىىن
القيامىىة ,وَ نصىىير ينصىىرهم مىىن عقىىاق هللا حىىين يعىىاقبهم ,فينقىىذهم مىىن عذابىىه ,ويقى ّ
عاقبهم ,وإنما قيل هذا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسلية له عما كان يناله من اله ّم بتولية قومه
عنه ,وأمرا ً له بترك إدخال المكروه على نفسه من أجل إدبار من أدبر عنه مىنهم ,فلىم يسىتجب لمىا
ّ
ّ
الحق من شىاء ,والمَى ّل مىن
الحق ,وإعالما ً له أن أمور عباده بيده ,وأنه الهادي إلى
دعاه إليه من
أراد دونه ,ودون ك ّل أحد سواه.

اآلية 10-9 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
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ِير ي َو َمىا
أ َ ِم ات ّ َخذُواْ ِمن دُونِ ِه أ َ ْو ِليَآ َء فَ ّ
َىيءٍ قَىد ٌ
ي َو ُه َىو يُحْ يِىـي ْال َم ْىوت ََى َو ُه َىو َ
ىى ُكى ّل ش ْ
الِلُ ُه َو ْال َو ِل ّ
علَ َ
ْ
يب
ّللاِ ذَ ِل ُك ُم ّ
َيءٍ فَ ُح ْك ُمهُ إِلَى ّ
علَ ْي ِه ت ََو ّك ْلتُ َوإِلَ ْي ِه أُنِ ُ
ّللاُ َربّي َ
اختَلَ ْفت ُ ْم فِي ِه ِمن ش ْ
ي
يقول تعالى ذكره :أم اتخذ هىرَء الم ىركون بىا أوليىاء مىن دون هللا يتولىونهم ّ
الىو ِل ّ
فىالِلُ ُه َىو َ
ً
ضىرا وَ
ي أوليائه ,وإياه فليتخذوا وليىا ً َ اََلهىة واألوثىان ,وَ مىا َ يملىك لهى ّم
ّ
يقول :فا هو ول ّ
نفعاًَ ,و ُه َو يُحْ ي ال َم ْوت َى يقول :وهللا يحيى الموتى من بعد مماتهم ,فيح رهم يوم القيامىة َو ُه َىو علىى
ِير يقول :وهللا القادر على إحيىاء خلقىه مىن بعىد ممىاتهم وعلىى ييىر ذلىك ,إنىه ذو قىدرة
َيءٍ قَد ٌ
ُك ّل ش ْ
على ك ّل شيء.
ْ
ْ
َ
وقولهَ :وما ْ
ّللاِ يقول تعالى ذكره :وما اختلفتم أيها الناق فيه من
َيءٍ فَ ُحك ُمهُ إلى ّ
اختَلفت ُ ْم فِي ِه ِم ْن ش ْ
شيء فتنازعتم بينكم ,فحكمه إلى هللا .يقول :فإن هللا هو الذي يقَي بينكم ويفصل فيه الحكم .كما.
 23639ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,في قولهَ :وما ْ
اختَلَ ْفت ُ ْم
ّللاِ قال ابن عمرو في حديثىه :فهىو يحكىم فيىه ,وقىال الحىار  :فىا يحكىم
َيءٍ فَ ُح ْك ُمهُ إلى ّ
فِي ِه ِم ْن ش ْ
فيه.
ْ
علَ ْي ِه ت ََو ّكلتُ يقول لنبيه صلى هللا عليه وسلم :قل لهرَء الم ركين با هىذا
وقوله :ذَ ِل ُك ْم ّ
ّللاُ َربّي َ
علَيْى ِه
الذي هذه الصفات صىفاته ربىي َ ,آلهىتكم التىي تىدعون مىن دونىه ,التىي َ تقىدر علىى شىيء َ
يىب يقىول :وإليىه أرجىع فىي أمىوري
فوضت أسىبابي ,وبىه وثقىت َوإلَيْى ِه أُنِ ُ
ت ََو ّك ْلتُ في أموري ,وإليه ّ
وأتوق من ذنوبي.

اآلية 11 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ٍ َج َعى َل لَ ُكىم ّم ْ
ْس
س َم َاوا ِ
اط ُر ال ّ
فَ ِ
ت َو ْ
األر ِ
ىن أَنفُسِى ُك ْم أ َ ْز َواجىا ً َو ِمىنَ األ ْن َع ِ
ىام أ َ ْزواجىا ً َيى ْذ َرؤُ ُك ْم فِيى ِه لَىي َ
ير
َي ٌء َو ُه َو ال ّ
ص ُ
س ِمي ُع ْال َب ِ
َك ِمثْ ِل ِه ش ْ
ٍ ,خالق السموات السبع واألرٍ .كما:
س َموا ِ
اط ُر ال ّ
يقول تعالى ذكره :فَ ِ
ت َواأل َ ْر ِ
ت
سى َم َوا ِ
فىاط ُر ال ّ
ي ,قولىهِ :
23640ـ حدثنا محمد ,قال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ٍ قال :خالق.
ْ
واألر ِ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
زوجكىم ربكىم مىن أنفسىكم أزواجىاً .وإنمىا
ذكىره:
تعالى
يقول
ا
اج
و
أز
م
ك
س
ف
ن
أ
ن
م
م
ك
ل
ل
ع
ج
وقوله:
َ َ َ ْ ِ
ّ
ِ ْ َ
أز َواجىا ً
ُ
ُ
عىام ْ
ْ
ْ
ن
األ
م
و
الرجىال.
مىن
فهىو
آدم,
ضىلع
مىن
اء
حىو
خلىق
ألنىه
م
ك
س
ف
ن
َ ِ ىنَ
ِ
ّ
قال ج ّل ثناؤهِ :م ْن أ ِ ْ
يقول ج ّل ثناؤه :وجعل لكىم مىن األنعىام أزواجىا ً مىن الَىأن اثنىين ,ومىن المعىا اثنىين ,ومىن انبىل
اثنين ,ومن البقر اثنين ,ذكورا ً وإناثاً ,ومن كل جنس من ذلك يَ ْذ َرؤُ ُكم فِي ِه :يقول :يخلقكم فيما جعل
لكم من أزواجكم ,ويعي كم فيما جعل لكم من األنعام.
وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله :يَ ْذ َرؤُ ُك ْم فِي ِه في هذا الموضع ,فقال بعَىهم :معنىى ذلىك:
يخلقكم فيه .ذكر من قال ذلك:
 23641ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,في قوله :يَ ْذ َرؤُ ُك ْم فِي ِه
قال :نسل بعد نسل من الناق واألنعام.
ي ,قوله :يَى ْذ َرؤُ ك ْمُ
23642ـ حدثنا محمد بن المثنى ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
قال :يخلقكم.
حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا حكام ,عن عنبسة ,عن محمد بن عبد الرحمن ,عىن القاسىم بىن أبىي
ّ
باة ,عن مجاهد ,في قوله :يَ ْذ َرؤُ ُك ْم فِي ِه قال :نسالً بعد نسل من الناق واألنعام.
23643ـ حدثنا محمد بن المثنى ,قال :حدثنا محمد بن جعفر ,قال :حدثنا شعبة ,عن منصور ,أنه
قال في هذه اََية :يَ ْذ َرؤُ ُك ْم فِي ِه قال :يخلقكم.
وقال آخرون :بل معناه :يعي كم فيه .ذكر من قال ذلك:
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23644ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
أز َواجا ً َو ِمنَ األ ْنعىام ْ
عباق ,قولهَ :جعَ َل لَ ُك ْم ِم ْن أ ْنفُ ِس ُك ْم ْ
أز َواجىا ً يَى ْذ َرؤُ ُك ْم فِيى ِه يقىول :يجعىل لكىم فيىه
معي ة تعي ون بها.
ْ
ُ
23645ـحدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثور ,عن معمر ,عن قتادة يَذ َرؤُ ك ْم فِي ِه
قال :يعي كم فيه.
ْ
ُ
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :يَذ َرؤُ ك ْم فِي ِه قىال :عىيم مىن هللا
يعي كم فيه.
وهذان القوَن وإن اختلفا في اللفظ من قائليهما فقد يحتمىل توجيههمىا إلىى معنىى واحىد ,وهىو أن
يكون القائىل فىي معنىاه يعي ىكم فيىه ,أراد بقولىه ذلىك :يحيىيكم بعي ىكم بىه كمىا يحيىى مىن لىم يخلىق
بتكوينه إياه ,ونفخه الروح فيه حتى يعيم حياً .وقد بيّنت معنى ذرء هللا الخلق فيما مَى ب واهده
المغنية عن إعادته.
َي ٌء فيه وجهان :أحدهما أن يكون معناه :ليس هو ك ىيء ,وأدخىل المثىل فىي
وقوله :لَيْس َك ِمثْ ِل ِه ش ْ
الكالم توكيدا ً للكالم إذا اختلف اللفظ به وبالكاا ,وهما بمعنى واحد ,كما قيل:
ما ْ
َيءٍ أ ْنتَ ت َ ْك َر ُههُ
إن نَ ِديتُ ب ْ
فأدخل على «ما» وهي حرا جحىد «إن» وهىي أيَىا ً حىرا جحىدَ ,خىتالا اللفىظ بهمىا ,وإن
اتفق معناهما توكيدا ً للكالم ,وكما قال أوق بن َح َجر:
كمثْ ِل ُجذو نّ ْ
خيلتَغَ ّا ُه ْم ُم ْس ِب ٌل ُم ْن َه ِم ْر
َوقَتْلَى ِ
ِ
ومعنى ذلك :كجذو النخيل ,وكما قال اََخر:
َلَ ُه ُمما ْ
اق ِمنَ أ َح ِد
ص ْرتَ فَ ْ
إن ِ
كمثْ ِل ِه ِم فِي النّ ِ
َ
س ْعدُ ب ُْن زَ ْي ٍد إذَا أ ْب َ
واََخر :أن يكون معناه :ليس مثل شيء ,وتكون الكاا هي المدخلة في الكالم ,كقول الراجا:
ت َك َكما يُرْ ثَفَي ِْن
صا ِليا ِ
َو َ
فأدخل على الكاا كافا ً توكيدا ً للت بيه ,وكما قال اََخر:
على ّ
ت َ ْن ِفي الغَياد ُ
ق فأدخل الكىاا مىع «عىن» ,وقىد بيّنىا هىذا فىي
ع ْن َك َب ْي َ
ال َ
ِيق َ
الط ِري ِققَلّ َ
َ ٍة فِي نِي ِ
تجوزنىا فىي البيىان عنىه فىي هىذا
موضع يير هىذا المكىان ب ىرح هىو أبلىه مىن هىذا ال ىرح ,فلىذلك ّ
ير يقول ج ّل ثناؤه واصفا ً نفسه بما هىو بىه ,وهىو يعنىي نفسىه:
الموضع .وقولهَ :و ُه َو ال ّ
ص ُ
س ِمي ُع ال َب ِ
السميع لما تنطق به من خلقه قول ,البصير ألعمالهم َ ,يخفى عليه من ذلك شيء ,وَ يعاق عنه
س َب ْ
ت من خير أو
علم شيء منه ,وهو محيط بجميعه,
ٍ
محال صغيره وكبيره ِلتُجْ اَ ى ُك ّل نَ ْف ٍس ِب َما َك َ
شر.
ّ

اآلية 12 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ُ
ْ
ُ
ْ
ّ
ّ
ع ِلي ٌم
س َم َاوا ِ
لَهُ َمقَا ِليدُ ال ّ
ٍ يَ ْب ُ
ت َو ْ
سط ّ
األر ِ
َيءٍ َ
الرزقَ ِل َمن يَ َآ ُء َويَقد ُِر إِنهُ بِكل ش ْ
ٍ :لىىه مفىاتيح خىىاائن السىىموات واألرٍ
ت
سى َم َوا ِ
يعنىي تعىىالى ذكىره بقولىىه :لَىهُ َمقا ِليىدُ ال ّ
ْ
واألر ِ
وبيده مغاليق الخير وال ّر ومفاتيحها ,فما يفتح من رحمة فال ممسك لها ,وما يمسك فال مرسىل لىه
من بعده .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23646ـ حدثنا محمد بن عمرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى ,وحىدثني الحىر ,
ت
سى َم َوا ِ
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد لَىهُ َمقا ِليىدُ ال ّ
ٍ قال :مفاتيح بالفارسية.
ْ
واألر ِ
َ
23647ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثور ,عن معمر ,عن قتادة لىهُ َمقا ِليىدُ
واألرٍ قال :مفاتيح السموات واألرٍ .وعن الحسن بمثل ذلك.
ت
س َم َوا ِ
ال ّ
ْ
َ
ت
سى َم َوا ِ
ي لىهُ َمقاليىدُ ال ّ
23648ـى حىىدثنا محمىىد ,قىىال :حىىدثنا أحمىىد ,قىىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىىن السىىد ّ
ٍ قال :خاائن السموات واألرٍ.
ْ
واألر ِ

This file was downloaded from QuranicThought.com

س ُ
الر ْزقَ ِل َم ْن يَ ا ُء َويَ ْقد ُِر يقول :يوسع رزقه وفَله على من ي اء من خلقه ,ويبسط
وقوله :يَ ْب ُ
ط ّ
ُ
ّ
ع ِلي ٌم
َيءٍ َ
له ,ويكثر ماله ويغنيه .ويقدر :يقول :ويقتر على من ي اء منهم فيَيقه ويفقره إنهُ بِك ّل ش ْ
يقول :إن هللا تبارك وتعالى بكل ما يفعل من توسيعه على من يوسع ,وتقتيره على من يقتىر ,ومىن
الذي يصلحه البسط عليه في الرزق ,ويفسده من خلقه ,والذي يُصلحه التقتير عليه ويفسىده ,وييىر
ذلك من األمور ,ذو علىم َ يخفىى عليىه موضىع البسىط والتقتيىر وييىره ,مىن صىالح تىدبير خلقىه.
يقول تعالى ذكره :فإلى من له مقاليد السموات واألرٍ الذي صفته ما وصفت لكم في هذه اََيات
أيها الناق فاريبوا ,وإياه فاعبدوا مخلصين لىه الىدين َ األوثىان واََلهىة واألصىنام ,التىي َ تملىك
ضرا ً وَ نفعاً.
لكم ّ

اآلية 13 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
َ
ّ
ىى
ِي أ ْو َح ْينَىىآ ِإلَيْىكَ َو َمىىا َو ّ
ّين َمىىا َو ّ
ِيم َو ُمو َ
{ش ََىر َ لَ ُكىىم ّمىنَ الىد ِ
صى ْينَا ِبى ِه ِإ ْبى َىراه َ
ىى ِبى ِه نُوحىا ً َوالىذ َ
سى َ
ص َ
ْ
ىي ِإلَيْى ِه َمىن
عو ُه ْم ِإلَيْى ِه ّ
علَىى ال ُم ْ ِىركِينَ َمىا تَى ْد ُ
ى أ َ ْن أَقِي ُمواْ الدّينَ َوََ تَتَفَ ّرقُواْ فِي ِه َكب َُىر َ
َو ِعي َ
ّللاُ يَجْ ت َ ِب َ
س َ
يب }
ِي ِإلَ ْي ِه َمن يُنِ ُ
يَ َآ ُء َويَ ْهد َ
ّ
صىى ِبى ِه نُوحىا ً أن يعملىه َوالىذِي
ّين مىا َو ّ
يقول تعىالى ذكىره :ش ََىر َ لَ ُكى ْم ربكىم أيهىا النىاق ِمىنَ الىد ِ
ْأو َحيْنا إلَيْىكَ يقىول لنبيىه محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم :وشىر لكىم مىن الىدين الىذي أوحينىا إليىك يىا
سىى ْ
أن أقِي ُمىوا الىدّينَ يقىول :شىر لكىم مىن
محمد ,فأمرناك به َوما َو ّ
سىى َو ِعي َ
ِيم َو ُمو َ
صيْنا ِب ِه إب َْراه َ
الدين ,أن أقيموا الدين «فأن» إذ كان ذلك معنى الكالم ,في موضىع نصىب علىى الترجمىة بهىا عىن
صى ِب ِه نُوحاً .ويجوز أن تكون فىي موضىع خفى ردّا ً علىى الهىاء التىي
«ما» التي في قوله :ما َو ّ
في قولهِ :ب ِه ,وتفسيرا ً عنها ,فيكون معنى الكالم حينئذٍ :شر لكم من الدين ما وصى بىه نوحىاً ,أن
تتفرقوا فيه .وجائا أن تكون في موضع رفع على اَستئناا ,فيكون معنى الكالم
أقيموا الدين وَ ّ
حينئذٍ :شر لكم من الدين ما وصى به ,وهو أن أقيمىوا الىدين .وإذ كىان معنىى الكىالم مىا وصىفت,
تتفرقوا
فمعلوم أن الذي أوصى به جميع هرَء األنبياء وصية واحدة ,وهي إقامة الدين الحق ,وَ ّ
فيه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23649ـ حدثني محمد بن عمىرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى حىدثني الحىار ,
صىى ِبى ِه
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىه :مىا َو ّ
نُوحا ً قال :ما أوصاك به وأنبيائه ,كلهم دين واحد.
ي ,في قولىه :ش ََىر َ لَ ُكى ْم ِمىنَ
23650ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
صى بِ ِه نُوحا ً قال :هو الدين كله.
ّين ما َو ّ
الد ِ
َ
ُ
ّين مىا
23651ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :ش ََر َ لك ْم ِمىنَ الىد ِ
صىيْنا بِى ِه
صىى بِى ِه نُوحىا ً بعىث نىوح حىىين بعىث بال ىريعة بتحليىىل الحىالل ,وتحىريم الحىىرام َومىا َو ّ
َو ّ
سى.
سى َو ِعي َ
ِيم َومو َ
إب َْراه َ
َ
ُ
ّين
حدثنا محمد  ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتىادة ش ََىر َ لكى ْم ِمىنَ الىد ِ
صى بِ ِه نُوحا ً قال :الحالل والحرام.
ما َو ّ
23652ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
صى بِ ِه نُوحاً ...إلى آخر اََية ,قال :حسبك ما قيل لك.
عباق ,قوله :ش ََر َ لَ ُك ْم ِمنَ الدّين ما َو ّ
وعنى بقولهْ :
أن أقِي ُموا الدّينَ أن اعملوا به على ما شر لكم وفرٍ ,كما قد بينا فيما مَى قبل
صالة .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
في قوله :أقِي ُموا ال ّ
ي ,في قولهْ :
أن أقِي ُموا الدّينَ
23653ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
قال :اعملوا به.
ُ
ُ
وقولهَ :وَ تَتَفَ ّرقوا فِي ِه يقول :وَ تختلفوا في الدين الذي أ ِمرتُم بالقيىام بىه ,كمىا اختلىف األحىااق
من قبلكم .كما:
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23654ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهَ :وَ تَتَفَ ّرقُوا فِيى ِه تعلّمىوا
أن الفرقة هلكة ,وأن الجماعة ثقة.
َ
عو ُه ْم إل ْي ِه يقول تعالى ذكره لنبيىه محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم:
وقولهَ :كب َُر على ال ُم ْ ِركِينَ ما ت َ ْد ُ
كبىىر علىىى الم ىىركين بىىا مىىن قومىىك يىىا محمىىد مىىا تىىدعوهم إليىىه مىىن إخىىال العبىىادة  ,وإفىىراده
باأللوهية والبراءة مما سواه من اََلهة واألنداد .وبنحو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر
من قال ذلك:
23655ـى حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة َكبُى َىر علىىى ال ُم ْ ى ِىركيِنَ مىىا
عو ُه ْم إلَيْىى ِه قىىال :أنكرهىىا الم ىىركون ,وكبىىر علىىيهم شىىهادة أن َ إلىىه إَ هللا ,فصىىادمها إبلىىيس
تَىى ْد ُ
وجنوده ,فأبى هللا تبارك وتعالى إَ أن يمَيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها.
يب يقول :هللا يصطفي إليه من ي ىاء مىن خلقىه,
وقولهّ :
ّللاُ يَجْ ت َبي إلَ ْي ِه َم ْن يَ ا ُء َوي ْهدِي إلَ ْي ِه َم ْن يُنِ ُ
ويختار لنفسه ,ووَيته من أحبّ  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23656ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصم ,قىال :حىدثنا عيسىى ,وحىدثني الحىار ,
ّللاُ يَجْ ت َ ِبىي إلَيْى ِه
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولهّ :
يب يقول :ويوفق للعمل بطاعته ,واتبا ما بعث بىه نبيىه عليىه الصىالة
َم ْن يَ ا ُءَ ,ويَ ْهدِي إلَ ْي ِه َم ْن يُنِ ُ
ّ
الحق من أقبل إلى طاعته ,وراجع التوبة من معاصيه .كما:
والسالم من
يب :من
ي َويَ ْهدِي إلَ ْي ِه َم ْن يُنِ ُ
23657ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
يقبل إلى طاعة هللا.

اآلية 14 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
سى َبقَ ْ
سى ّمى
ىى أ َ َجى ٍل ّم َ
{و َما تَفَ ّرقُ َواْ ِإَّ ِمن َب ْع ِد َما َجآ َء ُه ُم ْال ِع ْل ُم َب ْغيا ً َب ْينَ ُه ْم َولَ ْىوََ َك ِل َمىةٌ َ
َ
ت ِمىن ّربّىكَ ِإلَ َ
ُ
ْ
ّ
ُ
ْ
َ
ْ
ّ
ّ
ُ
ب}
ي
ر
م
ه
ن
م
َك
ش
ي
ف
ل
م
ه
د
ع
ب
ن
م
َاق
ت
ك
ال
ا
و
ث
ور
أ
ذ
ال
ن
إ
و
م
ه
ن
َ
ي
ب
ي
َ
ْ
ِ
ِينَ
ِ
ِ َ ِ َْ ْ ِ
ّ ُِ ٍ
ِ
لّقُ ِ َ ِ ُ ْ َ ِ
تفرق الم ركون با في أديانهم فصىاروا أحاابىاً ,إَ مىن بعىد مىا جىاءهم
يقول تعالى ذكره :وما ّ
ّ
تتفرقوا فيه.
العلم ,بأن الذي أمرهم هللا به ,وبعث به نوحاً ,هو إقامة الدين
الحق ,وأن َ ّ
23658ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة َومىا تَفَ ّرقُىوا إَّ ِم ْ
ىن
والفرقة فإنها هَلكة َب ْغيىا ً َبيْىنَ ُه ْم يقىول :بغيىا ً مىن بعَىكم علىى بعى
َب ْع ِد ما جا َء ُه ُم ال ِع ْل ُم فقال :إياكم
ْ
س َبقَ ْ
س ّمى يقول ج ّل ثناؤه :ولوَ
ت ِم ْن َربّكَ إلى أ َج ٍل ُم َ
وحسدا ً وعداوة على طلب الدنيا َولَ ْوَ َك ِل َمةٌ َ
قول سبق يا محمد من ربىك َ يعىاجلهم بالعىذاق ,ولكنىه أخىر ذلىك إلىى أجىل مسىمى ,وذلىك األجىل
المسمى فيما ذُكر :يوم القيامة .ذكر من قال ذلك:
ت ِم ْ
سىبَقَ ْ
ىن
ي َولَ ْىوَ َك ِل َمىةٌ َ
23659ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
س ّمى قال :يوم القيامة.
َرب ّْك إلى أ َج ٍل ُم َ
ّ
الحق الذي بعث به نبيه
وقوله :لقَي بينهم يقول :لفرغ ربك من الحكم بين هرَء المختلفين في
نوحا ً من بعد علمهم به ,بإهالكه أهل الباطل منهم ,وإ هاره أهل الحق عليهم.
وقولهّ :
تاق ِم ْن بَ ْعدَ ِه ْم يقول :وإن الذين أتىاهم هللا مىن بعىد هىرَء المختلفىين
وإن الّذِينَ أُورثُوا ال ِك َ
ّ
الحق كتابه التوراة واننجيل لَ ِفي ش َْك ِم ْنهُ ُم ِريبٌ يقول :لفي ّ
صىى هللا بىه
في
شك من الدين الىذين و ّ
ّ
ً
نوحا ,وأوحاه إليك يا محمد ,وأمركما بإقامته مريب .وبنحو الىذي قلنىا فىي معنىى قولىهَ :و ّ
إن الىذِينَ
تاق ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
أُورثُوا ال ِك َ
ي ,قولىهَ :و ّ
ورثُىوا
إن الّىذِينَ أ ُ ِ
23660ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
تاق ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم قال :اليهود والنصارى.
ال ِك َ
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ُ
َ
َ
ُ
ّ
{فَ ِلذَلِكَ فَىا ْد ُ َواسْىت َ ِق ْم َك َمىآ أ ُ ِم ْىرتَ َوََ تَتبِ ْىع أ ْه َىوآ َء ُه ْم َوق ْ
ق َوأ ِم ْىرتُ
ىل آ َمنىتُ بِ َمىآ أنىاَ َل ّ
ّللاُ ِمىن ِكتَىا ٍ
ّللاُ يَجْ َمى ُع بَ ْينَنَىا َوإِلَيْى ِه
ّللاُ َربّنَىا َو َربّ ُكى ْم لَنَىآ أ َ ْع َمالُنَىا َولَ ُكى ْم أ َ ْع َمىالُ ُك ْم ََ ُح ّجىةَ بَ ْينَنَىا َوبَيْىنَ ُك ُم ّ
أل ْع ِد َل بَيْىنَ ُك ُم ّ
ير }
ص ُ
ا ْل َم ِ
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صى به نوحاً ,وأوحاه إليك يا محمد ,فىاد
يقول تعالى ذكره :فإلى ذلك الدين الذي ش ََر لكم ,وو ّ
ْ
واثبىت عليىه كمىا أمىرك ربىك باَسىتقامة .وقيىل:
عباد هللا ,واستقم علىى العمىل بىه ,وَ ت َ ِىاغ عنىه,
َ
فلذلك فاد  ,والمعنى :فإلى ذلك ,فوضعت الالم موضع إلى ,كما قيلّ :
بأن َربّكَ ْأو َحى ل َها .وقد بيّنا
ذلك في يير موضع من كتابنا هذا.
َ
وكان بع أهل العربية يوجه معنى ذلك ,في قولىه :فَ ِلىذلكَ فىا ْد ُ إلىى معنىى هىذا ,ويقىول :معنىى
الكالم :فإلى هذا القرآن فاد واستقم .والذي قىال مىن هىذا القىول قريىب المعنىى ممىا قلنىاه ,ييىر أن
الذي قلنا في ذلك أولى بتأويل الكالم ,ألنه في سىياق خبىر هللا جى ّل ثنىاؤه عمىا شىر لكىم مىن الىدين
لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم بإقامته ,ولم يأت من الكالم ما يد ّل على انصرافه عنه إلى ييره.
ّ
الحىق الىذي
وقولهَ :وَ تَتّبِ ْع أ ْه َوا َء ُهم يقول تعالى ذكره :وَ تتبع يا محمد أهواء الىذين شى ّكوا فىي
شرعه هللا لكم من الذين أورثوا الكتاق من بعد القرون الماضية قبلهم ,فت ك فيه ,كالذي شكوا فيىه
ق يقول تعالى ذكره :وقىل لهىم يىا محمىد :صىدّقتُ بمىا أنىال هللا مىن
وقُ ْل آ َم ْنتُ بِ َما أ ْناَ َل ّ
ّللاُ ِم ْن ِكتا ٍ
كتاق كائنا ً ما كان ذلك الكتاق ,توراة كان أو أنجيالً أو زبورا ً أو صحف إبراهيم َ ,أكىذّق ب ىيء
من ذلك تكذيبكم ببعَه مع ر األحااق ,وتصديقكم ببع .
ّللاُ َربّنا َو َربّ ُك ْم يقول تعالى ذكره :وقل لهىم يىا محمىد :وأمرنىي ربىي
وقوله :وأ ُ ِم ْرتُ أل َ ْع ِد َل بَ ْينَ ُك ْم ّ
أن أعدل بينكم مع ر األحىااق ,فأسىير فىيكم جميعىا ً
ّ
بىالحق الىذي أمرنىي بىه وبعثنىي بالىدعاء إليىه.
كالذي:
ُ
23661ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ,قولىه :وأ ِم ْىرتُ ألعْى ِد َل بَيْىنَ ُك ْم
ي هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أن يعىىدل ,فعىىدل حتىىى مىىات صىىلوات هللا وسىىالمه عليىىه.
قىىال :أمىىر نب ى ّ
والعدل مياان هللا في األرٍ ,به يأخذ للمظلوم من الظالم ,وللَعيف من ال ديد ,وبالعدل يصىدّق
هللا الصادق ,ويكذّق الكاذق ,وبالعدل يردّ المعتدي ويوبخه.
ي هللا داود عليه السالم :كان يقول :ثال من ّ
كن فيه أعجبني جداً :القصد في الفاقىة
ذُكر لنا أن نب ّ
السر والعالنية وثال من ّ
كن فيه أهلكتىه :شى ّح
والغنى ,والعدل في الرضا والغَب ,والخ ية في
ّ
ُ
ُ
عطى َي ُه ّن فقىد أعطىي خيىر الىدنيا واََخىرة:
ى متبع ,وإعجاق المرء بنفسه .وأربىع مىن أ ِ
مطا  ,وهو ً
لسان ذاكر ,وقلب شاكر ,وبدن صابر ,وزوجة مرمنة.
ُ
واختلف أهل العربيىة فىي معنىى الىالم التىي فىي قولىه :وأ ِم ْىرتُ ألعْى ِد َل َبيْىنَ ُك ْم فقىال بعى نحىويي
البصرة :معناها :كي ,وأمرت كي أعدل وقال ييره :معنىى الكىالم :وأمىرت بالعىدل ,واألمىر واقىع
على مىا بعىده ,وليسىت الىالم التىي فىي ألعىدل ب ىرط قىال :وأ ُ ِم ْىرتُ تقىع علىى «أن» وعلىى «كىي»
والالم أمرت أن أعبد ,وكي أعبد ,وألعبد .قال :وكذلك ك ّل مىا طالىب اَسىتقبال ,ففيىه هىذه األوجىه
الثالثة.
والصواق من القول في ذلك عندي أن األمر عامل في معنى ألعدل ,ألن معناه :وأمىرت بالعىدل
بينكم.
ّللاُ َربّنىىا َو َربّ ُك ى ْم يقىىول :هللا مالكنىىا ومىىالككم مع ىىر األحىىااق مىىن أهىىل الكتىىابين التىىوراة
وقولىىهّ :
واننجيل لنَا أعمالُنا ولَ ُك ْم أعمالُ ُك ْم يقول :لنا ثواق ما اكتسبناه من األعمال ,ولكم ثواق مىا اكتسىبتم
منها.
َ
ُ
وقولهُ َ :ح ّجة بَ ْينَنَا َوبَ ْينَك ْم يقول َ :خصومة بيننا وبينكم .كما:
23662ـ حدثني محمد بن عمرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىر ,
قال :حدثنا الحسن ,قال حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,في قولهُ َ :ح ّجةَ بَ ْينَنَا
َوبَ ْينَ ُك ْم قال َ :خصومة.
عا وج ّلُ َ :ح ّجةَ
23663ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قول هللا ّ
س ُ
ىن ...إلىى
بَ ْينَا َوبَ ْينَ ُك ْم َ :خصومة بيننىا وبيىنكم ,وقىرأَ :وَ تُجىا ِدلُوا أ ْهى َل ال ِكتىا ِ
ِىي أحْ َ
ق إَّ بىالتي ه َ
آخر اََية.
ّ
بالحق فيما اختلفنا فيه وإلَيْى ِه
ّللاُ يَجْ َم ُع بَ ْينَنا يقول :هللا يجمع بيننا يوم القيامة ,فيقَي بيننا
وقولهّ :
ير يقول :وإليه المعاد والمرجع بعد مماتنا.
ص ُ
ال َم ِ

This file was downloaded from QuranicThought.com

اآلية 15 :
!!!========== يير موجودة فى األصل ============!!!

اآلية 16 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ٌ
علَى ْي ِه ْم َ
َىبٌ َولَ ُهى ْم
{والّذِينَ يُ َحآجّونَ فِي ّ
يب لَهُ ُح ّجت ُ ُه ْم دَ ِ
ي َ
َة ِعنىدَ َربّ ِهى ْم َو َ
اح َ
ست ُ ِج َ
ّللاِ ِمن بَ ْع ِد َما ا َ
َ
شدِيدٌ }
عذَاقٌ َ
َ
يقول تعالى ذكره :والذين يخاصمون في دين هللا الذي ابتعث به نبيه محمدا ً صلى هللا عليه وسلم
َىىةٌ يقىىول:
مىىن بعىىد مىىا اسىىتجاق لىىه النىىاق ,فىىدخلوا فيىىه مىىن الىىذين أورثىىوا الكتىىاق ُح ّج ىت ُ ُه ْم ِ
داح َ
علَ ى ْي ِه ْم َ
َىىبٌ يقىىول :وعلىىيهم مىىن هللا
ي َ
خصىىومتهم التىىي يخاصىىمون فيىىه باطلىىة ذاهبىىة عنىىد ربهىىم َو َ
يَب ,ولهم في اََخرة عذاق شديد ,وهو عذاق النار.
وذُكر أن هذه اََية نالت في قوم من اليهود خاصىموا أصىحاق رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم
في دينهم ,وطمعوا أن يصدّوهم عنه ,ويردّوهم عن انسالم إلى الكفر .ذكر الرواية عمن ذكر ذلك
عنه:
23664ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيه ,عن ابىن
علَى ْي ِه ْم
عباق ,قولهَ :والّذِينَ يُحاجّونَ ِفي ّ
يب لَىهُ ُح ّجىت ُ ُه ْم دَ ِ
َىةٌ ِع ْنىدَ َربّ ِهى ْمَ ,و َ
اح َ
ّللاِ ِم ْن َب ْعى ِد مىا اسْىت ُ ِج َ
َ
شدِيدٌ قال :هم أهل الكتاق كانوا يجادلون المسلمين ,ويصدّونهم عن الهدى من
عذَاقٌ َ
َبٌ  ,ولَ ُه ْم َ
ي َ
ب عد ما استجابوا  .وقال :هم أهل الَاللة كان استجيب لهم على ضىاللتهم ,وهىم يتربصىون بىأن
تأتيهم الجاهلية.
 23665ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجىيح ,عىن مجاهىد َوالّىذِينَ يُحىاجّونَ فىي
يب لَهُ قال :طمع رجال بأن تعود الجاهلية.
ّ
ّللاِ ِم ْن بَ ْع ِد ما ا ْست ُ ِج َ
 23666ـ حدثنا محمد بن المثنى ,قال :حدثنا محمىد بىن جعفىر ,قىال :حىدثنا شىعبة ,عىن منصىور,
َجيب لَهُ قىال :بعىد مىا دخىل
عن مجاهد ,أنه قال في هذه اََية َوالّذِينَ يُحاجّونَ فِي ّ
ّللاِ ِم ْن بَ ْع ِد ما ا ْست َ
الناق في انسالم.
ّ
23667ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة َوالىذِينَ يُحىاجّونَ فىي
َةٌ ِع ْندَ َربّ ِه ْم قال :هم اليهىود والنصىارى ,قىالوا :كتابنىا قبىل
يب لَهُ ُح ّجت ُ ُه ْم داح َ
هللا ِم ْن بَ ْع ِد ما ا ْست ُ ِج َ
كتابكم ,ونبينا قبل نبيكم ,ونحن خير منكم.
ّ
ّللاِ ِمن بَ ْعى ِد
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهَ :والذِينَ يُحاجّونَ فِي ّ
ي هللا صىلى
يب لَهُ ُح ّجت ُ ُه ْم ِ
داح َ
ما ا ْست َِج َ
َةٌ ...اََية ,قال :هم اليهود والنصارى حىاجوا أصىحاق نبى ّ
هللا عليه وسلم ,فقالوا :كتابنا قبل كتابكم ,ونبينا قبل نبيكم ,ونحن أولى با منكم.
ّ
23668ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهَ :والذِينَ يُحىا ُجونَ فِىي
ّللاِ ...إلى آخر اََية ,قال :نهاه عن الخصومة.
ّ

اآلية 18-17 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ْ
ّ
عةَ قَ ِريىبٌ ي يَسْىت َ ْع ِج ُل ِب َهىا الىذِينَ ََ
ّ
َاق ِب ْال َح ّق َوال ِمياَ انَ َو َما يُد ِْريكَ لَ َع ّل ال ّ
سىا َ
ِي أَناَ َل ْال ِكت َ
{ّللاُ الّذ َ
ْ
ّ
َ
َ
ّ
يُرْ ِمنُونَ ِب َها َوالذِينَ آ َمنُواْ ُم ْ ِفقُونَ ِم ْن َها َويَ ْعلَ ُمونَ أنّ َهىا ال َح ّ
ع ِة لَ ِفىي
ىارونَ فَىي ال ّ
ىق أََ ِإ ّن الىذِينَ يُ َم ُ
سىا َ
ضالَ َل بَ ِعي ٍد }
َ
ّ
ان يقول :وأنال المياان
يقول تعالى ذكرهّ :
تاق يعني القرآن بال َح ّق ِ
ّللاُ الذِي أ ْناَ َل هذا ال ِك َ
والمياَ ِ
وهو العدل ,ليقَي بين الناق باننصاا ,ويحكىم فىيهم بحكىم هللا الىذي أمىر بىه فىي كتابىه .وبنحىو
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
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 23669ـ حدثني محمد بن عمىرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثنا الحىار ,
تىاق
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعاً ,عن ابن أبي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىه :أ ْنىاَ َل ال ِك َ
والمياَ انَ قال :العدل.
بال َح ّق ِ
23670ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قوله :الّذِي أ ْنىاَ َل
والمياَ ان قال :المياان :العدل.
تاق بال َح ّق ِ
ال ِك َ
َ
َ
ي شيء يدريك ويعلمىك ,لعىل السىاعة
وقولهَ :وما يُد ِْريكَ لعَ ّل ال ّ
سا َ
عة قَ ِريبٌ يقول تعالى ذكره :وأ ّ
ّ
التي تقوم فيها القيامة قريب ,يَ ْست َ ْع ِج ُل بِ َها الذِينَ َ يُرْ ِمنُونَ بِها :يقول :يسىتعجلك يىا محمىد بمجيئهىا
الىىذين َ يوقنىىون بمجيئهىىا ,نىا ً مىىنهم أنهىىا ييىىر جائيىىة َوالّىذِينَ آ َمنُىىوا ُم ْ ى ِفقُونَ ِم ْن َهىىا يقىىول :والىىذين
صدّقوا بمجيئها ,ووعد هللا إياهم الح ر فيها ,م فقون منها :يقولَ :و ِجلون من مجيئها ,خائفون من
ّ
الحىق
قيامها ,ألنهم َ يدرون ما هللا فاعل بهم فيها َويَ ْعلَ ُمونَ أنّها ال َح ّق يقىول :ويوقنىون أن مجيئهىا
اليقىىين َ ,يمتىىرون فىىي مجيئهىىا أََ ّ
ع ِة يقىىول تعىىالى ذكىىره :أَ إن الىىذين
ىارونَ فِىىي ال ّ
إن الّىذِينَ يُمى ُ
سىىا َ
ضىال ٍل بَ ِعيى ٍد يقىول :لفىي َجىور عىن طريىق الهىدى,
يخاصمون في قيام السىاعة ويجىادلون فيىه لَ ِفىي َ
ّ
الحق والرشاد ,بعيد من الصواق.
وزيه عن سبيل

اآلية 20-19 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
ْ
ْ
ي ال َع ِا ُ
يا ي َمن َكانَ ي ُِريدُ َح ْر َ اََ ِخ َرةِ ن َِا ْد لَىهُ فِىي
ّ
{ّللاُ لَ ِط ٌ
يف ِب ِع َبا ِد ِه َي ْر ُز ُق َمن َي َآ ُء َو ُه َو القَ ِو ّ
ب}
صي ٍ
َح ْرثِ ِه َو َمن َكانَ ي ُِريدُ َح ْر َ الدّ ْن َيا نُرْ تِ ِه ِم ْن َها َو َما لَهُ فِي اََ ِخ َرةِ ِمن نّ ِ
ويقتىر علىى مىن ي ىاء مىنهم
يقول تعالى ذكره :هللا ذو لطف بعباده ,يرزق من ي اء فيوسع عليه
ّ
ي الذي َ يغلبه ذو أي ٍد ل دّته ,وَ يمتنع عليه إذا أراد عقابه بقدرته ال َع ِا ُ
يا في انتقامه إذا
َو ُه َو القَ ِو ّ
انتقم من أهل معاصيه َم ْن كانَ ي ُِريدُ َح ْر َ اََ ِخ َر ِة ن َِىا ْد لَىهُ فِىي َح ْرثِى ِه يقىول تعىالى ذكىره :مىن كىان
يريد بعمله اََخرة ناد له في حرثه :يقول :ناد له في عمله الحسن ,فنجعل له بالواحدة ع راً ,إلى
ما شاء ربنا من الايادة َو َم ْن كانَ ي ُِريدُ َح ْر َ الىدّنيْا نُرْ ِتى ِه ِم ْنهىا يقىول :ومىن كىان يريىد بعملىه الىدنيا
ب يقىول :ولىيس لمىن
َصي ٍ
ولها يسعى َ لالَخرة ,نرته منها ما قسمنا له منها وما لَهُ ِفي اََ ِخ َر ِة ِم ْن ن ِ
طلب بعمله الدنيا ,ولم يرد هللا به في ثواق هللا ألهل األعمال التي أرادوه بأعمالهم فىي الىدنيا ّ
حىظ.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23671ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمىي ,قىال :ثنىي عمىي ,قىال :ثنىي أبىي,
خىرةِ ن َِىا ْد لَىهُ فِىي َح ْرثِى ِه ...إلىى َومىا لَىهُ فِىي
عن أبيه ,عن ابن عباق ,قولهَ :م ْن كانَ ي ُِريىدُ َح ْىر َ اََ َ
ب قال :يقول :من كان إنما يعمل للدنيا نرته منها.
َصي ٍ
اََ ِخ َرةِ ِم ْن ن ِ
23672ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة َم ْ
ىن كىانَ ي ُِريىدُ َح ْىر َ اََ ِخ َىرةِ
ن َِا ْد له فِي َح ْرثِ ِهَ ,و َم ْن كانَ ي ُِريدُ َح ْر َ الدّ ْنيا ...اََية ,يقول :من آثر دنياه على آخرته لىم نجعىل لىه
نصيبا ً في اََخرة إَ النار ,ولم ناده بذلك من الدنيا شيئا ً إَ رزقا ً قد فرغ منه وقسم له.
23673ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهَ :م ْن كانَ ي ُِريىدُ َح ْىر َ
اََ ِخ َرةِ نَ ِا ْد لَهُ فِي َح ْرثِ ِه قال :من كان يريد اََخرة وعملها ناد له في عمله َو ْ
من كىانَ ي ُِريىدُ َح ْىر َ
الدّنيْا نُرْ تِ ِه ِم ْنها ...إلى آخر اََية ,قال :من أراد الدنيا وعملها آتيناه منها ,ولم نجعىل لىه فىي اََخىرة
من نصيب الحر العمل ,من عمل لالَخرة أعطاه هللا ,ومن عمل للدنيا أعطاه هللا.
ي ,قولىهَ :م ْ
ىن كىانَ ي ُِىردُ
23674ـ حدثني محمد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
َح ْر َ اََ ِخ َرةِ ن َِا ْد لَهُ فِي َح ْرثِ ِه قال :من كان يريد عمل اََخرة ناد له في عمله.
ب قال :للكافر عذاق أليم.
َصي ٍ
وقولهَ :وما لَهُ فِي اََ ِخ َرةِ ِم ْن ن ِ

اآلية 21 :
القول فـي تأويـل قوله تعالى:
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{أ َ ْم لَ ُه ْم ُ
ىي بَيْىنَ ُه ْم َوإِ ّن
ّين َمىا لَى ْم يَىأْذَن بِى ِه ّ
ش َر َكا ُء ش ََىر ُ
ّللاُ َولَ ْىوََ َك ِل َمىةُ ْالفَ ْ
صى ِل لَقُ ِ
عواْ لَ ُهى ْم ّمىنَ الىد ِ
َ َ
ّ
عذَاقٌ أ َ ِلي ٌم }
الظا ِل ِمينَ لَ ُه ْم َ
ّين
يقول تعالى ذكره أم لهرَء الم ركين با شركاء في شركهم وضاللتهم ش ََر ُ
عوا لَ ُهى ْم ِمىنَ الىد ِ
ُ
َ
ُ
ىي
ما لَ ْم يَأْذَ ْن بِ ِه ّ
ّللاُ يقول :ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح هللا لهم ابتداعه َولَ ْىوَ َك ِل َمىة الفَصى ِل لق ِ
َ َ
بَ ْينَ ُه ْم يقول تعالى ذكره :ولوَ السابق من هللا في أنىه َ يعجىل لهىم العىذاق فىي الىدنيا ,وأنىه مَىى
من قيله إنهم مرخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة ,لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله العىذاق لهىم
إن ّ
في الدنيا ,ولكن لهم في اََخرة من العذاق األليم ,كما قال ج ّل ثناؤهَ :و ّ
عىذَاقٌ أ ِلىي ٌم
الظا ِل ِمينَ لَ ُه ْم َ
وجع.
يقول :وإن الكافرين با لهم يوم القيامة عذاق مرلم ُم ِ

اآلية 22 :

القول في تأويل قولىه تعىالى{ :ت َ َىرى ّ
سىبُواْ َو ُه َىو َواقِى ٌع ِب ِهى ْم َوالّىذِينَ آ َمنُىواْ
الظىا ِل ِمينَ ُم ْ ى ِفقِينَ ِم ّمىا َك َ
ير }.
ت لَ ُه ْم ّما يَ َآ ُءونَ ِعندَ َربّ ِه ْم ذَلِكَ ُه َو ْالفَ ْ
ت ْال َجنّا ِ
ضا ِ
صا ِل َحا ِ
ع ِملُواْ ال ّ
َ ُل ْال َك ِب ُ
ت فِي َر ْو َ
َو َ
يقول تعىالى ذكىره لنبيىه محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم :تىرى يىا محمىد الكىافرين بىا يىوم القيامىة
سىبُوا يقىىولَ :و ِج ِلىىين خىىائفين مىىن عقىىاق هللا علىىى مىىا كسىىبوا فىىي الىىدنيا مىىن أعمىىالهم
ُم ْ ى ِفقِينَ ِم ّمىىا َك َ
الخبيثىةَ .و ُه َىو َواقِى ٌع ب ِهى ْم يقىىول :والىذين هىم م ىىفقون منىه مىىن عىذاق هللا نىازل بهىىم ,وهىم ذائقىىوه َ
محالة.
ت يقىول تعىالى ذكىره :والىذين آمنىوا
ت ال َجنّىا ِ
ضىا ِ
صىا ِلحا ِ
ع ِملُوا ال ّ
ت فِىي َر ْو َ
وقولهَ :والّذِينَ آ َمنُوا َو َ
با وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات البساتين في اََخرة .ويعني بالروضات :جمع
روضة ,وهي المكان الذي يكثر نبته ,وَ تقول العرق لمواضىع األشىجار ريىاٍ ومنىه قىول أبىي
النجم.
ٍ التي لَ ْم تُحْ لَ ِل
ق ال ُمدّ ّج ِل َحدَائِقَ ّ
الر ْو ِ
والنّغ َ ِمثْ َل األجْ َر ِ
يعني بالروٍ :جمع روضة .وإنما عنى ج ّل ثناؤه بذلك :الخبر عما هم فيه من السرور والنعيم.
كما:
23675ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ت إلى آخر اََية .قىال فىي ريىاٍ
ت ال َجنّا ِ
ضا ِ
صا ِلحا ِ
ع ِملُوا ال ّ
ت ِفي َر ْو َ
عباق قولهَ :والّذِينَ آ َمنُوا َو َ
الجنة ونعيمها.
وقوله :لَه ْم ما َي ا ُءونَ ِع ْندَ َربّ ِه ْم يقول للذين آمنوا وعملوا الصىالحات عنىد ربهىم فىي اََخىرة مىا
ت تهيه أنفسهم ,وتلذّه أعينهم ,ذلك هو الفَل الكبير ,يقول تعالى ذكره :هذا الىذي أعطىاهم هللا مىن
هىىذا النعىىيم ,وهىىذه الكرامىىة فىىي اََخىىرة :هىىو الفَىىل مىىن هللا علىىيهم ,الكبيىىر الىىذي يفَىىل كى ّل نعىىيم
وكرامة في الدنيا من بع أهلها على بع .

اآلية 23 :

ت قُىل َّ
صىا ِل َحا ِ
القول في تأويل قوله تعىالى{ :ذَلِىكَ الّىذِي يُبَ ّ ُىر ّ
ع ِملُىواْ ال ّ
ّللاُ ِعبَىادَهُ الّىذِينَ آ َمنُىواْ َو َ
ّللاَ َ
ور
سنَةً نّ ِا ْد لَىهُ فِي َهىا ُحسْىنا ً إِ ّن ّ
ى َو َمن يَ ْقت َِر ْ
ىور شَى ُك ٌ
يف ُ ٌ
أَسْأَلُ ُك ْم َ
ا َح َ
علَ ْي ِه أَجْ را ً إَِّ ْال َم َودّة َ فِي ْالقُ ْربَ َ
}.
يقول تعالى ذكره :هذا الذي أخبرتكم أيها الناق أني أعددته للذين آمنىوا وعملىوا الصىالحات فىي
اََخرة من النعيم والكرامة ,الب رى التي يب ر هللا عباده الذين آمنوا به في الدنيا ,وعملوا بطاعتىه
علَ ْي ِه أجْ را يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :قل يا محمىد للىذين
فيها قُ ْل َ أسألُك ْم َ
يمارونك في الساعة من م ركي قومك َ :أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليىه مىن
الحق الذي جئتكم به ,والنصيحة التىي أنصىحكم ثوابىا وجىاا ًء ,وعوضىا مىن أمىوالكم تعطونَنِيىه إَّ
ّ
ال َم َودّة َ فِي القُ ْربى.
ّ
واختلف أهل التأويل في معنى قوله :إَ ال َم َودّة َ فِىي القُ ْربىى فقىال بعَىهم :معنىاه :إَ أن تىودّوني
في قرابتي منكم ,وتصلوا رحمي بيني وبينكم .ذكر من قال ذلك:
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 23676ـ حدثنا أبو كريب ويعقوق ,قاَ :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ,عن داود بن أبي هنىد ,عىن
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قال :لم يكن بطن مىن
ال عبي ,عن ابن عباق ,في قوله َ :أسأَلُ ُك ْم َ
بطون قريم إَ وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبينهم إَ قرابة ,فقال« :قُل َ أسىألكم عليىه
أجرا أن تودّوني في القرابة التي بيني وبينكم».
23677ـ حدثنا أبو كريب ,قال :حدثنا أبو أسىامة ,قىال :حىدثنا شىعبة ,عىن عبىد الملىك بىن ميسىرة
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َىودّة َ فِىي القُ ْربَىى قىال :سىئل عنهىا ابىن عبىاق,
عن طاوق ,في قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
فقال ابن جبير :هم قربى آل محمد ,فقال ابن عباق :عجلتَ  ,إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لىم
يكن بطن من بطون قريم إَ وله فيهم قرابة ,قال :فنالت قُ ْل َ ْ
علَيْى ِه أجْ ىرا إَّ ال َم َىودّة َ فِىي
أسأل ُك ْم َ
القُ ْربى قال« :إَ القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها».
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23678ـ حدثني عل ّ
ّ
علَ ْي ِه أجْ را إَ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قال :كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسىلم قرابىة فىي
قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
جميع قريم ,فلما كذّبوه وأبَ ْوا أن يبايعوه قال« :يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتىي فىيكم
َ يكن ييركم من العرق أولى بحفظي ونُصرتي منكم».
23679ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قوله :قُ ْل َ ْ
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى يعني محمدا صلى هللا عليه وسىلم ,قىال
أسأل ُك ْم َ
لقريم َ« :أسىألكم مىن أمىوالكم شىيئا ,ولكىن أسىألكم أن َ تىرذوني لقرابىة مىا بينىي وبيىنكم ,فىإنكم
ّ
وأحق من أطاعني وأجابني».
قومي
ي صىلى هللا
23680ـ حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا جرير ,عن مغيىرة ,عىن عكرمىة ,قىال :إن النبى ّ
عليه وسلم كان واسطا من قريم ,كان له في ك ّل بطن من قريم نسب ,فقالْ َ« :
أسأل ُك ْم علىى مىا
أن تَحْ فَ ُ
عو ُك ْم إلَ ْي ِه إَّ ْ
علَيْه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ في القُ ّربَى».
أ ْد ُ
ظوني في قَ َرابَتِي ,قُل َ أسألُ ُك ْم َ
َ
23681ـ حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ه يم ,قال :أخبرنا حصين ,عن أبي مالك ,قال :فقال هللا ّ
عا
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْر َبى« :إَ أن تودّوني لقرابتي منكم وتحفظوني».
وج ّل :قُ ْل َ أسألُ ُكم َ
23682ـ حدثنا أبو حصين عبد هللا بن أحمد بن يونس ,قال :حدثنا عبثر ,قال :حدثنا حصين ,عن
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْر َبىى قىال :كىان رسىول هللا صىلى
أبي مالك في هذه اََية :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
هللا عليه وسلم م ن بني هاشم وأمه من بني زهرة وأم أبيه من بنىي مخىاوم ,فقىال« :احفظىوني فىي
قرابتي».
23683ـى حىدثنا ابىن المثنىى ,قىىال :حىدثنا حرمىى ,قىال :حىدثنا شىىعبة ,قىال :أخبرنىي عمىارة ,عىىن
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ ِفي القُ ْر َبى قال :تعرفون قرابتي ,وتصدّقونني
عكرمة ,في قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
بما جئت به ,وتمنعوني.
علَ ْي ِه أجْ را
23684ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
إَّ ال َم َودّة َ ِفي القُ ْر َبى وإن هللا تبىارك وتعىالى أمىر محمىدا صىلى هللا عليىه وسىلم أن َ يسىأل النىاق
على هذا القرآن أجرا إَ أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة ,وكى ّل بطىون قىريم قىد ولدتىه وبينىه
وبينهم قرابة.
 23685ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهىد ,قولىه :إَّ ال َم َىودّة َ فِىي
القُ ْربَى أن تتبعوني ,وتصدقوني وتصلوا رحمي.
علَيْى ِه أجْ ىىرا إَّ
ي ,فىىي قولىه :قُ ْ
ىل َ أسىىألُ ُك ْم َ
23686ـى حىدثنا محمىىد ,قىال :حىدثنا أسىىباط ,عىن السىد ّ
ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَىى قىال لىم يكىن بطىن مىن بطىون قىريم إَ لرسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم فىيهم
وَدة ,فقال :قل َ أسألكم عليه أجرا إَ أن تودّوني لقرابتي منكم.
23687ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
علَيْى ِه أجْ ىرا إَّ ال َمىودّة َ فِىي القُ ْربَىى يعنىي قري ىا .يقىول :إنمىا أنىا رجىل
يقول في قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
دوي ,واحفظوا قرابتي ,وإن الذي جئتكم به َ أسألكم عليه أجرا إَ المىودّة
منكم ,فأعينوني على ع ّ
في القُربى ,أن تودّوني لقرابتي ,وتعينوني على عدوي.
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23688ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيىد ,فىي قولىه :قُ ْ
علَيْى ِه
ىل َ أسىألُ ُك ْم َ
أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربى قال :يقول :إَ أن تودّوني لقرابتي كما توادّون في قىرابتكم وتواصىلون
بها ,ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عني ,فلست أبتغي على الذي جئت به أجرا آخىذه علىى ذلىك
منكم.
23689ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب قال :أخبرني سعيد بن أبي أيىوق ,عىن عطىاء بىن
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَىى يقىول َ :أسىألكم علىى مىا جئىتكم بىه
دينار ,في قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
أجرا ,إَ أن تودّوني في قرابتي منكم ,وتمنعوني من الناق.
ُ
حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,فىي قولىه :ق ْ
ىل َ
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قال :كل قريم كانت بينهم وبين رسول هللا صلى هللا عليىه
أسألُك ْم َ
وسلم قرابة ,فقال :قل َ أسألكم عليه أجرا إَ أن تودّوني بالقرابة التي بيني وبينكم.
وقال آخرون :بل معنى ذلك :قل لمن تبعك من المرمنين َ :أسألكم على ما جئتكم به أجرا إَ أن
تودّوا قرابتي .ذكر من قال ذلك:
 23690ـ حدثني محمد بن عمارة ,قال :حدثنا إسماعيل بىن أبىان ,قىال :حىدثنا الصىباح بىن يحيىى
ي بن الحسىين رضىي هللا عنهمىا أسىيرا ,فىأقيم
ي ,عن السد ّ
المر ّ
ي ,عن أبي الديلم قال :لما جيء بعل ّ
على درج دم ق ,قام رجىل مىن أهىل ال ىأم فقىال :الحمىد الىذي قىتلكم واستأصىلكم ,وقطىع قربىى
ي بن الحسين رضي هللا عنه :أقرأت القرآنق قال :نعم ,قال :أقرأت آل حمق قىال:
الفتنة ,فقال له عل ّ
ُ
علَيْى ِه أجىرا إَّ ال َم َىودّة َ فِىي القُ ْربَىىق قىال:
قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم ,قال :ما قرأت قُ ْل َ أسأل ُك ْم َ
وإنكم ألنتم همق قال :نعم.
23691ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حىدثنا مالىك بىن إسىماعيل ,قىال :حىدثنا عبىد السىالم ,قىال :حىدثنا
يايد بن أبي زياد ,عن مقسم ,عن ابىن عبىاق ,قىال :قالىت األنصىار :فعلنىا وفعلنىا ,فكىأنهم فخىروا,
فقال ابن عباق ,أو العباقّ ,
شك عبد السالم :لنا الفَل عليكم ,فبله ذلك رسول هللا صلى هللا عليه
ّ
َ
ّللاُ ِبىيق» قىالوا :بلىى
ع ّا ُك ُم ّ
ار ألَ ْم ت َ ُكونُوا أذِلةً فأ َ
وسلم ,فأتاهم في مجالسهم ,فقال« :يا َم ْع ََر األ ْن َ
ص ِ
ّللاُ ِبىىيق» قىىالوا :بلىىى يىىا رسىىول هللا ,قىىال« :أفَ ىالَ
ض ىالًَّ فَ َهىىدا ُك ُم ّ
يىىا رسىىول هللا ,قىىال« :أَلَى ْم ت َ ُكونُىىوا ُ
فآويْنىاكَ َ ,أو لَى ْم
ت ُ ِجيبُىونِيق» قىالوا :مىىا نقىول يىا رسىىول هللاق قىال« :أَ تقولىىونَ  :أَلَى ْم ي ُْخ ِرجْ ىكَ قَ ْو ُمىىكَ َ
ص ْرناكَ ق» قال :فما زال يقول حتى جثوا على الركىب ,وقىالوا:
صدّ ْقناكَ َ ,أو لَ ْم َي ْخذُلُوكَ فَنَ َ
يُ َكذّبوكَ فَ َ
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْر َبى.
أموالنا وما في أيدينا ولرسوله ,قال :فنالت قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
 23692ـ حدثني يعقوق ,قال :حدثنا مروان ,عن يحيى بن كثير ,عن أبي العاليىة ,عىن سىعيد بىن
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ ِفي القُ ْر َبى قال :هي قُربى رسىول هللا صىلى هللا
ُجبير ,في قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
عليه وسلم.
 23693ـى حىىدثني محمىىد بىىن عمىىارة األسىىدي ومحمىىد بىىن خلىىف قىىاَ :حىىدثنا عبيىىد هللا قىىال أخبرنىىا
ْ
إسرائيل ,عن أبي إسحاق قال :سألت عمرو بن شعيب ,عن قول هللا ّ
عا وج ّل :قُ ْ
علَيىه
ىل َ
أسىأل ُك ْم َ
ي صلى هللا عليه وسلم.
المودّة َ ِفي القُ ْر َبى قال :قُربى النب ّ
أجْ را إَّ َ
وقال آخرون :بل معنى ذلك :قل َ أسألكم أيها الناق على ما جئىتكم بىه أجىرا إَ أن ت َ َىودّدوا إلىى
وتتقربوا بالعمل الصالح والطاعة .ذكر من قال ذلك:
هللا,
ّ
ي بىن داود ومحمىد بىن داود أخىوه أيَىا قىاَ :حىدثنا عاصىم بىن علىي ,قىال:
23694ـ حدثني على ّ
ي صىلى هللا عليىه
حدثنا قاعة بن سويد ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,عىن ابىن عبىاق ,عىن النبى ّ
َ
َ
ت َوال ُهىدَى أجْ ىرا إَّ ُ
َ
َ
أن ت َ َىودّدُوا ّلِلِ ,وتتق ّربُىوا إليْى ِه
وسلم« :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم على ما أت َ ْيت ُ ُك ْم بِ ِه ِمىنَ البَيّنىا ِ
عتِ ِه».
بطا َ
23695ـى حىىدثنا ابىىن المثنىىى ,قىىال :حىىدثنا محمىىد بىىن جعفىىر ,قىىال :حىىدثنا شىىعبة ,عىىن منصىىور بىىن
علَيْه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قال :القُربىى
زاذان ,عن الحسن أنه قال في هذه اََية قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
إلى هللا.
ُ
ُ
َ
ُ
حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ه يم ,قال :أخبرنا عوا ,عن الحسن ,في قولىه :ق ْ
عليْى ِه
ىل َ أسىألك ْم َ
التقرق إلى هللا ,والتودّد إليه بالعمل الصالح.
أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قال :إَ
ّ
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حدثنا ب ر ,قال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قىال :قىال الحسىن :فىي قولىه :قُ ْ
ىل َ
علَ ْي ِه أجْ را إَّ ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قل َ أسألكم على ما جئتكم به ,وعلى هذا الكتاق أجرا ,إَ
أسألُ ُك ْم َ
يقربكم إليه ,وعمل بطاعته.
المودّة في القربى ,إَ أن تودّدوا إلى هللا بما ّ
23696ـ قال ب ر :قال يايد :وحدثنيه يونس ,عن الحسن ,حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن
علَ ْي ِه أجْ ىرا إَّ ال َم َىودّة َ فِىي القُ ْربىى إَ أن تىودّدوا
ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قوله :قُ ْل َ أسألُ ُك ْم َ
يقربكم إليه.
إلى هللا فيما ّ
وقال آخرون :بل معنى ذلك :إَ أن تصلوا قرابتكم .ذكر من قال ذلك:
23697ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا أبو عامر ,قال :حدثنا قرة ,عن عبد هللا بن القاسم ,فىي قولىه :إَّ
ال َم َودّة َ فِي القُ ْربَى قال :أمرت أن تصل قرابتك.
وأولى األقوال في ذلىك بالصىواق ,وأشىبهها بظىاهر التنايىل قىول مىن قىال :معنىاه :قىل َ أسىألكم
عليه أجرا يا مع ر قريم ,إَ أن تودّوني في قرابتي منكم ,وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم.
وإنما قلت :هذا التأويل أولى بتأويل اََية لدخول «في» في قوله :إَّ ال َم َودَة َ فِي القُ ْربَى ,ولو كىان
معنى ذلك على ما قاله من قال :إَ أن تودّوا قرابتي ,أو تقربوا إلى هللا ,لم يكن لىدخول «فىي» فىي
ىي بىه األمىر بمىودّة
الكالم في هذا الموضع وجه معىروا ,ولكىان التنايىل :إَ مىودّة القربىى إن ُ
عنِ َ
ىي بىىه التىىودّد
قرابىىة رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ,أو إَ المىىودّة بىىالقُ ْربَى ,أو ذا القربَىىى إن ُ
عنِى َ
والتقرق .وفي دخول «في» في الكالم أوضح الدليل على أن معناه :إَ مىودّتي فىي قرابتىي مىنكم,
ّ
وأن األلف والالم في المىودّة أدخلتىا بىدًَ مىن انضىافة ,كمىا قيىل :فَ ّ
ىأوى .وقولىه:
ِىي ال َم َ
ىإن ال َجنّىةَ ه َ
«إَ» في هذا الموضع استثناء منقطع .ومعنى الكالم :قل َ أسألكم عليه أجرا ,لكن أسألكم المىودّة
في القُربى ,فالمودّة منصوبة على المعنى الذي ذكرت .وقد كان بع نحويي البصرة يقىول :هىي
منصوبة بمَمر من الفعل ,بمعنى :إَ أن أذكر مودّة قرابتي.
سنَةً ن َِا ْد لَهُ فِيها ُحسْنا يقول تعالى ذكره :ومن يعمل حسنة ,وذلك أن يعمىل
وقولهَ :و َم ْن َي ْقت َِر ْ
ا َح َ
عمالً يطيع هللا فيه من المرمنين ن َِا ْد لَهُ فيهىا ُحسْىنا يقىول :نَىاعف عملىه ذلىك الحسىن ,فنجعىل لىه
مكان الواحد ع را إلى ما شئنا من الجااء والثواق .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل.
ذكر من قال ذلك:
ي ,في قىول هللا ّ
عىا وجى ّل:
23698ـ حدثني محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
سنَةً قال :يعمل حسنة.
َو َم ْن َي ْقت َِر ْ
ا َح َ
سىنَةً
23699ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولىهَ :و َم ْ
ىن َي ْقت َ ِىر ْ
ا َح َ
ن َِا ْد لَهُ ِفيها ُحسْنا قال :من يعمل خيرا ناد له .اَ ْقتراا :العمل.
وقولهّ :
ّللاَ َ
ور يقىول :إن هللا يفىور لىذنوق عبىاده ,شىكور لحسىناتهم وطىاعتهم إيىاه.
إن ّ
ور شَى ُك ٌ
يف ُ ٌ
كما:
23700ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادةّ :
ّللاَ َ
ور
إن ّ
ىور للىذنوق شَى ُك ٌ
يف ُ ٌ
للحسنات يَاعفها.
23701ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهّ :
ّللاَ َ
ور
إن ّ
ىور شَى ُك ٌ
يف ُ ٌ
قال :يفر لهم الذنوق ,وشكر لهم نعما هو أعطاهم إياها ,وجعلها فيهم.
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ىى قَ ْلبِىكَ َويَ ْمى ُح
ّللاِ َكذِبا ً فَإِن يَ َىإ ِ ّ
علَى ّ
ّللاُ يَ ْخىتِ ْم َ
ى َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :أ َ ْم يَقُولُونَ ا ْفت ََر َ
علَ َ
ُور }.
ع ِلي ٌم بِذَا ِ
ّ
ّللاُ ْالبَ ِ
ت ال ّ
اط َل َوي ُِح ّق ْال َح ّق بِ َك ِل َماتِ ِه إِنّهُ َ
صد ِ
ْ
ّللاِ َكىذِبا فجىاء بهىذا الىذي
يقول تعالى ذكره :أم يقول هرَء الم ركون با  :افت َ َىرى محمىد علىى ّ
يتلوه علينا اختالقا من قِبَل نفسه .وقوله :فَ ْ
ّللاُ يا محمىد يطبىع علىى قلبىك ,فتىنس هىذا القىرآن
إن يَ ِأ ّ
الذي أُنال إليك .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23702ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة :أ ْم يَقُولُىونَ ا ْفت َ َىرى علىى هللا
َكذِباْ ,
ّللاُ يَختْم على قَ ْلبكَ فينسيك القرآن.
فإن يَ أ ّ
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حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمىر ,عىن قتىادة ,فىي قولىهْ :
ّللاُ يَ ْخىت ْم
فىإن يَ ىأ ّ
على قَ ْلبكَ قال :إن ي أ هللا أنساك ما قد أتاك.
ي ,فىي قىول هللا ّ
عىا وجى ّل:
23703ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عىن السىد ّ
ْ
ّللاُ يَ ْخت ْم على قَ ْلبكَ قال :يطبع.
فإن يَ أ ّ
الباط َل يقول :ويذهب هللا بالباطل فيمحقه وي ُِح ّق ال َح ّق ب َك ِلماتِى ِه التىي أنالهىا إليىك
وقوله :ويَ ْم ُح ّ
ِ
ّللاُ
يا محمد فيثبته.
الباط َل في موضع رفىع باَبتىداء ,ولكنىه ُحىذفت منىه الىواو فىي المصىحف ,كمىا
يم ُح ّ
ِ
ّللاُ
وقولهَ :و ْ
َ
سنَ ْد ُ ّ
الابانيَة ومن قولىهَ :ويَى ْد ُ ان ْن ُ
سىان بال ّ ّىر ولىيس بجىام علىى العطىف علىى
ُحذفت من قولهَ :
يختم.
ُور يقىىول تعىىالى ذكىىره :إن هللا ذو علىىم بمىىا فىىي صىىدور خلقىىه ,ومىىا
ع ِلىىي ٌم بِىىذا ِ
ت ال ّ
وقولىىه :إنّىهُ َ
صىد ِ
تنطو ي عليه ضمائرهم َ ,يخفىى عليىه مىن أمىورهم شىيء ,يقىول لنبيىه صىلى هللا عليىه وسىلم :لىو
حدّثت نفسك أن تفتري علىى هللا كىذبا ,لطبعىت علىى قلبىك ,وأذهبىت الىذي آتيتىك مىن وحيىي ,ألنىي
ّ
ّ
الحق ,وإنما هذا إخبار من هللا الكافرين به ,الااعمين أن محمدا افترى
وأحق
أمحو الباطل فأذهبه,
هذا القرآن من قِبل نفسه ,فأخبرهم أنه إن فعل لفعل به ما أخبر به في هذه اََية.

اآلية 25 :

ع ْ
ت َو َي ْعلَى ُم َمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
سىيّئ َا ِ
ىن ال ّ
ىن ِع َبىا ِد ِه َو َي ْعفُىواْ َ
{و ُه َىو الّىذِي َي ْق َبى ُل الت ّ ْو َبىةَ َ
ع ِ
َ
ت َ ْف َعلُونَ }.
يقول تعالى ذكره :وهللا الذي يقبل مراجعة العبد إذا رجع إلىى توحيىد هللا وطاعتىه مىن بعىد كفىره
ت يقول :ويعفو أن يعاقبه على سيئاته من األعمال ,وهي معاصيه التي تاق منها
سيّئا ِ
ع ِن ال ّ
َو َي ْعفُوا َ
قىراء المدينىة والبصىرة « َي ْف َعلُىونَ »
القىراء فىي قىراءة ذلىك ,فقرأتىه عامىة ّ
َو َي ْعلَ ُم مىا ت َ ْف َعلُىونَ اختلفىت ّ
قراء الكوفة ت َ ْف َعلُونَ بالتاء على وجه الخطاق.
بالياء ,بمعنى :ويعلم ما يفعل عباده ,وقرأته عامة ّ
والصواق من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان م هورتان في قَ َرأة األمصار متقاربتا المعنى,
ي ,ألن الكىىالم مىىن قبىىل ذلىىك جىىرى علىىى
فبأيتهمىىا قىىرأ القىىارىء فمصىىيب ,ييىىر أن اليىىاء أعجىىب إلى ّ
ع ْن ِعبا ِد ِه ويعني ج ّل ثناؤه بقولهَ :و َي ْعلَ ُم ما ت َ ْف َعلُونَ ويعلم
الخبر ,وذلك قولهَ :و ُه َو الّذِي َي ْق َب ُل الت ّ ْو َبةَ َ
وشر َ ,يخفى عليه مىن ذلىك شىيء ,وهىو مجىازيكم علىى كىل
ربكم أيها الناق ما تفعلون من خير
ّ
ذلك جااءه ,فاتقوا هللا في أنفسكم ,واحذروا أن تركبوا ما تستحقون به منه العقوبة.
 23704ـ حدثنا تميم بن المنتصر ,قال :أخبرنا إسىحاق بىن يوسىف ,عىن شىريك عىن إبىراهيم بىن
مهاجر ,عن إبراهيم النخعي ,عن همام بن الحار  ,قال :أتينا عبد هللا نسىأله عىن هىذه اََيىةَ :و ُه َىو
ت َويَ ْعلَ ُم ما ت َ ْفعَلُونَ قال :فوجدنا عنىده أناسىا أو رجىاًَ
سيّئا ِ
ع ِن ال ّ
ع ْن ِعبا ِد ِه َويَ ْعفُو َ
الّذِي يَ ْقبَ ُل الت ّ ْوبَةَ َ
ع ْ
ىن
تاوجها ,فتال هذه اََية َو ُه َىو الّىذِي يَ ْقبَى ُل الت ّ ْوبَىةَ َ
يسألونه عن رجل أصاق من امرأة حراما ,ثم ّ
سيّئاتَِ ,ويَ ْعلَ ُم ما ت َ ْفعَلُونَ .
ع ِن ال ّ
ِعبا ِدهَِ ,ويَ ْعفُو َ

اآلية 26 :

َى ِل ِه
ت َويَ ِايىدُ ُهم ّمىىن فَ ْ
صىىا ِل َحا ِ
{ويَ ْسىت َِج ُ
ع ِملُىىواْ ال ّ
يب الّىذِينَ آ َمنُىىواْ َو َ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
شدِيدٌ }.
عذَاقٌ َ
َو ْال َكافِ ُرونَ لَ ُه ْم َ
يقول تعالى ذكره :ويجيىب الىذين آمنىوا بىا ورسىوله ,وعملىوا بمىا أمىرهم هللا بىه ,وانتهىوا عمىا
نهاهم عنه لبعَهم دعاء بع  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23705ـ حدثنا أبو كريب ,قال :حدثنا عثام ,قال :حدثنا األعمم ,عن شقيق بن سلمة ,عن سىلمة
بىىن سىىبرة ,قىىال :خطبنىىا معىىاذ ,فقىىال :أنىىتم المرمنىىون ,وأنىىتم أهىىل الجنىىة ,وهللا إنىىي ألرجىىو أن مىىن
تصي بون من فارق والروم يدخلون الجنة ,ذلىك بىأن أحىدهم إذا عمىل ألحىدكم العمىل قىال :أحسىنت
ت َويَ ِايىدُ ُه ْم ِم ْ
ىن
صىا ِلحا ِ
رحمك هللا ,أحسنت يفر هللا لك ,ثم قىرأَ :ويَسْىت َِج ُ
ع ِملُىوا ال ّ
يب الّىذِينَ آ َمنُىوا َو َ
َ ِل ِه.
فَ ْ
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َ ِل ِه يقول تعالى ذكره :ويايىد الىذين آمنىوا وعملىوا الصىالحات مىع إجابتىه
وقولهَ :ويَ ِايدُ ُه ْم ِم ْن فَ ْ
إياهم دعاءهم ,وإعطائه إيىاهم مسىألتهم مىن فَىله علىى مسىألتهم إيىاه ,بىأن يعطىيهم مىا لىم يسىألوه.
وقيل :إن ذلك الفَل الذي ضمن ج ّل ثناؤه أن يايىدهموه ,هىو أن ي ىفعهم فىي إخىوان إخىوانهم إذا
هم شفعوا في إخوانهم ,ف فعوا فيهم .ذكر من قال ذلك:
ي ,قال :حدثنا عمرو بن أبي سلمة ,عن سعيد بىن ب ىر,
23706ـ حدثنا عبيد هللا بن محمد الفرياب ّ
ّ
ُ
ي في قىول هللا ّ
ت
صىا ِلحا ِ
عىا وجى ّلَ :ويَسْىت َِج ُ
ع ِملىوا ال ّ
يب الىذِينَ آ َمنُىوا َو َ
عن قتادة ,عن إبراهيم النخع ّ
قال :يُ َفّعون في إخوانهم ,ويادهم من فَله ,قال :ي فعون في إخوان إخوانهم.
شدِيدٌ يقول ج ّل ثناؤه :والكافرون با لهىم يىوم القيامىة عىذاق شىديد
عذَاقٌ َ
وقوله :والكافِ ُرونَ لَ ُه ْم َ
على كفرهم به.
ّ
يب الىذِينَ آ َمنُىوا فقىال بعَىهم :أي اسىتجاق فجعلهىم
واختلف أهل العربية في معنى قولهَ :ويَسْىت َِج ُ
هم الفاعلين ,فالذين في قو له رفع ,والفعل لهم .وتأويل الكىالم علىى هىذا المىذهب :واسىتجاق الىذين
آمنوا وعملوا الصالحات لربهم إلى انيمان به ,والعمل بطاعته إذ دعاهم إلى ذلك.
وقال آخر منهم :بل معنى ذلك :ويجيب الذين آمنوا .وهذا القىول يحتمىل وجهىين :أحىدهما الرفىع,
بمعنى :ويجيب هللا الذين آمنوا .واََخر ما قاله صاحب القول الذي ذكرنا.
يب الّىذِينَ آ َمنُىوا يكىىون «الىذين» فىي موضىىع نصىب بمعنىىى:
وقىال بعى نحىىويي الكوفىةَ :ويَسْىت َِج ُ
َجاق لَ ُهى ْم َربّ ُهى ْم والمعنىى :فأجىاق لهىم ربهىم ,إَ
ويجيب هللا الذين آمنوا .وقد جاء في التنايل :فا ْست َ
أنك إذا قلت استجاق ,أدخلىت الىالم فىي المفعىول وإذا قلىت أجىاق حىذفت الىالم ,ويكىون اسىتجابهم,
بمعنى :استجاق لهم ,كما قىال جى ّل ثنىاؤهَ :وإذَا كىالُو ُه ْم ْأو َوزَ نُىو ُه ْم والمعنىى وهللا أعلىم :وإذا كىالوا
لهم ,أو وزنوا لهم ي ُْخس ُِرونَ  .قال :ويكون «الذين» في موضع رفع إن يجعل الفعىل لهىم ,أي الىذين
آمنوا يستجيبون  ,ويايدهم على إجابتهم ,والتصديق به من فَله .وقد بيّنا الصواق في ذلك من
تأوله ومن ذكرنا قوله فيه.
القول على ما ّ

اآلية 27 :

س َ
ٍ َولَـ َ ِكن يُن َّىا ُل ِبقَىدَ ٍر ّمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
ط ّ
الر ْزقَ ِل ِع َبا ِد ِه لَ َبغ َْواْ ِفي ْ
ّللاُ ّ
األر ِ
{ولَ ْو َب َ
َ
ير }.
ص ٌ
َي َآ ُء ِإنّهُ ِب ِع َبا ِد ِه َخ ِب ُ
ير َب ِ
ذكر أن هذه اََية نالت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين تمنوا سعة الدنيا والغنى ,فقىال
ج ّل ثناؤه :ولو بسط هللا الرزق لعباده ,فوسىعه وكثىره عنىدهم لبغىوا ,فتجىاوزوا الحىدّ الىذي حىدّه هللا
لهم إلى يير الذي حدّه لهم فىي بىالده بركىوبهم فىي األرٍ مىا حظىره علىيهم ,ولكنىه ينىال رزقهىم
بقدر لكفايتهم الذي ي اء منه .ذكر من قال ذلك:
 23707ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال أبىو هىانىء :سىمعت عمىرو بىن حريىث
سى َ
الىر ْزقَ ِل ِعبىا ِد ِه لَبَغ َْىوا فِىي
ط ّ
ّللاُ ّ
وييره يقولون :إنما أنالىت هىذه اََيىة فىي أصىحاق الصىفّة َولَ ْىو بَ َ
ٍَ ,ولَ ِك ْن يُن َّا ُل بقَدَ ٍر ما يَ ا ُء ذلك بأنهم قالوا :لو أن لنا ,فتمنوا.
ْ
األر ِ
حىىدثنا محمىىد بىىن سىىنان القىىااز ,قىىال :حىىدثنا أبىىو عبىىد الىىرحمن المقىىري ,قىىال :حىىدثنا حيىىوة ,قىىال:
أخبرني أبو هانىء ,أنه سمع عمرو بن حريث يقول :إنما نالت هذه اََية ,ثم ذكر مثله.
سى َ
الىر ْزقَ ِل ِعبىا ِد ِه
ط ّ
ّللاُ ّ
23708ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ولَ ْىو بَ َ
ٍ اََية ...قال :كان يقال :خير الرزق ما َ يُطغيك وَ يُلهيك.
لَبَغَوا فِي ْ
األر ِ
ي هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىالْ « :
ىاا علىىى أ ُ ّمتِىىي زَ ْهى َىرة ُ ال ىدّنيْا
ا مىىا أخى ُ
أخى َىو ُ
وذُكىىر لنىىا أن نب ى ّ
و َكثْ َرتُها» .فقال له قائل :يا نبي هللا :هل يأتي الخير بال ّرق فقال النبي صلى هللا عليه وسىلم« :ه ْ
َىل
يَأَتِي ال َخي ُْر بال ّ ّرق» فأنال هللا عليه عند ذلك ,وكان إذا نال عليه كرق لذلك ,وتربّىد وجهىه ,حتىى
سري عن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :ه َْل يَأَتِي ال َخي ُْر بال ّ ّر» يقولهىا ثالثىاّ « :
إن ال َخي َْىر
إذا ّ
ّ
َ يأتِي إَ بال َخي ِْر» ,يقولها ثالثا .وكان صلى هللا عليه وسلم وتر الكالم« :ولكنه وهللا ما كان ربيع
قط إَ أحبط أو أل ّم فأما عبد أعطاه هللا مىاًَ ,فوضىعه فىي سىبيل هللا التىي افتىرٍ وارتَىى ,فىذلك
عبد أريد بىه خيىر ,وعىام لىه علىى الخيىر ,وأمىا عبىد أعطىاه هللا مىاًَ فوضىعه فىي شىهواته ولذّاتىه,
وعدل عن ّ
شر».
شر ,وعام له على ّ
حق هللا عليه ,فذلك عبد أريد به ّ
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ير يقول تعالى ذكره :إن هللا بما يصلح عباده ويفسدهم من ينى وفقر
ص ٌ
وقوله :إنّهُ ب ِعبا ِد ِه َخبِ ٌ
ير بَ ِ
ومَىارهم ,ذو خبىرة ,وعلىم ,بصىير بتىدبيرهم ,وصىرفهم
وسعة وإقتار ,ويير ذلك من مصالحهم
ّ
فيما فيه صالحهم.

اآلية 28 :

ْث ِمن بَ ْع ِد َما قَنَ ُ
{و ُه َو الّذِي يُن َّا ُل ْالغَي َ
ي
القول في تأويل قوله تعالى:
طواْ َويَن ُ ُر َرحْ َمتَهُ َو ُه َو ْال َو ِل ّ
َ
ْال َح ِميدُ }.
ىن بَ ْعىدِما قَنَ ُ
يقول تعالى ذكره :وهللا الىذي ينىال المطىر مىن السىماء فيغيىثكم بىه أيهىا النىاق ِم ْ
طىوا
يقول :من بعد ما يئس من ناولىه ومجيئىه َويَ ْن ُ ُىر َرحْ َمتَىهُ يقىول :وين ىر فىي خلقىه رحمتىه ,ويعنىي
بالرحمة :الغيث الذي يناله من السماء .وبنحو الذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر مىن قىال
ذلك:
 23709ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة :أنىه قيىل لعمىر بىن
الخطاق رضي هللا عنه :أجدبت األرٍ ,وقنط الناق ,قال :مطروا إذن.
23710ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىهِ :م ْ
ىن بَ ْعى ِد مىا
قَنَ ُ
طوا قال :يئسوا.
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة قىال :ذُكىر لنىا أن رجىالً أتىى عمىر بىن
الخطاق رضي هللا عنه ,فقال :يا أمير المرمنين قحط المطر ,وقنط الناق قال :مطىرتم َو ُه َىو الّىذِي
ْث ِم ْن َب ْعدِما قَنَ ُ
يُن َّا ُل الغَي َ
طواَ ,و َي ْن ُ َر َرحْ َمتَهُ.
ي ال َحميدُ يقول :وهو الذي يليكم بإحسانه وفَله ,الحميىد بأياديىه عنىدكم ,ونعمىه
الو ِل ّ
وقولهَ :و ُه َو َ
عليكم في خلقه.

اآلية 29 :

ٍ َو َمىا بَ ّ
ىث فِي ِه َمىا ِمىن دَآبّى ٍة َو ُه َىو
القول في تأويل قوله تعالى:
س َم َاوا ِ
{و ِم ْن آيَاتِ ِه خ َْل ُق ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
َ
ِير }.
ى َج ْم ِع ِه ْم إِذَا يَ َآ ُء قَد ٌ
َ
علَ َ
يقول تعالى ذكره :ومن حججه عليكم أيها الناق أنه القادر على إحيائكم بعد فنائكم ,وبعىثكم مىن
قبىوركم مىىن بعىىد بالئكىىم ,خلقىىه السىىموات واألرٍ ,ومىىا ّ
بىث فيهمىىا مىىن دابىىة .يعنىىي ومىىا فى ّىرق فىىي
السموات واألرٍ من دابة .كما:
 23711ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولهَ :ومىا بَ ّ
ىث فِي ِهمىا
ِير يقول :وهو على جمع ما ّ
بىث فيهمىا
ِم ْن دَابّ ٍة قال :الناق والمالئكة َو ُه َو على َج ْم ِع ِه ْم إذَا يَ ا ُء قَد ٌ
من دابة إذا شىاء جمعىه ,ذو قىدرة َ يتعىذّر عليىه ,كمىا لىم يتعىذر عليىه خلقىه وتفريقىه ,يقىول تعىالى
تفرق أوصالهم في القبور.
ذكره :فكذلك هو القادر على جمع خلقه بح ر يوم القيامة بعد ّ

اآلية 31-30 :

سبَ ْ
ير ي َو َمآ
ت أ َ ْيدِي ُك ْم َويَ ْعفُواْ َ
صابَ ُك ْم ّمن ّم ِ
عن َكثِ ٍ
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َ
{و َمآ أ َ َ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ير }.
ُون ّ
أَنت ُ ْم ِب ُم ْع ِج ِاينَ فِي ْ
األر ِ
ي َوََ ن ِ
َص ٍ
ٍ َو َما لَ ُك ْم ّمن د ِ
ّللاِ ِمن َو ِل ّ
يقول تعالى ذكره :وما يصيبكم أيها النىاق مىن مصىيبة فىي الىدنيا فىي أنفسىكم وأهلىيكم وأمىوالكم
سبَ ْ
ت أ ْيدِي ُك ْم يقول :فإنما يصيبكم ذلىك عقوبىة مىن هللا لكىم بمىا اجتىرمتم مىن اََثىام فيمىا بيىنكم
فَ ِبما َك َ
وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم ,فال يعاقبكم بها .وبنحو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال
أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23712ـ حدثني يعقىوق بىن إبىراهيم ,قىال :حىدثنا ابىن عليىة ,قىال :حىدثنا أيىوق ,قىال :قىرأت فىي
كتاق أبي قالبة ,قال :نالت :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقا َل ذَ ّرةٍ َخيْرا يَ َرهَُ .و َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقا َل ذَ ّرةٍ شَرا يَ َىرهُ وأبىو
بكر رضي هللا عنه يأكل ,فأمسك فقال :يا رسول هللا إنىي لىراءٍ مىا عملىت مىن خيىر أو شىرق فقىال:
«أرأ ْيىىتَ مىىا رأ ْيىىتَ ِم ّمىىا ت َ ْكى َىرهُ فَ ُهى َىو ِمى ْ
ىن َمثاقِيىىل ذَ ّر ال ّى ّىرَ ,وت َىد ِّخ ُر َمثاقِي ى َل ال َخ ْيى ِىر حتىىى ت ُ ْعطىىاهُ يَى ْىو َم
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صىابَ ُك ْم ِم ْ
صىيبَ ٍة فَ ِبمىا
ىن ُم ِ
ال ِقيا َم ِة» ,قال :قال أبو إدريس :فأرى مصداقها فىي كتىاق هللا ,قىالَ :ومىا أ َ
سبَ ْ
ير.
ت أ ْيدِي ُك ْمَ ,ويَ ْعفُو َ
ع ْن َكثِ ٍ
َك َ
قال أبو جعفر :حدّ هذا الحديث الهيثم بن الربيع ,فقال فيه أيىوق عىن أبىي قالبىة ,عىن أنىس ,أن
ي صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ,فىىذكر الحىىديث ,وهىىو يلىىط,
أبىا بكىىر رضىىي هللا عنىىه كىىان جالسىىا عنىىد النبى ّ
والصواق عن أبي إدريس.
ُ
صىابَك ْم ِم ْ
صىيبَ ٍة فَبِمىا
ىن ُم ِ
23713ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َوما أ َ
سبَ ْ
ىيب ابْىن آدَ َم
ُص ُ
ي هللا صىلى هللا عليىه وسىلم كىان يقىول َ« :ي ِ
َك َ
ت أ ْيدِي ُك ْم ...اََيىة «ذُكىر لنىا أن نبى ّ
ْ
ّ
ْ
ُ
عث َرة ُ قَدَمَ ,وَ ْ
ثر».
ْش ُ
ع ْنهُ أك ُ
َخد ُ
ق إَ بذَ ْنبَ ,وما يَ ْعفو َ
عودٍَ ,وَ َ
اختِال ُج ِع ْر ٍ
23714ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
سىبَ ْ
ت أيىديكم ...اََيىة ,قىال :يعجىل للمىرمنين عقىوبتهم
صابَ ُك ْم ِم ْن ُم ِ
صيبَ ٍة فَبِمىا َك َ
عباق ,قولهَ :وما أ َ
بذنوبهم وَ يراخذون بها في اََخرة.
وقىىال آخىىرون :بىىل عنىىى بىىذلك :ومىىا عىىوقبتم فىىي الىىدنيا مىىن عقوبىىة بحىىدّ ُحىىددِتموه علىىى ذنىىب
ير فىال يوجىب
استوجبتموه عليه فبما كسبت أيديكم :يقول :فبما عملتم من معصية هللا َويَ ْعفُو َ
ع ْن َكثِ ٍ
عليكم فيها حدّا .ذكر من قال ذلك:
صىابَ ُك ْم ِم ْ
ىن
23715ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثىور ,عىن معمىر ,عىن الحسىن َومىا أ َ
صيبَةٍ ...اََية ,قال :هذا في الحدود .وقال قتادة :بلغنا أنه ما من رجل يصيبه عثرة قدم وَ خدش
ُم ِ
عود أو كذا وكذا إَ بذنب ,أو يعفو ,وما يعفو أكثر.
ٍ يقول :ومىا أنىتم أيهىا النىاق بمفيتىي ربكىم بأنفسىكم إذا أراد
وقولهَ :وما أ ْنت ُ ْم ِب ُم ْع ِج ِاينَ فِي ْ
األر ِ
عقوبتكم على ذنوبكم التي أذنبتموها ,ومعصيتكم إياه التي ركبتموها هربا فىي األرٍ ,فمعجايىه,
حتى َ يقدر عليكم ,ولكنكم حيث كنتم في سلطانه وقبَته ,جارية فيكم م ىيئته َومىا لَ ُكى ْم ِم ْ
ُون
ىن د ِ
ير يقىول :وَ لكىم مىن
ّ
ي يليكم بالدفا عنكم إذا أراد عقوبتكم على معصيتكم إياه وَ ن ِ
َص ٍ
ّللاِ ِم ْن َو ِل ّ
دونه نصير ينصركم إذا هو عىاقبكم ,فينتصىر لكىم منىه ,فاحىذروا أيهىا النىاق معاصىيه ,واتقىوه أن
تخالفوه فيما أمركم أو نهاكم ,فإنه َ دافع لعقوبته عمن أحلها به.

اآلية 33-32 :

{و ِم ْ
الىري َح
القول فىي تأويىل قولىه تعىالى:
ىن آ َيا ِتى ِه ْال َج َىو ِار ِفىي ْال َبحْ ِىر َكىاأل ْعالَ ِم ي ِإن َي َىأ ْ يُسْى ِك ِن ّ
َ
فَ َي ْ
ى َ ْه ِر ِه ِإ ّن ِفي ذَلِكَ ََ َيا ٍ
ور }.
ّار َ
ظلَ ْلنَ َر َوا ِكدَ َ
ش ُك ٍ
صب ٍ
ت لّ ُك ّل َ
علَ َ
يقول تعالى ذكره :ومن حج ,هللا أيها الناق عليكم بأنه القادر على ك ّل مىا ي ىاء ,وأنىه َ يتعىذّر
عليه فعل شيء أراده ,السفن الجارية في البحر .والجواري :جمع جارية ,وهي السائرة في البحىر.
كما:
 23716ـ حدثني محمد بن عمرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىه :ال َج َىو ِار فىي
البَحْ ِر قال :السفن.
ْ
ىوار فىي
ي َو ِمىن آياتِى ِه ال َج ِ
23717ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
البَحْ ِر قال :الجواري :السفن.
ْالم يعني كالجبال :واحدها علم ومنه قول ال اعر:
وقوله :كاألع ِ
نار
علَ ٌم فِي رأ ِس ِه ُ
كأنّه َ
يعنيَ :جبَل .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23718ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ْالم قىىال:
قىىال :حىىدثنا الحسىىن ,قىىال :حىىدثنا ورقىىاء جميع ىا ,عىىن ابىىن أبىىي نجىىيح ,عىىن مجاهىىد كىىاألع ِ
كالجبال.
ي ,قال :األعالم :الجبال.
23719ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
الىريح فَىيَ ْ
وقولهْ :
ظلَ ْلنَ َر َوا ِكىدَ علىى َ ْه ِىر ِه يقىول تعىالى ذكىره :إن ي ىأ هللا الىذي قىد
إن يَ أ ْ يُسْى ِك ِن ّ
أجرى هذه السفن في البحر أن َ تجري فيه ,أسكن الريح التي تجىري بهىا فيىه ,فثبىتن فىي موضىع
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واحد ,ووقفن على هر الماء َ تجري ,فال تتقدّم وَ تتىأخر .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
ْ
ىوار فِىي
23720ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولىهَ :و ِمىن آياتِى ِه ال َج ِ
الري َح فَيَ ْ
البَحْ ِر كاألعْالمْ ,
ظلَ ْلنَ َر َوا ِكدَ على َ ْه ِر ِه سفن هذا البحر تجرى بىالريح فىإذا
إن يَ أ ْ يُ ْس ِك ِن ّ
ُ
ُ
ّ
أمسكت عنها الريح ركدت ,قال هللا عا وج ّلّ :
إن فِي ذلك ََيا ٍ
ور.
ّار َ
شك ٍ
صب ٍ
ت لك ّل َ
ْ
ي ْ
إن يَ ىأ يُسْى ِك ِن الى ّىري َح
23721ـى حىدثنا محمىد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
فَيَ ْ
ظلَ ْلنَ َر َوا ِكدَ على َ ْه ِر ِه َ تجري.
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23722ـ حدثني عل ّ
فَيَ ْ
ظلَ ْلنَ َر َوا ِكدَ على َ ْه ِر ِه يقول :وقوفا.
وقولهّ :
إن في ذلكَ ََََ يا ٍ
ور يقول :إن في جري هذه الجواري فىي البحىر بقُىدرة
ّار َ
ش ُك ٍ
صب ٍ
ت ِل ُك ّل َ
ُ
هللا لعظة وعبرة وحجة بينة علىى قىدرة هللا علىى مىا ي ىاء ,لكىل ذي صىبر علىى طاعىة هللا ,شىكور
لنِعمه وأياديه عنده.

اآلية 36-34 :

ىي
سبُوا َويَ ْع ُ
ف َ
عن َكثِ ٍ
القول في تأويل قوله تعالى{ :أ َ ْو يُو ِب ْق ُه ّن ِب َما َك َ
ير ي َويَ ْعلَ َم الّذِينَ يُ َجىا ِدلُونَ فِ َ
ىى ِللّىذِينَ
َيءٍ فَ َمت َا ُ ْال َح َياةِ الىدّ ْن َيا َو َمىا ِعنىدَ ّ
آ َياتِنَا َما لَ ُه ْم ّمن ّم ِح ٍ
يال ي فَ َمآ أُوتِيت ُ ْم ّمن ش ْ
ّللاِ َخي ٌْىر َوأ َ ْبقَ َ
ى َربّ ِه ْم َيت ََو ّكلُونَ }.
آ َمنُواْ َو َ
علَ َ
ْ
يوبق هذه الجواري في البحر بمىا كسىبت ركبانهىا مىن الىذنوق ,واجترمىوا
يقول تعالى ذكره :أو
ّ
الىريحِ ومعنىى الكىالم إن يسىكن الىريح فىيظللن رواكىد
من اََثام ,وجام
يوبقهن ,عطفا على يُسْى ِك ِن ّ
ّ
يهلكهن بالغرق .وبنحو الذي قلنىا فىي ذلىك قىال
على هره ,أ َ ْو يُو ِب ْق ُه ّن ويعني بقوله :أ َ ْو يُو ِب ْق ُه ّن أو
أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىن ابىن عبىاق,
ي ,قىال :حىدثنا أبىو صىالح ,قىال :حىدثنا معاويىة ,عىن على ّ
23723ـ حدثني عل ّ
ّ
يهلكهن.
قولهْ :أو يُو ِب ْق ُه ّن يقول:
 23724ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولىهْ :أو يُىو ِب ْق ُه ّن :أو
ّ
يهلكهن.
ي أو يُىو ِب ْق ُه ّن قىال :يغىرقهن
23725ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
سبُوا قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
بما كسبوا .وبنحو الذي قلنا في قولهِ :ب َما َك َ
سىبُوا :أي
23726ـ حدثنا ب ر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ْأو يُىوبِ ْق ُه ّن بِ َمىا َك َ
بذنوق أهلها.
ْ
ّ
َ
سىبُوا قىال:
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ْأو يُىوبِق ُهن بِ َمىا ك َ
بذنوق أهلها.
ْ
ّ
َ
سبوا
23727ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهْ :أو يُوبِق ُهن بِ َما ك َ
ّ
ّ
أصحابهن.
يوبقهن بما كسبت
قال:
ْ
َ
ير يقول :ويصفح تعالى ذكره عن كثير من ذنوبكم فال يعاقب عليها.
وقولهَ :ويَ ْع ُ
ف َ
عن كثِ ٍ
ّ
ُ
وقولهَ :ويَ ْعلَ َم الذِينَ يُجىا ِدلونَ فِىي آياتِنىا يقىول جى ّل ثنىاؤه :ويعلىم الىذين يخاصىمون رسىوله محمىدا
صلى هللا عليه وسلم من الم ركين في آياته وعبره وأدلته على توحيده.
قراء المدينة « َويَ ْعلَى ُم الّىذِينَ » رفعىا علىى اَسىتئناا,
القراء في قراءة ذلك ,فقرأته عامة ّ
واختلفت ّ
ّ
َ
ُ
ّللاُ علىى َم ْ
قىراء الكوفىة والبصىرة َويَ ْعل َىم الىذِينَ
ىوق ّ
كما قال فىي سىورة بىراءةَ :ويَت ُ
ىن يَ ىا ُء وقرأتىه ّ
َ
صابِ ِرينَ على الصرا وكما قال النابغة:
نصبا كما قال في سورة آل عمران َويَ ْعل َم ال ّ
ْ
اق وال ّ ْه ُر ال َح َرا ُم
ُوق يَ ْه ِل ْك َربِي ُع النّ ِ
فإن يَ ْه ِل ْك أبو قاب َ
ّ
َ
سنا ُم
َونُ ْمسِكَ بَ ْعدَهُ بذَناق َ
ع ْي ٍأ َجبّ الظ ْه ِر لهُ َ
والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك أنهمىىا قراءتىىان م ىىهورتان ولغتىىان معروفتىىان ,متقاربتىىا المعنىىى,
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
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وقوله :ما لَ ُه ْم ِم ْ
ىيال يقىول تعىالى ذكىره :مىا لهىم مىن محيىد مىن عقىاق هللا إذا عىاقبهم علىى
ىن َم ِح ٍ
ذنوبهم ,وكفره م به ,وَ لهم منه ملجأ .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر مىن قىال
ذلك:
َ
يال:
ي ,قوله :ما ل ُه ْم ِم ْن َم ِح ٍ
23728ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط عن السد ّ
ما لهم من ملجأ.
َيءٍ فَ َمتا ُ ال َحياةِ الدّنيْا يقول تعالى ذكره :فما أعطيتم أيها الناق من شيء
وقوله :فَ َما أُوتِيُت ْم ِم ْن ش ْ
من رياش الدنيا من المال والبنين ,فمتا الحياة الدنيا ,يقول تعالى ذكره :فهو متا لكم تتمتعون به
ّللاِ َخي ٌْىر وأ ْبقَىى يقىول
في الحياة الدنيا ,وليس من دار اََخرة ,وَ مما ينفعكم في معىادكم َومىا ِع ْنىدَ ّ
تعالى ذكره :والذي عند هللا ألهل طاعته وانيمان به في اََخرة ,خير مما أوتيتمىوه فىي الىدنيا مىن
ق
متاعها وأبقى ,ألن ما أوتيتم في الدنيا فإنه نافد ,وما عند هللا من النعيم في جنانه ألهل طاعتىه بىا ٍ
يير نافد ِللّذِينَ آمنوا :يقول :وما عند هللا للذين آمنوا به ,وعليه يتوكلون في أمورهم ,وإليه يقومون
في أسبابهم ,وبه يثقون ,خير وأبقى مما أوتيتموه من متا الحياة الدنيا.

اآلية 38-37 :

القول في تأويل قوله تعالى:
ََبُواْ ُه ْم يَ ْغ ِف ُرونَ
انثْ ِم َو ْالفَ َو ِ
م َو ِإذَا َما ي ِ
اح َ
{والّذِينَ يَجْ تَنِبُونَ َكبَائِ َر ِ
َ
َ
َ
صالَة َ َوأ ْم ُر ُه ْم ُ
ى َب ْينَ ُه ْم َو ِم ّما َرزَ ْقنَا ُه ْم يُن ِفقُونَ }.
ي َوالّذِينَ ا ْست َ َجابُواْ ِل َربّ ِه ْم َوأقَا ُمواْ ال ّ
ش َ
ور َ
يقول تعالى ذكره :وما عند هللا للذين آمنوا َوالّذِينَ َيجْ تَنِبُونَ َكبائِ َر انثْ ِم ,وكبائر فواحم انثم ,قد
بيّنا اختالا أهل التأويل فيها وبيّنا الصواق مىن القىول عنىدنا فيهىا فىي سىورة النسىاء ,فىأينى ذلىك
م قيل :إنها الانى :ذكر من قال ذلك:
عن إعادته ها هناَ .والفَ َو ِ
اح َ
م قىىال:
ي والفَ َىىو ِ
اح َ
23729ـىى حىىدثنا محمىىد ,قىىال :حىىدثنا أحمىىد ,قىىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىىن السىىد ّ
الفىىواحم :الانىىى واختلفىىت القى ّىراء فىىي قىىراءة قولىىهَ :كبىىائِ َر انثْى ِىم فقرأتىىه عامىىة قى ّىراء المدينىىة علىىى
ير انثْ ِىم» علىى التوحيىد فيهمىا جميعىا وكىأن
الجما كذلك في النجم ,وقرأته عامة ّ
قراء الكوفة « َك ِب َ
الفراء يقىول :كىأني أسىتحب لمىن قىرأ كبىائر
من قرأ ذلك كذلك ,عنى بكبير انثم :ال رك ,كما كان ّ
انثم أن يخف الفىواحم ,لتكىون الكبىائر مَىافة إلىى مجمىو إذ كانىت جمعىا ,وقىال :مىا سىمعت
القراء خف الفواحم.
أحدا من ّ
القراء علىى
والصواق من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من ّ
تقارق معنييهما ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
ََىبُوا ُهى ْم َي ْغ ِف ُىرونَ يقىول تعىالى ذكىره :وإذا مىا يَىبوا علىى مىن اجتىرم إلىيهم
وقولهَ :وإذَا مىا ي ِ
جرما ,هم يغفرون لمن أجرم إليهم ذنبه ,ويصفحون عنه عقوبة ذنبه.
صىىالة َ يقىىول تعىىالى ذكىىره :والىىذين أجىىابوا لىىربهم حىىين
وقولىىهَ :والّىذِينَ ا ْسىت َجابُوا ِلى َىربّ ِه ْم وأقىىا ُموا ال ّ
صىىالة َ
دعىىاهم إلىىى توحيىىده ,وانقىىرار بوحدانيتىىه والبىىراءة م ىن عبىىادة كىىل مىىا يعبىىد دونىىه وأقىىا ُموا ال ّ
وأمر ُه ْم ُ
وم ّما
ورى بَ ْينَ ُه ْم يقول :وإذا حابهم أمر ت اوروا بينهمِ ,
المفروضة بحدودها في أوقاتها ْ
ش َ
َر ْز ْقنا ُه ْم يُ ْن ِفقُونَ يقول :ومن األموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل هللا ,ويردّون مىا فىرٍ علىيهم
من الحقوق ألهلها من زكاة ونفقة علىى مىن تجىب عليىه نفقتىه .وكىان ابىن زيىد يقىول :عنىى بقولىه:
َوالّذِينَ ا ْست َجابُوا ِل َربّ ِه ْم ...اََية األنصار.
23730ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابىن زيىد ,وقىرأ َوالّىذِينَ يَجْ تَنِبُىونَ َكبىائِ َر
ََبُوا ُه ْم يَ ْغ ِف ُرونَ قال :فبدأ بهم َوالّذِينَ ا ْست َجابُوا ِل َربّ ِه ْم األنصار وأقا ُموا
انثْم والفَ َو ِ
م َوإذَا ما ي ِ
اح َ
وأم ُىر ُه ْم ُ
ىورى بَيْىنَ ُه ْم لىيس فىيهم رسىول هللا
ال ّ
صالة َ ولىيس فىيهم رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ْ
ش َ
صلى هللا عليه وسلم أيَا.

اآلية 40-39 :

سىيّئ َةٌ
القول في تأويىل قولىه تعىالى:
ىي ُهى ْم يَنت ِ
سىيّئ َ ٍة َ
َص ُىرونَ ي َو َجىاَ آ ُء َ
{والّى ِذينَ ِإذَآ أ َ َ
َ
صىابَ ُه ُم ْالبَ ْغ ُ
ّ
ّللاِ ِإنّهُ ََ ي ُِحبّ الظا ِل ِمينَ }.
علَى ّ
عفَا َوأ َ ْ
صلَ َح فَأَجْ ُرهُ َ
ّمثْلُ َها فَ َم ْن َ
يقول تعالى ذكره :والذين إذا بغى عليهم باغٍ ,واعتدى عليهم هم ينتصرون.
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ثم اختلف أهىل التأويىل فىي البىايي الىذي حمىد تعىالى ذكىره ,المنتصىر منىه بعىد بغيىه عليىه ,فقىال
بعَهم :هو الم رك إذا بغى على المسلم .ذكر من قال ذلك:
 23731ـ حدثني يىونس ,قىال :أخبرنىي ابىن وهىب قىال :قىال ابىن زيىد :ذكىر المهىاجرين صىنفين,
ََ ىبُوا ُه ى ْم
صىىنفا عفىىا ,وصىىنفا انتصىىر ,وقىىرأ َوالّ ىذِينَ يَجْ تَنِبُىىونَ َكبىىائِ َر انثْى ِىم والفَى َىو ِ
م َوإذَا مىىا ي ِ
اح َ
وم ّما َرزَ ْقنا ُه ْم يُ ْن ِفقُونَ وهم األنصىار .ثىم
يَ ْغ ِف ُرونَ قال :فبدأ بهم َوالّذِينَ ا ْست َجابُوا ِل َربّ ِه ْم ...إلى قولهِ :
َص ُرونَ من الم ركين .وقال آخرون :بل
ي ُه ْم يَ ْنت ِ
ذكر الصنف الثالث فقالَ :والّذِينَ إذَا أ َ
صابَ ُه ُم البَ ْغ ُ
هو كل باغٍ بغي فحمد المنتصر منه .ذكر من قال ذلك:
ّ
ي ,فىي قولىهَ :والىذِينَ إذَا
23732ـ حدثنا محمىد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
َص ُرونَ قال :ينتصرون ممن بغى عليهم من يير أن يعتدوا.
ي ُه ْم يَ ْنت ِ
أ َ
صابَ ُه ُم البَ ْغ ُ
وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصىواق ,ألن هللا لىم يخصىال مىن ذلىك معنىى دون معنىى ,بىل
حمد ك ّل منتصر ّ
بحق ممن بغى عليه.
ّ
الحىق وعقوبتىه
فإن قال قائل :وما في اَنتصار من المدحق قيل :إن في إقامىة الظىالم علىى سىبيل
بما هو له أهل تقويما له ,وفي ذلك أعظم المدح.
سيّئ َةٌ ِمثْلُها وقد بيّنا فيما مَى معنى ذلك ,وأن معناه :وجااء سيئة المسىيء
سيّئ َ ٍة َ
وقولهَ :و َجاا ُء َ
عقوبته بما أوجبه هللا عليه ,فهي وإن كانت عقوبة من هللا أوجبها عليىه ,فهىي َمسىاءة لىه .والسىيئة:
إنما هي الفعلة من السوء ,وذلك نظير قول هللا ّ
سيّئ َ ِة فَال يُجْ اَ ى إَّ ِمثْلَها وقد
عا وج ّل َو َم ْن جا َء بال ّ
قيل :إن معنى ذلك :أن يجاق القائل الكلمة القاعة بمثلها .ذكر من قال ذلك:
23733ـ حدثني يعقوق ,قال :قال لي أبىو ب ىر :سىمعت ابىن أبىي نجىيح يقىول فىي قولىهَ :و َجىاا ُء
سيّئ َةٌ ِمثْلُها قال :يقول أخااه هللا ,فيقول :أخااه هللا.
سيّئ َ ٍة َ
َ
ىاَ
سىيّئ َ ٍة
ء
ا
ج
و
قولىه:
فىي
,
ي
السىد
عىن
أسباط,
حدثنا
قال:
أحمد,
حدثنا
قال:
محمد,
حدثنا
ـ
23734
َ َ ُ َ
ّ
سيّئ َةٌ ِمثْلُها قال :إذا شتمك ب تيمة فاشتمه مثلها من يير أن تعتىدي .وكىان ابىن زيىد يقىول فىي ذلىك
َ
بما:
ىي
23735ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد فىيَ :والّىذِينَ إذَا أ َ
صىا َب ُه ُم ال َب ْغ ُ
سىيّئ َةٌ ِمثْلُهىا ,فَ َم ْ
صىلَ َح ...اََيىة ,لىيس أمىركم أن
عفىا وأ ْ
ىن َ
ُه ْم َي ْنت ِ
سيّئ َ ٍة َ
َص ُرونَ من الم ركين َو َجاا ُء َ
ُ
س ِبي ٍل ,ثم نسى هىذا كلىه وأمىره
صر َب ْعدَ ُ ْل ِم ِه فَأولَئِكَ ما َ
علَ ْي ِه ْم ِم ْن َ
تعفوا عنهم ألنه أحبهم َولَ َم ِن ا ْنت َ َ
بالجهاد ,فعلى قول ابن زيد هذا تأويل الكالم :وجااء سيئة مىن الم ىركين إلىيكم ,سىيئة مثلهىا مىنكم
إليهم ,وإن عفوتم وأصلحتم في العفو ,فأجركم في عفوكم عنهم إلى هللا ,إنه َ يحبّ الكافرين وهذا
على قوله كقول هللا ّ
ّللاَ,
علَى ْي ُك ْمَ ,واتّقُىوا ّ
علَيْى ِه ِب ِمثْىل مىا ا ْعتَىدَى َ
علَ ْي ُك ْم فا ْعتَدُوا َ
عا وج ّل فَ َم ِن ا ْعتَدَى َ
وللذي قال من ذلك وجىه .ييىر أن الصىواق عنىدنا :أن تحمىل اََيىة علىى الظىاهر مىا لىم ينقلىه إلىى
الباطن ما يجب التسليم له ,وأن َ يحكم لحكم في آية بالنس إَ بخبر يقطىع العىذر ,أو حجىة يجىب
س ىيّئ َةٌ ِمثْلُهىىا أنىىه مىىراد بىىه الم ىىركون دون
س ىيّئ َ ٍة َ
التسىىليم لهىىا ,ولىىم تثبىىت حجىىة فىىي قولىىهَ :و َجىىاا ُء َ
المسلمين ,وَ بأن هذه اََية منسوخة ,فنسلم لها بأن ذلك كذلك.
ّللاِ يقول جى ّل ثنىاؤه :فمىن عفىا عمىن أسىاء إليىه إسىاءته إليىه,
صلَ َح فَأجْ ُرهُ على ّ
عفا وأ ْ
وقوله :فَ َم ْن َ
فغفرها له  ,ولم يعاقبه بها ,وهو على عقوبته عليها قادر ابتغاء وجه هللا ,فأجر عفوه ذلك علىى هللا,
وهللا مثيبه عليه ثوابه إنّهُ َ ي ُِحىبّ ّ
الظىا ِل ِمينَ يقىول :إن هللا َ يحىبّ أهىل الظلىم الىذين يتعىدّون علىى
الناق ,فيسيئون إليهم بغير ما أذن هللا لهم فيه.

اآلية 42-41 :

سىبِي ُل
سىبِي ٍل ي إِنّ َمىا ال ّ
ص َر بَ ْعدَ ُ ْل ِم ِه فَأ ُ ْولَـَئِكَ َما َ
علَ ْي ِه ْم ّمن َ
{ولَ َم ِن انت َ َ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ُ
ْ
علَى الّذِينَ يَ ْ
َ
َ
َ
َ
عذاقٌ أ ِلي ٌم }.
اق َويَ ْبغُونَ فِي ْ
األر ِ
ٍ بِغَي ِْر ال َح ّق أ ْولـَئِكَ ل ُه ْم َ
َ
ظ ِل ُمونَ النّ َ
ُ
َ
َ
على ْي ِه ْم ِم ْ
سىبِي ٍل يقىول:
يقول تعالى ذكره :ولمن انتصر ممن لمه من بعد لمه إياه فَأولئِكَ ما َ
ىن َ
فأولئىىك المنتصىىرون مىىنهم َ سىىبيل للمنتصىىر مىىنهم علىىيهم بعقوبىىة وَ أذى ,ألنهىىم انتصىىروا مىىنهم
ّ
بحق ,ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك له عليه ,ولم يتعدّ ,لم يظلم ,فيكون عليه سبيل.
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ي بىذلك ,فقىال بعَىهم :عنىي بىه كى ّل منتصىر ممىن أسىاء إليىه,
وقد اختلف أهل التأويىل فىي المعنى ّ
مسلما كان المسيء أو كافرا .ذكر من قال ذلك:
 23736ـ حدثني محمد بن عبد هللا بن بايع ,قال :حدثنا معىاذ ,قىال :حىدثنا ابىن عىون ,قىال :كنىت
ي بن زيد بن جدعان ,عن أ ّم محمد
أسأل عن اَنتصار َولَمن ا ْنت َ َ
ص َر بَ ْعدَ ُ ْل ِم ِه ...اََية ,فحدثني عل ّ
امرأة أبيه ,قال ابن عون :زعموا أنها كانت تدخل على أ ّم المرمنين قالت :قالت أ ّم المرمنين :دخىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,وعندنا زينب بنت جحم ,فجعل يصنع بيده شيئا ,ولىم يفطىن لهىا,
فقلىت بيىىدي حتىىى ّ
فطنتىىه لهىىا ,فأمسىىك ,وأقبلىىت زينىب تقحىىم لعائ ىىة ,فنهاهىىا ,فأبىىت أن تنتهىىي ,فقىىال
سبيها» فسبتها ويلبتها وانطلقت زينب فأتت عليا ,فقالت :إن عائ ة تقع بكم وتفعل بكم,
لعائ ةُ « :
ي :إنىي قلىت لىه كىذا
فجاءت فاطمة ,فقال لها« :إنها ِحبّة أبيك َ
ورقّ ال َك ْعبَة» ,فانصرفت وقالت لعلى ّ
ّ
ي صلى هللا عليه وسلم فكلمه في ذلك.
ي إلى النب ّ
وكذا ,فقال كذا وكذا قال :وجاء عل ّ
َ
صىر بَ ْعىدَ
ىن ا ْنت َ َ
23737ـى حىدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىهَ :ول َم ِ
ُ ْل ِم ِه ...اََية ,قال :هذا في الخمم يكون بين الناق.
ىن
23738ـ حدثنا ابن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,فىي قولىهَ :ولَ َم ِ
س ِبي ٍل قال :هذا فيما يكون بين الناق من القصىا  ,فأمىا لىو
ص َر بَ ْعدَ ُ ْل ِم ِه فَأُولَئِكَ ما َ
علَ ْي ِه ْم ِم ْن َ
ا ْنت َ َ
لمك رجل لم يح ّل لك أن تظلمه.
عنِي به اَنتصار من أهل ال رك ,وقال :هذا منسوخ .ذكر من قال ذلك:
وقال آخرون :بل ُ
صىر بَ ْعىدَ
ىن ا ْنت َ َ
23739ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهَ :ولَ َم ِ
س ِبي ٍل قال :لمن انتصر بعىد لمىه مىن المىرمنين انتصىر مىن الم ىركين
ُ ْل ِم ِه فَأُولَئِكَ ما َ
علَ ْي ِه ْم ِم ْن َ
وهذا قد نس  ,وليس هذا في أهل انسالم ,ولكن في أهل انسالم الذي قال هللا تبارك وتعالى :ا ْدفَ ْىع
ي َح ِمي ٌم.
س ُن ,فإذَا الّذِي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَهُ َ
ِي أحْ َ
عدَ َاوة ٌ كأنّهُ َو ِل ّ
بالّتِي ه َ
ي بىىه ك ى ّل منتصىىر مىىن المىىه ,وأن اََيىىة محكمىىة ييىىر
والصىىواق مىىن القىىول أن يقىىال :إنىىه معن ى ّ
منسوخة للعلة التي بينت في اََية قبلها.
س ِبي ُل على الّذِينَ َي ْ
اق يقول تبارك وتعىالى :إنمىا الطريىق لكىم أيهىا النىاق
وقوله :إنّ َما ال ّ
ظ ِل ُمونَ النّ َ
على الذين يتعدّون على الناق لما وعدوانا ,بأن يعاقبوهم بظلمهم َ على من انتصر ممن لمه,
فأخذ منه حقه.
ٍ بغَي ِْر ال َح ّق يقول :ويتجاوزون في أرٍ هللا الحدّ الذي أباح لهم ربهم
وقولهَ :و َي ْبغُونَ فِي ْ
األر ِ
ُ
ّ
عذَاقٌ أ ِلي ٌم يقول :فهرَء الذين يظلمون
إلى ما لم يأذن لهم فيه ,فيفسدون فيها بغير
الحق أولَئِكَ لَ ُه ْم َ
ّ
الحق ,لهم عذاق من هللا يوم القيامة في جهنم مرلم موجع.
الناق ,ويبغون في األرٍ بغير

اآلية 44-43 :

صبَ َر َو َ
ّللاُ فَ َمىا
ور ي َو َمن يُ ْ
َ ِل ِل ّ
يفَ َر إِ ّن ذَلِكَ لَ ِم ْن َ
{ولَ َمن َ
ع ْا ِم اَُ ُم ِ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ْ
َ
ي ّمن بَ ْع ِد ِه َوت ََرى ّ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
سبِي ٍل }.
الظا ِل ِمينَ ل ّما َرأ ُوا العَذ َ
ى َم َرد ّمن َ
لَهُ ِمن َو ِل ّ
اق يَقولونَ هَل إِل َ
يقول تعالى ذ كره :ولمن صبر على إساءة إليه ,ويفر للمسيء إليه جرمه إليه ,فلىم ينتصىر منىه,
إن ذلىكَ ِل ْ
وهو على اَنتصار منه قىادر ابتغىاء وجىه هللا وجايىل ثوابىه ّ
مىو ِر يقىول :إن
مىن َ
ع ْىام األ ُ ُ
صبره ذلك ويفرانه ذنب المسيء إليه ,لمن عام األمور التي ندق إليها عباده ,وعام عليهم العمل
ي
به َو َم ْن يُ ْ
َ ِلل ّ
ي ِم ْن بَ ْع ِد ِه يقىول :ومىن خىذ لىه هللا عىن الرشىاد ,فلىيس لىه مىن ولى ّ
ّللاُ فَ َما لَهُ ِم ْن َو ِل ّ
يليه ,فيهديه لسبيل الصواق ,ويسدّده من بعد إضالل هللا إياه َوت ََرى ّ
اق يقول
الظا ِل ِمينَ لَ ّما رأ َ ُوا العَذَ َ
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :وترى الكافرين با يا محمد يىوم القيامىة لمىا عىاينوا
عذاق هللا يقولون لربهم :ه َْل لنا يا رقّ إلى َم َردَ ِم ْ
سىبِي ٍلق وذلىك كقولىه َولَىو ت َ َىرى إ ِذ ال ُمجْ ِر ُمىونَ
ىن َ
صى ْىرنا َو ِسىىم ْعنا ...اََيىىة ,اسىىتعتب المسىىاكين فىىي ييىىر حىىين
نا ِك ُ
سىىوا ُر ُءو ِس ى ِه ْم ِع ْن ىدَ َربّ ِه ى ْم َربّنىىا أ ْب َ
اَستعتاق .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,فىي قولىه :ه ْ
َىل إلىى َم َىردّ
23740ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
سبِي ٍل يقول :إلى الدنيا.
ِم ْن َ
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واختلف أهل العربية في وجه دخول «إن» في قولهّ :
ىور مىع دخىول الىالم
إن ذَلكَ لَ ِمى ْن َ
ع ْىا ِم األ ُ ُم ِ
ي أهل البصرة يقول في ذلك :أما الالم التي في قولهَ :ولَ َم ْ
صبَر َو َ
ىن
في قولهَ :ولَ ِم ْن َ
يفَ َر فكان نحو ّ
صبَ َر و َ
يفَ َر فالم اَبتداء ,وأما إن ذلك فمعناه وهللا أعلم :إن ذلك منىه مىن عىام األمىور ,وقىال :قىد
َ
ببر قفيا بدرهم ,أي قفيا منه
تقول :مررت بالدار الذرا بدرهم :أي الذرا منها بدرهم ,ومررت ّ
إن ال َم ْوتَ الّذِي ت َ ِف ّرونَ ِم ْنهُ فَإنّىهُ ُمالَقِىيك ْمُ
بدرهم .قال :وأما ابتداء «إن» في هذا الموضع ,فمثل قُ ْل ّ
يجوز ابتداء الكالم ,وهذا إذا طال الكالم في هذا الموضع.
وكان بعَهم يستخطيء هذا القول ويقول :إن العرق إذا أدخلت الىالم فىي أوائىل الجىااء أجابتىه
بجوابات األيمىان بمىا ,وَّ ,
وإن والىالم :قىال :وهىذا مىن ذاك ,كمىا قىال :لىئن أ ُ ْخ ِر ُجىوا َ يَ ْخ َر ُجىونَ
ّ
ُ
َ
َ
ص ُىرونَ فجىاء بىال وبىالالم
َمعَ ُه ْم َولَئِ ْن قُوتِلُوا َ يَ ْن ُ
ْبىار ثى ّم َ يُ ْن َ
ص ُىرونَ ُه ْم َولىئِ ْن نَ َ
ص ُىرو ُه ْم لي َُىول ّن األد َ
جوابا لالم األولى .قال :ولو قال :لئن قمت إني لقائم لجاز وَ حاجة به إلى العائد ,ألن الجواق في
ّ
ألقومن ,وَ أقوم ,وإني لقىائم
اليمين قد يكون فيه العائد ,وقد َ يكون أَ ترى أنك تقول :لئن قمت
وببر قفيا بدرهم ,فال بدّ من أن يتصل
فال تأتي بعائد .قال :وأما قولهم :مررت بدار الذرا بدرهم
ّ
ىهول مىىررت ببى ّىر بعَىىه بىىدرهم,
ىاألول بالعائىىد ,وإنمىىا يحىىذا العائىىد فيىىه ,ألن الثىىاني تبعىىي لى ّ
بى ّ
وبعَه بدرهم فلما كان المعنى التبعي حذا العائد .قال :وأمىا ابتىداء «إن» فىي كىل موضىع إذا
تفرون منىه ,فإنىه جىواق للجىااء,
طال الكالم ,فال يجوز أن تبتديء إَ بمعنى :قل إن الموت الذي ّ
كأنه قال :ما فررتم منه من الموت ,فهو مالقيكم .وهذا القول الثاني عندي أولى في ذلك بالصواق
للعلل التي ذكرناها.

اآلية 45 :

ع َل ْي َهىا خَا ِشىعِينَ ِمىنَ الىذّ ّل َين ُ
ظ ُىرونَ ِمىن َ
القول في تأويل قوله تعىالى:
ط ْىراٍ
{وت َ َىرا ُه ْم يُ ْع َرضُىونَ َ
َ
س ُه ْم َوأ َ ْه ِلي ِه ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َمى ِة أَََ ِإ ّن ّ
الظىا ِل ِمينَ فِىي
ي َوقَا َل الّذِينَ آ َمنُ َواْ ِإ ّن ْالخَا ِس ِرينَ الّذِينَ َخس ُِر َواْ أَنفُ َ
َخ ِف ّ
ق ّم ِق ٍيم }.
عذَا ٍ
َ
يقىىول تعىىالى ذكىىره :وتىىرى يىىا محمىىد الظىىالمين يعرضىىون علىىى النىىار خا ِشىعِينَ ِمىىنَ الىذّ ّل يقىىول:
خاضعين متذللين .كما:
23741ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد :,الخ و  :الخوا والخ ية
عا وج ّل ,وقرأ قول هللا ّ
ّ
اق ...إلى قولىه :خا ِشىعِينَ ِمىنَ الىذّ ّل قىال :قىد أذلهىم
عا وج ّل :لَ ّما رأ َ ُوا ال َعذَ َ
الخوا الذي نال بهم وخ عوا له.
ي ,فىي قولىه :خا ِشىعِينَ قىال:
23742ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
خاضعين من الذ ّل.
وقوله :يَ ْن ُ
ظ ُرونَ ِم ْن َ
ي يقول :ينظر هىرَء الظىالمون إلىى النىار حىين يعرضىون عليهىا
ط ْراٍ َخ ِف ّ
ي.
من طرا خف ّ
َ
ْ
ي فقال بعَهم :معناه :من طرا ذليل .وكأن
واختلف أهل التأويل في معنى قولهِ :من ط ْراٍ َخ ِف َ
معنى الكالم :من طرا قد َخ ِفي من ذلّةٍ .ذكر من قال ذلك:
23743ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ىن َ
علَيْهىىا خا ِش ى ِعينَ ِمىىنَ ال ىذّ ّل ...إلىىى قولىىهِ :مى ْ
ي يعنىىي
عبىىاق ,قولىىهَ :وتَىىرا ُه ْم يُ ْع َر ُ
ضىىونَ َ
طى ْىراٍ َخ ِف ى ّ
ي :الذليل.
بالخف ّ
 23744ـ حدثنا محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى :وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهىد ,فىي قولىه ّ
عىا وجى ّل:
ِم ْن َ
ي قال :ذليل.
ط ْراٍ َخ ِف ّ
وقال آخرون :بل معنى ذلك أنهم يسارقون النظر .ذكر من قال ذلك:
ُ
َ
23745ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىه :يَ ْنظ ُىرونَ ِم ْ
ىن ط ْىراٍ
ي قال :يسارقون النظر.
َخ ِف ّ
َ
ي ِم ْ
ي قىال:
23746ـ حدثنا محمد ,قال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ىن ط ْىراٍ َخ ِفى ّ
يسارقون النظر.
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واختلف أهل العربية في ذلك ,فقال بعى نحىويي البصىرة فىي ذلىك :جعىل الطىرا العىين ,كأنىه
قال :ونظرهم من عين ضعيفة ,وهللا أعلم .قال :وقال يونس :إن ِم ْن َ
ط ْراٍ مثل بطراٍ  ,كما تقىول
العرق :ضربته في السيف ,وضربته بالسيف.
وقال آخر منهم :إنما قيلِ :م ْن َ
ي ألنه َ يفتح عينيه ,إنما ينظر ببعَها.
ط ْراٍ َخ ِف ّ
وقال آخرون منهم :إنما قيلِ :م ْن َ
ي ألنهم ينظرون إلىى النىار بقلىوبهم ,ألنهىم يُح ُىرون
ط ْراٍ َخ ِف ّ
عميا.
ُ
والصواق من القول في ذلك ,القول الذي ذكرناه عىن ابىن عبىاق ومجاهىد ,وهىو أن معنىاه :أنهىم
ينظرون إلى النار من طرا ذليل ,وصفه هللا ج ّل ثناؤه بالخفاء للذلة التي قد ركبىتهم ,حتىى كىادت
أعينهم أن تغور ,فتذهب.
ّ
وقولىهَ :وقىا َل الّىذِينَ آ َمنُىوا ّ
سى ُهم وأ ْه ِلىي ِه ْم يَ ْىو َم ال ِقيا َمى ِة يقىول تعىىالى
إن الخا ِس ِىرينَ الىذِينَ َخس ُ
ِىروا أ ْنفُ َ
ذكره :وقال الذي ن آمنوا با ورسوله :إن المغبىونين الىذين يبنىوا أنفسىهم وأهلىيهم يىوم القيامىة فىي
الجنة .كما:
ّ
ِىروا
ي ,قولىه :الىذِينَ َخس ُ
23747ـ حدثنا محمىد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
س ُه ْم وأ ْه ِلي ِه ْم يَ ْو َم ال ِقيام ِة قال :يبنوا أنفسهم وأهليهم في الجنة.
أ ْنفُ َ
ّ
وقوله :أَ ّ
ق ُم ِق ٍيم يقول تعالى ذكره :أَ إن الكافرين يىوم القيامىة فىي عىذاق
عذَا ٍ
إن الظا ِل ِمينَ فِي َ
يخف.
لهم من هللا ُمقيم عليهم ,ثابت َ ياول عنهم ,وَ يَبيد ,وَ
ّ

اآلية 47-46 :

ّللاُ فَ َما
القول في تأويل قوله تعالى:
ّللاِ َو َمن يُ ْ
َ ِل ِل ّ
ُون ّ
{و َما َكانَ لَ ُهم ّم ْن أ َ ْو ِل َيآ َء َين ُ
ص ُرونَ ُهم ّمن د ِ
َ
ْ
ّللاِ َما لَ ُك ْم ّمىن ّم ْل َجى ٍأ َي ْو َمئِى ٍذ َو َمىا
ي َي ْو ٌم َّ َم َردّ لَهُ ِمنَ ّ
لَهُ ِمن َ
س ِبي ٍل ي ا ْست َِجيبُواْ ِل َربّ ُك ْم ّمن قَ ْب ِل أَن َيأتِ َ
ير }.
لَ ُك ْم ّمن نّ ِك ٍ
يقول تعالى ذكره :ولم يكىن لهىرَء الكىافرين حىين يعىذّبهم هللا يىوم القيامىة أوليىاء يمنعىونهم مىن
ّللاُ فَ َما
عذاق هللا وَ ينتصرون لهم من ربهم على ما نالهم به من العذاق من دون هللا َو َم ْن يُ ْ
َ ِل ِل ّ
ّ
الحق فما له مىن طريىق إلىى الوصىول إليىه ,ألن الهدايىة
س ِبي ٍل يقول :ومن يخذله عن طريق
لَهُ ِم ْن َ
وانضالل بيده دون ك ّل أحد سواه.
داعىي هللا وآمنىوا بىه
وقوله :ا ْست َِجيبُوا ِل َىربّ ُك ْم يقىول تعىالى ذكىره للكىافرين بىه :أجيبىوا أيهىا النىاق
َ
ْ
ّللاِ :يقىول َ :شىيء
ي َي ْىو ٌم َ َم َىردّ لَىهُ ِمىنَ ّ
واتبعوه على ما جاءكم به من عند ربكمِ ,م ْن قَ ْب ِل أ َ ْن يىأ ِت َ
يردّ مجيئه إذا جاء هللا به ,وذلىك يىوم القيامىة مىا لَ ُكى ْم ِم ْ
ىن َم ْل َجىإ ٍ َي ْو َم ِئى ٍذ يقىول جى ّل ثنىاؤه :مىالكم أيهىا
الناق من معقل تحترزون فيه ,وتلجأون إليه ,فتعتصىمون بىه مىن النىازل بكىم مىن عىذاق هللا علىى
ير يقىول :وَ أنىتم تقىدرون لمىا يحى ّل بكىم مىن عقابىه يومئى ٍذ
كفركم به ,كان في الدنيا َوما لَ ُك ْم ِم ْن نَ ِك ٍ
على تغييره ,وَ على انتصار منه إذا عاقبكم بمىا عىاقبكم بىه .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23748ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قوله :ما لَ ُك ْم ِم ْن َم ْل َجإ ٍ
ير قال :ناصر ينصركم.
قال :من َمحْ َرز .وقولهِ :م ْن نَ ِك ِ
ي مىا لَ ُكى ْم ِم ْ
ىن َم ْل َجىإ ٍ يَ ْو َمئِى ٍذ
23749ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ير يقول :من ّ
عا تعتاون.
تلجأون إليه َوما لَ ُك ْم ِم ْن نَ ِك ٍ

اآلية 48 :

علَيْىكَ إَِّ ْالىبَالَ ُ
غ َوإِنّىآ
القول في تأويل قوله تعالى{ :فَإ ِ ْن أَع َْر ُ
علَى ْي ِه ْم َح ِفيظىا ً إِ ْن َ
س ْىلنَاكَ َ
ضواْ فَ َمآ أ َ ْر َ
سيّئ َةٌ بِ َما قَدّ َم ْ
ور }.
سانَ َكفُ ٌ
سانَ ِمنّا َرحْ َمةً فَ ِر َح بِ َها َو ِإن ت ُ ِ
انن َ
ص ْب ُه ْم َ
انن َ
ت أ َ ْيدِي ِه ْم فَإ ِ ّن ِ
ِإذَآ أَذَ ْقنَا ِ
ّ
الحىق ,ودعىوتهم
يقول تعالى ذكره :فإن أعرٍ هرَء الم ركون يىا محمىد عمىا أتيىتهم بىه مىن
إليه من الرشد ,فلم يستجيبوا لك ,وأبَ ْوا قبوله منك ,فدعهم ,فإنا لن نرسلك إليهم رقيبا عليهم ,تحفىظ
علَيْكَ إَّ البَال ُ
عليهم أعْمالهم وتحصيها ْ
غ يقول :ما عليك يا محمد إَ أن تبلغهم مىا أرسىلناك بىه
إن َ
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إليهم من الرسالة ,فإذا بلغتهم ذلك ,فقد قَيت ما عليك َوإنّا إذَا أذَ ْقنىا ان ْنسىانَ منّىا َرحْ َمىةً فَ ِىر َح ِبهىا
يقول تعالى ذكره :فإنا إذا أينينا ابن آدم فأعطيناه من عنىدنا سىعة ,وذلىك هىو الرحمىة التىي ذكرهىا
سىىعة وكثىىرة المىىالَ ,و ْ
إن
جى ّل ثنىاؤه ,فىىرح بهىىا :يقىىول :سى ّىر بمىىا أعطينىاه مىىن ال ِغنىىى ,ورزقنىىاه مىىن ال ّ
سيّئ َةٌ يقول :وإن أصابتهم فاقة وفقر وضيق عيم بِما قَىدّ َم ْ
ت أيْىدِي ِه ْم يقىول :بمىا أسىلفت مىن
تُ ِ
ص ْب ُه ْم َ
معصية هللا عقوبة له على معصيته إياه ,جحد نعمة هللا ,وأيس من الخير ّ
ىور يقىول
فىإن ان ْنسىانَ َكفُ ٌ
ُ
تعالى ذكره :فإن اننسان جحود نعم ربه ,يعىدّد المصىائب ,ويجحىد الىنعم .وإنمىا قىالَ :و ْ
صىبِ ُه ْم
إن ت ْ
سيّئ َةٌ فأخرج الهاء والميم مخرج كناية جمع الذكور ,وقد ذكر اننسان قبل ذلك بمعنى الواحد ,ألنه
َ
بمعنى الجمع.

اآلية 50-49 :

ىب ِل َمىن يَ َىآ ُء ِإنَاثىا ً
ٍ يَ ْخلُ ُ
القول في تأويل قوله تعىالىّ ِ :
سى َم َاوا ِ
ىق َمىا يَ َىآ ُء يَ َه ُ
{لِلِ ُم ْلىكُ ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
ِير }.
َويَ َه ُ
ع ِلي ٌم قَد ٌ
ع ِقيما ً ِإنّهُ َ
ور ي أ َ ْو يُاَ ّو ُج ُه ْم ذُ ْك َرانا ً َو ِإنَاثا ً َويَجْ َع ُل َمن يَ َآ ُء َ
ب ِل َمن يَ َآ ُء الذّ ُك َ
يقول تعالى ذكره :سلطان السموات السبع واألرضين ,يفعل في سلطانه مىا ي ىاء ,ويخلىق مىا
يحبّ خلقه ,يهب لمن ي اء من خلقه من الولد اننا دون الذكور ,بأن يجعل كل ما حملت زوجته
ور يقىول :ويهىب لمىن ي ىاء مىنهم الىذكور ,بىأن يجعىل كى ّل
من حمل منه أنثى َويَ ُ
هب ِل ُم ْن يَ ا ُء الذّ ُك َ
حمل حملته امرأته ذكرا َ أنثى فيهم.
 23750ـ حدثني محمد بن عمرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ْأو يُىاَ ّو ُج ُه ْم ذُ ْك َرانىا
َوإناثا قال :يخلط بينهم يقول :التاوي :,أن تلىد المىرأة يالمىا ,ثىم تلىد جاريىة ,ثىم تلىد يالمىا ,ثىم تلىد
جارية.
ىب ِل َم ْ
ىن َي ىا ُء إناثىا,
23751ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ,قولىهَ :ي َه ُ
ور قادر وهللا ربنىا علىى ذلىك أن يهىب للرجىل ذكىورا ليسىت معهىم أنثىى ,وأن
َو َي َه ُ
ب ِل َم ْن َي ا ُء الذّ ُك َ
ع ِقيما َ يولد له.
يهب للرجل ذكرانا وإناثا ,فيجمعهم له جميعاَ ,و َيجْ َع ُل َم ْن َي ا ُء َ
ي ,فىي قىول هللا ّ
عىا وجى ّل:
23752ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عىن السىد ّ
ور ليست معهم إنا ْأو يُاَ ّو ُج ُه ْم ذُ ْك َرانا َوإناثا قال :يهب
ب لَ َم ْن َي ا ُء إناثاَ ,و َي ُ
َي َه ُ
هب ِل َم ْن َي ا ُء الذّ ُك َ
لهم إناثا وذكرانا ,ويجعل من ي اء عقيما َ يُولدَ له.
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23753ـ حدثني عل ّ
ع ِقيما يقول َ :ي ُْل ِقح.
َو َيجْ َع ُل َم ْن َي ا ُء َ
23754ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهَ :ويَجْ عَى ُل َم ْ
ىن يَ ىا ُء
ع ِقيما َ يلد واحدا وَ اثنين.
َ
23755ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سمعت أبا معاذ يقول :أخبرنا عبيد هللا ,قال :سمعت الَىحاك
ىب ِل َم ْ
ور لىيس فىيهم أنثىى ْأو يُىاَ ّو ُج ُه ْم ذُ ْك َرانىا
ب ِل َم ْن يَ ا ُء إناثاَ ,ويَ َه ُ
يقول في قوله :يَ َه ُ
ىن يَ ىا ُء الىذّ ُك َ
ْ
ع ِقيما َ يُولد له .وقال ابىن زيىد :فىي معنىى
مرة وأنثى ّ
َوإناثا تلد المرأة ذكرا ّ
مرة َويَجْ عَ ُل َمن يَ ا ُء َ
قولهْ :أو يُاَ ّو ُج ُه ْم ما:
ُ
ْ
23756ـ حدثني يونس ,قال :ابن وهب ,قال :قال ابىن زيىد :فىي قولىهْ :أو يُىاَ ّو ُج ُه ْم ذك َرانىا َوإناثىا
قال :أو يجعل في الواحد ذكرا وأنثى توأما ,هذا قولهْ :أو يُاَ ّو َج ُه ْم ذُ ْك َرانا َوإناثا.
ِير يقول تعالى ذكره :إن هللا ذو علىم بمىا يخلىق ,وقُىدرة علىى خلىق مىا ي ىاء َ
ع ِليم قَد ٌ
وقوله :إنّهُ َ
يعاق عنه علم شيء من خلقه ,وَ يعجاه شيء أراد خلقه.

اآلية 51 :

ق أ َ ْو ي ُْر ِسى َل
القول في تأويل قوله تعالى:
{و َما َكانَ ِلبَ ٍَر أَن يُ َكلّ َمهُ ّ
ّللاُ ِإَّ َوحْ يا ً أ َ ْو ِمن َو َر ِ
آء ِح َجا ٍ
َ
ي َح ِكي ٌم }.
سوًَ فَي ِ
َر ُ
ي ِبإ ِ ْذنِ ِه َما يَ َآ ُء ِإنّهُ َ
ع ِل ّ
ُوح َ
يقول تعالى ذكره :وما ينبغي لب ر من بني آدم أن يكلمه ربه إَ وحيا يوحي هللا إليه كيف شىاء,
أو إلهاما ,وإما ييره ْأو ِم ْ
ق يقىول :أو يكلمىه بحيىث يسىمع كالمىه وَ يىراه ,كمىا كلىم
ىن َو َر ِ
اء ِحجىا ٍ
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سىوًَ يقىول :أو يرسىل هللا مىن مالئكتىه رسىوًَ ,إمىا
موسى نبيىه صىلى هللا عليىه وسىلم ْأو ي ُْر ِسى َل َر ُ
ي بإ ْذنِ ِه ما يَ ا ُء يقول :فيوحي ذلك الرسول إلىى المرسىل إليىه بىإذن ربىه
جبرائيل ,وإما ييره فَي ِ
ُوح َ
ما ي اء ,يعني :ما ي اء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونهي ,ويير ذلك من الرسالة والوحي .وبنحو
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ّ
ي ,في قوله عىا وجى ّلَ :ومىا
23757ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
كانَ ِلبَ َر ْ
ق موسى كلمىه هللا مىن وراء حجىاق,
أن يُ َكلّ َمهُ ّ
ّللاُ إَّ َوحْ يا يوحي إليه ْأو ِم ْن َو ِ
راء ِحجا ٍ
ْ
ً
ي بإذنِ ِه ما يَ ا ُء قال :جبرائيل يأتي بالوحي.
سوَ فَي ِ
ْأو ي ُْر ِس َل َر ُ
ُوح َ
ً
ي
قىراء األمصىار فَي ِ
القراء في قراءة قولىهْ :أو ي ُْر ِسى َل َر ُ
سىوَ فيىوحي ,فقرأتىه عامىة ّ
واختلفت ّ
ُىوح َ
بنصب الياء عطفا على ي ُْر ِسلَ ,ونصبوا ي ُْر ِس َل عطفا بها على موضىع الىوحي ,ومعنىاه ,ألن معنىاه
وما كان لب ر أن يكلمه هللا إَ أن يوحي إليه أو يرسل إليه رسوًَ
فيوحي بإذنه ما ي اء .وقرأ ذلك
َ
ىوحي» بإرس ىال اليىىاء بمعنىىى الرفىىع عطفىىا بىىه علىىى ي ُْر ِس ىلُ ,وبرفىىع ي ُْر ِس ى ُل علىىى
نىىافع المىىدني «فيُى ِ
اَبتداء.
علو على كل شيء وارتفا
وقوله :إنّهُ َ
ي َح ِكي ٌم يقول تعالى ذكره إنه يعني نفسه ج ّل ثناؤه :ذو ّ
ع ِل ّ
عليه ,واقتدار .حكيم :يقول :ذو حكمة في تدبيره خلقه.

اآلية 53-52 :

ىاق َوََ
القول في تأويل قوله تعالى:
{و َكذَلِكَ أ َ ْو َح ْينَآ ِإلَيْكَ ُروحا ً ّم ْن أ َ ْم ِرنَا َمىا ُكنىتَ تَىد ِْري َمىا ْال ِكت َ ُ
َ
ىان َولَىىـ َ ِكن َج َع ْلنَىىاهُ نُىىورا ً نّ ْه ىدِي ِب ى ِه َمىىن نّ َىىآ ُء ِمى ْ
اني َمى ُ
صى َىراطٍ ّم ْس ىت َ ِقي ٍم ي
ىى ِ
ِ
ىن ِع َبا ِدنَىىا َو ِإنّىىكَ لَت َ ْه ىد َ
ِي ِإلَى َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ور }.
م
َ
ا
ير
َص
ت
ّللا
ى
ل
إ
َ
أ
ٍ
األر
ي
ف
ا
م
و
ت
ا
او
م
س
ال
ي
ف
ا
م
ه
ل
ِي
ذ
ال
ّللا
اط
ر
ص
ِ
ّ
ّ
ِ
ّ
ِ
ِ
ْ
ِ ِ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
َ َ
َ
َ َ
يعني تعالى ذكره بقوله :و َكذلكَ ْأو َحيْنا إلَيْكَ ُروحا ِم ْن ْأم ِرنىا وكمىا كنىا نىوحي فىي سىائر رسىلنا,
كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن ,روحا من أمرنا :يقول :وحيا ورحمة من أمرنا.
واختلف أهل التأويل في معنى الروح في هذا الموضع ,فقال بعَهم :عنى به الرحمة .ذكىر مىن
قال ذلك:
 23758ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,عن الحسن في
قولهُ :روحا ِم ْن ْأم ِرنا قال :رحمة من أمرنا.
وقال آخرون :معناه :وحيا من أمرنا .ذكر من قال ذلك:
ي ,في قولىه :و َكىذلكَ ْأو َحيْنىا
23759ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
إلَيْكَ ُروحا ِم ْن ْأم ِرنا قال :وحيا من أمرنا.
وقد بيّنا معنى الروح فيما مَى بذكر اختالا أهل التأويىل فيهىا بمىا أينىى عىن إعادتىه فىي هىذا
الموضع.
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
تاق َوَ اني َمىان يقىول جىل ثنىاؤه لنبيىه محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم:
وقولهَ :ما كنتَ تد ِْري ما ال ِك ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ي شيء الكتىاق وَ انيمىان اللىذين أعطيناكهمىا َول ِكىن َجعَلنىاهُ نىورا يقىول:
ماكنت تدري يا محمد أ ّ
ولكن جعلنا هذا القرآن ,وهو الكتاق نورا ,يعنىي ضىيا ًء للنىاق ,يستَىيئون بَىوئه الىذي بىيّن هللا
فيه ,وهو بيانه الذي بيّن فيه ,مما لهم فيه في العمل به الرشاد ,ومن النار النجاة نَ ْهدِي بِ ِه َم ْن نَ ىا ُء
ِم ْن ِعبادِنا يقول :نهدي بهذا القرآن ,فالهاء في قوله «به» من ذكر الكتاق.
ىن نَ ىا ُء ْ
ىن نَ ىا ُء :نسىدّد إلىى سىبيل الصىواق ,وذلىك انيمىان بىا َم ْ
ويعني بقوله :نَ ْهىدِي بِى ِه َم ْ
مىن
ِعبادِنا يقول :نهدي به من ن اء هدايته إلى الطريق المستقيم من عبادنا .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك
قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ُ
ْ
تىاق
ي ما كنتَ تَد ِْري مىا ال ِك ُ
23760ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
ُ
انيمان يعني محمدا صلى هللا عليه وسلم َولَ ِك ْن َجعَ ْلناهُ نُورا نَ ْهدِي بِ ِه َم ْن نَ ا ُء ِم ْن ِعبادِنا يعني
َوَ
ْ
َ
بالقرآن .وقال ج ّل ثناؤه َول ِك ْن َجعَلنىاهُ فوحىد الهىاء ,وقىد ذكىر قبىل الكتىاق وانيمىان ,ألنىه قصىد بىه
الخبر عن الكتاق .وقال بعَهم :عنى به انيمان والكتىاق ,ولكىن وحىد الهىاء ,ألن أسىماء األفعىال
يجمع جميعها الفعل ,كما يقال :إقبالك وإدبارك يعجبني ,فيوحدهما وهما اثنان.
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ص َراطٍ ُم ْست َ ِق ٍيم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :وإنىك
وقولهَ :وإنّكَ لَت َ ْهدِي إلى ِ
يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم عبادنا ,بالدعاء إلى هللا ,والبيان لهم .كما:
َ
ّ
23761ـى حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة ,قولىىهَ :وإنىىكَ لت َ ْهىىدي إلىىى
ص َراطٍ ُم ْست َ ِق ٍيم قال تبارك وتعالى َو ِل ُك ّل قَ ْو ٍم ها ٍد دا ٍ يدعوهم إلى هللا ّ
عا وج ّل.
ِ
َ
صىراطٍ
حدثنا ابىن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة َوإنّىكَ لت َ ْهىدي إلىى ِ
ُم ْست َ ِق ٍيم قال :لكل قوم هاد.
َ
صىراطٍ
ي َوإنّكَ لت َ ْهىدِي إلىى ِ
23762ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
ٍ يقىول
سى ّموا ِ
ىراط ّ
ّللاِ الّىذِي لَىهُ مىا فِىي ال ّ
ص ِ
ت ومىا فىي ْ
األر ِ
ُم ْست َ ِق ٍيم يقول :تدعو إلى دين مستقيمِ ,
ج ّل ثناؤه :وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ,وهو انسالم ,طريق هللا الذي دعا إليه عباده ,الذي لهم
ُملك جميع ما في السموات وما في األرٍ َ ,شريك له فىي ذلىك .والصىراط الثىاني :ترجمىة عىن
األول.
الصراط ّ
ور يقول ج ّل ثناؤه :أَ إلى هللا أيها الناق تصىير أمىوركم
وقوله ج ّل ثناؤه :أَ إلى ّ
ير اَ ُم ُ
َص ُ
ّللاِ ت ِ
في اََخرة ,فيقَي بينكم بالعدل.
فإن قال قائل :أو ليست أمورهم في الدنيا إليهق قيل :هي وإن كان إليه تدبير جميع ذلىك ,فىإن لهىم
ووَة ينظرون بينهم ,وليس لهم يوم القيامة حاكم وَ سلطان ييره ,فلذلك قيىل :إليىه تصىير
حكاما ُ
األمور هنالك وإن كانت األمور كلها إليه وبيده قَاؤها وتدبيرها في كل حال.

سورة الزخرف
سورة الاخرا مكية
وآياتها تسع وثمانون

بسم هللا الرح َمن الرحيـم

اآلية 2-1 :

ين }.
القول في تأويل قوله تعالى:
{حـم ي َو ْال ِكت َا ِ
ق ْال ُمبِ ِ
َ
قد بيّنا فيما مَى قوله :حم بما أينى عن إعادته في هذا الموضع.
سم من هللا تعالى أقسم بهذا الكتاق الذي أناله على نبيىه محمىد صىلى هللا
وقولهَ :وال ِكتا ِ
ين ق َ
ق ال ُمبِ ِ
ق ال ُم ِبيىنِلمن تىدبّره وف ّكىر فىي عبىره ,وعظاتىه ,هىداه ,ورشىده ,وأدلتىه علىى
عليه وسلم فقالَ :وال ِكتا ِ
حقيته ,وأنه تنايل من حكيم حميد َ ,اختالق من محمد صىلى هللا عليىه وسىلم وَ افتىراء مىن أحىد
المنىذرون بىه مىن
ع َر ِبيّا يقول :إنا أنالناه قرآنا عربيىا بلسىان العىرق ,إذ كنىتم أيهىا
ُ
إنّا َج َع ْلناهُ قُ ْرآنا َ
رهط محمد صلى هللا عليه وسلم عربا لَ َعلّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ يقول :لتعقلوا معانيه وما فيه من مواعظ ,ولىم
ي َ نفقه معانيه .وبنحو
يناله بلسان العجم ,فيجعله أعجميا ,فتقولوا :نحن عرق ,وهذا كالم أعجم ّ
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ىين هىو
23763ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
ي حىم .وال ِكتىاق ال ُم ِب ِ
هذا الكتاق المبين.
23764ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة حم .والكتاق المبين مبين وهللا
بركته ,وهداه ورشده.

اآلية 4-3 :

ق لَىدَ ْينَا
ىي أ ُ ّم ْال ِكتَىا ِ
القول في تأويل قوله تعالىِ { :إنّا َج َع ْلنَىاهُ قُ ْرآنىا ً َ
ع َر ِبيّىا ً لّ َعلّ ُكى ْم ت َ ْع ِقلُىونَ ي َو ِإنّىهُ ِف َ
ي َح ِكي ٌم }.
لَ َع ِل ّ
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ي :يقىول:
يقول تعالى ذكره :وإن هذا الكتاق أصل الكتاق الذي منه نسى هىذا الكتىاق عنىدنا لعلى ّ
علو ورفعة ,حكيم :قد أحكمت آياته ,ثم فصىلت فهىو ذو حكمىة .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال
لذو ّ
أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23765ـ حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ابىن عليىة ,عىن ه ىام الدسىتوائي ,عىن القاسىم بىن أبىي بىاة,
قال :حدثنا عروة بن عامر ,أنه سمع ابن عبىاق يقىولّ :أول مىا خلىق هللا القلىم ,فىأمره أن يكتىب مىا
ي حكيم.
يريد أن يخلق ,قال :والكتاق عنده ,قال :وإنه في أ ّم الكتاق لدينا لعل ّ
23766ـ حدثني أبو السائب ,قال :حدثنا ابن إدريس ,قال :سىمعت أبىي ,عىن عطيىة بىن سىعد فىي
ي َح ِكي ٌم يعني القرآن في أ ّم الكتاق الذي عند هللا
قول هللا تبارك وتعالى :وإنّهُ في أ ّم ال ِكتا ِ
ق لَدَيْنا ِلعَ ِل ّ
منه نس .
23767ـ حدثني أبو السائب ,قال :حدثنا ابن إدريس ,قال :سمعت مالكا يروي عىن عمىران ,عىن
عكرمة وإنّهُ فِي أ ُ ّم ال ِكتاق لَدَيْنا قال :أ ّم الكتاق القرآن.
23768ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :وإنّهُ فىي أ ّم
ال ِكتاق لَدَيْنا قال :أ ّم الكتاق :أصل الكتاق وجملته.
ُ
ق :أي جملىة الكتىاق
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة َوإنّىهُ فِىي أ ّم ال ِكتىا ِ
أي أصل الكتاق.
ُ
ق يقىول:
ي َوإنّهُ فِي أ ّم ال ِكتىا ِ
23769ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
في الكتاق الذي عند هللا في األصل.
ي َح ِكي ٌم وقد ذكرنا معناه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر مىن قىال
وقوله :لَدَيْنا لَ َع ِل ّ
ذلك:
ي َح ِكىي ٌم يخبىر عىن
23770ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة لَىدَيْنا لَ َع ِلى ّ
منالته وفَله وشرفه.

اآلية 5 :

ص ْفحا ً أَن ُكنت ُ ْم َق ْوما ً ّمس ِْرفِينَ }.
القول في تأويل قوله تعالى{ :أ َ َفنََ ِْر ُ
ق َ
عن ُك ُم الذّ ْك َر َ
اختلىىف أهىىل التأويىىل فىىي تأويىىل ذلىىك ,فقىىال بعَىىهم :معنىىاه :أفنَىىرق عىىنكم ونتىىرككم أيهىىا
الم ركون فيما تحسبون ,فال نذكركم بعقابنا من أجل أنكم قوم م ركون .ذكر من قال ذلك:
23771ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قىول هللا ّ
عىا
ص ْفحا قال :تكذّبون بالقرآن ثم َ تعاقبون عليه.
وج ّل :أفَنََ ِْر ُ
ق َ
ع ْن ُك ْم الذّ ْك َر َ
23772ـى حىىدثني محمىىد بىىن عمىىارة ,قىىال :حىىدثنا عبيىىد هللا بىىن موسىىى ,قىىال :أخبرنىىا سىىفيان ,عىىن
ص ْفحا قال :بالعذاق.
إسماعيل ,عن أبي صالح ,قوله :أفَنََ ُ
ْرق َ
ع ْن ُك ْم الذّ ْك َر َ
عى ْن ُك ْم الىذّ ْك َر
ي أفَنََ ِْىر ُ
ق َ
23773ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
صفحا قال :أفنَرق عنكم العذاق.
23774ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ص ْفحا ْ
أن ُك ْنىت ُ ْم قَ ْومىا ُمس ِْىرفِينَ يقىول :أحسىبتم أن نصىفح عىنكم
عباق ,قوله :أفَنََ ُ
ْرق َ
ع ْن ُك ُم الذّ ْك َر َ
ولما تفعلوا ما أُمرتم به.
وقىىال آخىىرون :بىىل معنىىى ذلىىك :أفنتىىرك تىىذكيركم بهىىذا الق ىرآن ,وَ نىىذكركم بىىه ,ألن كنىىتم قومىىا
مسرفين .ذكر من قال ذلك:
ّ
ْ
ْ
ُ
ْ
صىفحا
23775ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة أفَنََ ِْىر ُ
ق َ
عىنك ْم الىذك َر َ
ْ
أن ُك ْن ىت ُ ْم قَ ْومىىا ُم ْسى ِىرفِينَ  :أي م ىىركين ,وهللا لىىو كىىان هىىذا القىىرآن رفىىع حىىين ردّه أوائىىل هىىذه األمىىة
لهلكوا ,فدعاهم إليه ع رين سنة ,أو ما شاء هللا من ذلك.
ق
23776ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتىادة ,فىي قولىه :أفَنََ ِْىر ُ
ص ْفحا قال :لو أن هذه األمة لم يرمنوا لَرق عنهم الذكر صفحا ,قال :الذكر ما أنال
َ
ع ْن ُك ْم الذّ ْك َر َ
عليهم مما أمرهم هللا به ونهاهم صفحا َ ,يذكر لكم منه شيئا.

This file was downloaded from QuranicThought.com

تأولىه :أفنَىرق عىنكم العىذاق فنتىرككم ونعىرٍ
وأولى التأويلين في ذلك بالصواق تأويىل مىن ّ
عنكم ,ألن كنتم قوما مسرفين َ ترمنون بربكم.
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين باََية ,ألن هللا تبارك وتعالى أتبع ذلك خبره عن األمىم السىالفة قبىل
األمم التي توعدها بهذه اََية في تكذيبها رسلها ,ومىا أحى ّل بهىا مىن نقمتىه ,ففىي ذلىك دليىل علىى أن
ص ْفحا وعيد منه للمخاطبين به من أهل ال رك ,إذ سلكوا فىي التكىذيب
قوله :أفَنََ ِْر ُ
ق َ
ع ْن ُك ْم الذّ ْك َر َ
بما جاءهم عن هللا رسولهم مسلك الماضين قبلهم.
ُ
قىراء المدينىة والكوفىة « ْ
إن ك ْنىتُم» بكسىر األلىف مىن
القراء في قراءة ذلك ,فقرأته عامة ّ
واختلفت ّ
قىراء أهىل مكىة
«إن» بمعنى :أفنَىرق عىنكم الىذكر صىفحا إذ كنىتم قومىا مسىرفين .وقىرأه بعى
ّ
قراء البصرة «أن» بفتح األلف من «أن» ,بمعنى :ألن كنتم.
والكوفة وعامة ّ
واختلف أهل العربية في وجه فتح األلف من أن في هذا الموضىع ,فقىال بعى نحىويي البصىرة:
فتحت ألن معنى الكالم :ألن كنتم .وقال بع نحويي الكوفة :مىن فتحهىا فكأنىه أراد شىيئا ماضىيا,
فقىىال :وأنىىت تقىىول فىىي الكىىالم :أتيىىت أن حرمتنىىي ,تريىىد :إذ حرمتنىىي ,ويكسىىر إذا أردت :أتيىىت إن
صدّو ُك ْم ْ
َآن قَ ْو ٍم ْ
شن ُ
صدّو ُك ْم بكسر وبفتح.
تحرمني .ومثله َ :يَجْ ر َمنّ ُك ْم َ
وإن َ
أن َ
آثار ِه ْم ْ
سفا قال :والعرق تن د قول الفرزدق:
إن لَ ْم يُرْ ِمنُوا ِب َهذَا ال َحدِي ِ
فَلَ َعلّكَ ِ
ثأ َ
باخ ٌع نَ ْف َ
سكَ على ِ
أَتجْ اَ ُ ْ
از ِم
أن أ ُ ْذنا قُت َ ْيبَةَ ُح ّا ِ
ابن ح ِ
تاجهارا ولَ ْم تَجْ اَ ْ لقَتْ ِل ِ
قال :وين د:
ع ّاة َ ال ُمتَقَط ُعّ
ُ
أتَجْ اَ ُ ْ
أن بانَ ال َخ ِليط ال ُم َودّ ُ
ع َو َح ْب ُل ال ّ
صفا ِم ْن َ
قال :وفي كل واحد من البيتين ما في صاحبه من الكسر والفتح.
والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك عنىىدنا :أن الكسىىر والفىىتح فىىي األلىىف فىىي هىىذا الموضىىع قراءتىىان
م هورتان في قَ َرأة األمصار صحيحتا المعنى ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب ,وذلك أن العرق إذا
تقدم «أن» وهي بمعنى الجااء فعل مستقبل كسروا ألفها أحيانا ,فمحَوا لها الجااء ,فقالوا :أقىوم
إن قمت ,وفتحوها أحيانا ,وهم ينوون ذلك المعنى ,فقالوا :أقوم أن قمت بتأول ,ألن قمت ,فإذا كىان
الذي تقدمها من الفعل ماضيا لم يتكلّموا إَ بفتح األلف من «أن» فقالوا :قمتُ أن قمتَ  ,وبذلك جاء
التنايل ,وتتابع شعر ال عراء.

اآلية 7-6 :

ي ِإَّ َكانُواْ ِبى ِه
القول في تأويل قوله تعالى:
ي ِفي ّ
{و َك ْم أ َ ْر َ
األولِينَ ي َو َما َيأ ْ ِتي ِهم ّم ْن نّ ِب ّ
س ْلنَا ِمن نّ ِب ّ
َ
َي ْست َ ْه ِائُونَ }.
األولين الذين مَوا قبل قرنك الىذي
يقول تعالى ذكرهَ :و َك ْم ْ
ي يا محمد في القرون ّ
أر َ
س ْلنَا ِمنَ نَبِ ّ
ْ
ي إَّ كانُوا بِى ِه يَسْىت َ ْه ِا ُءونَ يقىول ومىا
بعثت فيه كما أرسلناك في قومك من قريم َوما يَأتِي ِه ْم ِم ْن نَبِ َ
ي يىدعوهم إلىى الهىدى
كان يأتي قرنا من أولئىك القىرون وأمىة مىن أولئىك األمىم ّ
األولىين لنىا مىن نبى ّ
وطريق الحق ,إَّ كان الذين يأتيهم ذلك من تلك األمم نبيهم الىذي أرسىله إلىيهم يسىتهائون سىخرية
يعظمىن عليىك مىا يفعىل بىك قومىك ,وَ ي ّ
ّ
ىقن
منهم بهم كاستهااء قومىك بىك يىا محمىد .يقىول :فىال
عليك ,فإنهم إنما سلكوا في استهاائهم بك مسلك أسالفهم ,ومنهاج أئمتهم الماضين مىن أهىل الكفىر
با .

اآلية 8 :

شدّ ِم ْن ُهم بَ ْ
األولِينَ }.
القول في تأويل قوله تعالى{ :فَأ َ ْهلَ ْكنَآ أ َ َ
ط ا ً َو َم َ
ى َمث َ ُل ّ
َ َ
يقول تعالى ذكره :فأهلكنا أشىدّ مىن هىرَء المسىتهائين بأنبيىائهم بط ىا إذا بط ىوا فلىم يعجاونىا
قىوة
بقواهم وشدّة بط هم ,ولم يقىدروا علىى اَمتنىا مىن بأسىنا إذ أتىاهم ,فالىذين هىم أضىعف مىنهم ّ
األولِىينَ يقىول جى ّل ثنىاؤه:
أحرى أن َ يقدروا على اَمتنىا مىن نقمنىا إذا حلّىت بهىم َو َم َ
َىى َمثَى ُل ّ
ومَىىى لهىىرَء الم ىىركين المسىىتهائين بىىك ولمىىن قىىبلهم مىىن ضىىربائهم مثَلُنىىا لهىىم فىىي أمثىىالهم مىىن
مكذّبي رسلنا الذين أهلكناهم ,يقول :فليتوقع هرَء الذين يستهائون بك يا محمىد مىن عقوبتنىا مثىل
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الذي أحللناه بأولئك الذين أقاموا على تكذيبك .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهىل التأويىل .ذكىر مىن
قال ذلك:
َ
َىى َمثى ُل األولِىينَ قىال:
23777ـ حدثنا ب ر ,قال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َو َم َ
األولين.
عقوبة ّ
 23778ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قىىال :حىىدثنا الحسىىن ,قىىال :حىىدثنا ورقىىاء جميعىىا ,عىىن ابىىن أبىىي نجىىيح ,عىىن مجاهىىد ,فىىي قولىىهَ :مث َى ُل
سنتهم.
األولِينَ قالُ :
ّ

اآلية 10-9 :

ىن ْال َع ِا ُ
سأ َ ْلت َ ُه ْم ّم ْ
ٍ لَيَقُىولُ ّن َخلَقَ ُه ّ
يىا
القول في تأويل قوله تعالى:
سى َم َاوا ِ
ىن َخلَىقَ ال ّ
ت َو ْ
{ولَئِن َ
األر َ
َ
ّ
ّ
سبُالً ل َعل ُك ْم ت َ ْهتَدُونَ }.
ٍ َم ْهدا ً َو َج َع َل لَ ُك ْم فِي َها ُ
ْال َع ِلي ُم ي الّذِي َج َع َل لَ ُك ُم ْ
األر َ
يقول تعالى ذكره :ولئن سألت يا محمد هرَء الم ىركين مىن قومىك :مىن خلىق السىموات السىبع
خلقهن العايا في سلطانه وانتقامه من أعدائه ,العليم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بهىن
ليقولن:
أهنق
فأحدثهن وأن
واألرضين,
ّ
ومىىا فى ّ
ٍ َم ْهىىدا يقىىول :الىىذي م ّهىىد لكىىم
ىيهن مىىن األشىىياء َ ,يخفىىى عليىىه شىىيء الىذِي َج َعى َل لَ ُكى ُم ْ
األر َ
سبُالً يقول:
األرٍ ,فجعلها لكم وطاء توطئونها بأقدامكم ,وتم ون عليها بأرجلكم َو َج َع َل لَ ُك ْم فِيها ُ
تتطرقونها من بلدة إلى بلدة ,لمعاي كم ومتاجركم .كما:
وس ّهل لكم فيها طرقا
ّ
سىبُالً أي
23779ـ حىدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َو َج َعى َل لَ ُكى ُم فِيهىا ُ
طرقا.
ٍ
ي الّىذِي َج َعى َل لَ ُكى ُم ْ
األر َ
23780ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
سبُالً قال :الطرق لَ َعلّ ُك ْم ت َ ْهتَدُون يقول :لكي تهتدوا بتلك السبل إلى
َم ْهدا قال :بساطا َو َج َع َل لَ ُك ْم فِيها ُ
حيث أردتم من البُلدان والقُرى واألمصار ,لوَ ذلك لم تطيقوا براح أفنيتكم ودوركم ,ولكنها نعمىة
أنعم بها عليكم.

اآلية 12-11 :

آء َمىىآ ًء بِقَ ىدَ ٍر فَأَن َى ْىرنَا بِ ى ِه بَ ْل ىدَة ً ّميْت ىا ً َك ىذَلِكَ
س ى َم ِ
{والّىذِي نَى ّىا َل ِمىىنَ ال ّ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
ْ
ْ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ت ُ ْخ َر ُجونَ ي َوالّذِي َخلَقَ ْ
ْ
َ
األز َوا َج كل َها َو َجعَ َل لك ْم ّمنَ الفل ِك َواألنعَ ِام َما ت َْركبُونَ }.
ماء ما ًء بقَىدَ ٍر يعنىي :مىا ّ
نىال جى ّل ثنىاؤه مىن األمطىار مىن
س ِ
يقول تعالى ذكرهَ :والّذِي ن َّا َل ِمنَ ال ّ
السماء بقدر :يقول :بمقدار حاجتكم إليه ,فلم يجعله كالطوفان ,فيكون عذابا كالىذي أنىال علىى قىوم
نوح ,وَ جعله قليالً َ ,ينبت به النبات والار من قلّتىه ,ولكنىه جعلىه ييثىا مغيثىاَ ,و َحيىا لىهرٍ
الميتة محييا فَأ ْن َْرنا بِ ِه بَ ْلدَة ً َميْتا يقول ج ّل ثناؤه :فأحيينا بىه بلىدة مىن بالدكىم ميتىا ,يعنىي مجدبىة َ
نبىىات بهىىا وَ زر  ,قىىد درسىىت مىىن الجىىدوق ,وتعفنىىت مىىن القحىىوط َكىىذلكَ ت ُ ْخ َر ُجىىونَ يقىىول تعىىالى
ذكره :كما أخرجنا بهذا الماء الذي ّ
نالناه من السىماء مىن هىذه البلىدة الميتىة بعىد جىدوبها وقحوطهىا
النبات والار  ,كذلك أيها الناق تُخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في األرٍ رفاتا بالماء الذي
أناله إليها نحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيئتكم التي بها قبل ممىاتكم .وبنحىو الىذي قلنىا فىي
ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ّ
ىماء مىا ًء
س ِ
23781ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َوالىذِي ن َّىا َل ِمىنَ ال ّ
بقَدَ ٍر ...اََية ,كما أحيا هللا هذه األرٍ الميتة بهذا الماء كذلك تبعثون يوم القيامة وقيل :أن رنا به,
ألن معناه :أحيينا به ,ولو وصفت األرٍ بأنها أحييت ,قيل :ن رت األرٍ ,كما قال األع ى:
ت النّا ِش ِر
ع َجبا ْلل َميّ ِ
حتى يَقُو َل النّ ُ
اق ِم ّما رأ َ ْوايا َ
وقولىىهَ :والّىذِي َخلَىىقَ ْ
فاوجىىه ,أي خلىىق
األز َوا َج كلّهىىا يقىىول تعىىالى ذكىىره :والىىذي خلىىق كى ّل شىىيء ّ
عىام
الذكور من اننا أزواجا ,واننا من الذكور أزواجا َو َجعَ َل لَ ُك ْم ِمنَ الفُ ْل ِ
ىك وهىي السىفن واأل ْن ِ
وهىىي البهىىائم مىىا ت َْر َكبُىىونَ يقىىول :جعىىل لكىىم مىىن السىىفن مىىا تركبونىىه فىىي البحىىار إلىىى حيىىث قصىىدتم
البر إلى حيث أردتم من
واعتمدتم في سيركم فيها لمعاي كم ومطالبكم ,ومن األنعام ما تركبونه في ّ
البلدان ,كانبل والخيل والبغال والحمير.
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اآلية 14-13 :

علَ ْيى ِه
ىور ِه ث ُى ّم ت َى ْذ ُك ُرواْ نِ ْع َمىةَ َربّ ُكى ْم إِذَا ا ْسىت ََو ْيت ُ ْم َ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىِ { :لت َ ْسىت َُوواْ َ
ىى ُ ُهى ِ
علَى َ
ى َربّنَا لَ ُمنقَ ِلبُونَ }.
َوتَقُولُواْ ُ
س ْب َحانَ الّذِي َ
س ّخ َر لَنَا هَـَذَا َو َما ُكنّا لَهُ ُم ْق ِرنِينَ ي َوإِنّآ إِلَ َ
يقول تعالى ذكره :كي تستووا على هور ما تركبون.
ُ
ور ِه وتذكيرها ,فقىال بعى نحىويّي
واختلف أهل العربية في وجه توحيد الهاء في قوله :على ُه ِ
البصرة :تذكيره يعود على مىا تركبىون ,ومىا هىو مىذكر ,كمىا يقىال :عنىدي مىن النسىاء مىن يوافقىك
ويسرك ,وقد تذ ّكر األنعام وترنث .وقد قال في موضع آخرِ :م ّما في بُ ُ
طونِ ِه وقال في موضع آخر:
ّ
بُ ُ
طونِها .وقال بع نحويّي الكوفة :أضيفت الظهور إلى الواحد ,ألن ذلك الواحىد فىي معنىى جمىع
بمنالة الجند والجىيم .قىال :فىإن قيىل :فهىال قلىت :لتسىتووا علىى هىره ,فجعلىت الظهىر واحىدا إذا
أضفته إلى واحد .قلت :إن الواحد فيه معنى الجمىع ,فىردّت الظهىور إلىى المعنىى ,ولىم يقىل هىره,
فيكون كالواحد الىذي معنىاه ولفظىه واحىد .وكىذلك تقىول :قىد كثىر نسىاء الجنىد ,وقلىت :ورفىع الجنىد
أعينه ولم يقل عينه .قال :وكذلك ك ّل ما أضفت إليه من األسماء الموصوفة ,فأخرجها على الجمع,
وإذا أضىىفت إليىىه اسىىما فىىي معنىىى فعىىل جىىاز جمعىىه وتوحيىىده ,مثىىل قولىىك :رفىىع العسىىكر صىىوت َه,
وأصواته أجود وجاز هذا ألن الفعل َ صورة له في اَثنين إَّ الصورة في الواحد.
وقال آخر منهم :قيل :لتستووا على هره ,ألنه وصف للفلك ,ولكنه وحد الهاء ,ألن الفلك بتأويل
جمىىع ,فجمىىع الظهىىور ووحىىد الهىىاء ,ألن أفعىىال كىىل واحىىد تأويلىىه الجمىىع توحىىد وتجمىىع مثىىل :الجنىىد
منهام ومنهامىون ,فىإذا جىاءت األسىماء خىرج علىى األسىماء َ ييىر ,فقلىت :الجنىد رجىال ,فلىذلك
جمعت الظهور ووحدت الهاء ,ولو كان مثل الصوت وأشباهه جاز الجند رافع صوته وأصواته.
قوله :ث ُ ّم ت َ ْذ ُك ُروا نِ ْع َمةَ َربّ ُك ْم يقول تعالى ذكره :ثم تذكروا نعمة ربكم التي أنعمها علىيكم بتسىخيره
علَ ْي ِه فتعظموه وتمجدوه ,وتقولوا تنايها الذي سخر
ذلك لكم مراكب في ّ
البر والبحر إذَا ا ْست ََو ْيت ُ ْم َ
لنا هذا الذي ركبناه من هذه الفلك واألنعام ,مما يصفه به الم ركون ,وت رك معىه فىي العبىادة مىن
األوثان واألصنام َوما ُكنّا لَهُ ُم ْق ِرنِينَ  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىىن عاصىىم
23782ـ ى حىىدثنا أبىىو ُك َريىىب وعبيىىد بىىن إسىىماعيل الهبىىاري ,قىىاَ :حىىدثنا المحىىارب ّ
س ّخ َر لَنا هَىذَا َومىا ُكنّىا
األحول ,عن أبي هاشم عن أبي مجلّا ,قال :ركبت دابة ,فقلتُ :
سبْحانَ الّذي َ
ي :فسىمعت سىفيان
لَهُ ُم ْق ِرنِينَ  ,فسمعني رجل من أهل البيت قال أبو ُك َريب والهبار ّ
ي :قال المحارب ّ
ي رضوان هللا تعالى عليهما ,فقال :أهكذا أمىرتق قىال :قلىت :كيىف أقىولق
يقول :هو الحسن بن عل ّ
قال :تقول الحمد الىذي هىدانا انسىالم ,الحمىد الىذي ّ
مىن علينىا بمحمىد عليىه الصىالة والسىالم,
الحمد الذي جعلنا في خير أمة أُخرجت للنىاق ,فىإذا أنىت قىد ذكىرت نعمىا عظامىا ,ثىم تقىول بعىد
س ّخ َر لَنا َهذَا َوما ُكنّا لَهُ ُم ْق ِرنِينَ َ ,وإنّا إلى َربّنا لَ ُم ْنقَ ِلبُونَ .
ذلك ُ
سبْحانَ الّذِي َ
ّ
حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حدثنا سفيان ,عن أبي هاشم ,عىن أبىي مجلىا ,أن
ي رضي هللا عنه ,رأى رجالً ركب دابة ,فقال :الحمد الذي سخر لنا هىذا ,ثىم ذكىر
الحسن بن عل ّ
نحوه.
ُ
ىور ِه ثى ّمُ
23783ـ حىدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ِلتَسْىت َُووا علىى ُه ِ
علَ ْيى ِه يعلمكىىم كيىىف تقولىىون إذا ركبىىتم فىىي الفلىىك تقولىىون :بِ ْسى ِىم هللا
ت َى ْذ ُك ُروا نِ ْع َمىةَ َربّ ُكى ْم إذَا ا ْسىت ََو ْيت ُ ْم َ
َمجْ راها َو ُم ْرساهاّ ,
س ّخ َر لَنا َهذَا َوما ُكنّىا
ور َر ِحي ٌم ,وإذا ركبتم انبل قلتمُ :
إن َربّي لَغَفُ ٌ
سبْحانَ الّذِي َ
لَهُ ُم ْق ِرنِينَ  ,وإنّا إلى َربنَا ل ُم ْنقَ ِلبُونَ ويعلمكم ما تقولون إذا نالتم من الفلىك واألنعىام جميعىا تقولىون:
الله ّم أنالنا مناًَ مباركا وأنت خير المنالين.
23784ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن ابن طاوق ,عن أبيىه
س ّخ َر لَنىا هَىذَا َومىا ُكنّىا لَىهُ
أنه كان إذا ركب قال :الله ّم هذا من منّك وفَلك ,ثم يقولُ :
سبْحانَ الّذِي َ
ُم ْق ِرنِينَ َ ,وإنّا إلى َربّنَا ل ُم ْنقَ ِلبُونَ .
وقولهَ :وما ُكنّا لَهُ ُم ْق ِرنِينَ وما كنا له ُم ِطيقين وَ ضابطين ,من قولهم :قد أقرنت لهذا :إذا صرت
لىىه قرنىىا وأطقتىىه ,وفىىالن مقىىرن لفىىالن :أي ضىىابط لىىه ُم ِطيىىق .وبنحىىو الىىذي قلنىىا فىىي ذلىىك قىىال أهىىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
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ي ,عن ابن عباق َوما ُكنّا
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23785ـ حدثني عل ّ
لَهُ ُم ْق ِرنِينَ يقولُ :م ِطيقين.
 23786ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ع ّىا
قال :حدثنا الحسن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قىول هللا َ
َو َج ّلُ :م ْق ِرنِينَ قال :انبل والخيل والبغال والحمير.
23787ـى حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة َومىىا ُكنّىىا لَىهُ ُم ْقى ِىرنِينَ  :أي
القوة.
مطيقين َ ,وهللا َ في األيدي وَ في ّ
َ
ُ
حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثور ,عن معمر ,عن قتىادة ,قولىهَ :ومىا كنّىا لىهُ
القوة.
ُم ْق ِرنِينَ قال :في ّ
ي َومىا ُكنّىا لَىهُ ُم ْق ِىرنِينَ قىال:
23788ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
مطيقين.
سىبْحانَ
23789ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد في قول هللا ج ّل ثنىاؤهُ :
س ّخ َر لَنا َهذَا َوما ُكنّا لَهُ ُم ْق ِرنِينَ قىال :لسىنا لىه مطيقىين ,قىال َ :نطيقهىا إَّ بىك ,لىوَ أنىت مىا
الّذِي َ
قوينا عليها وَ أطقناها.
وقولىهَ :وإنّىا إلىى َربّنىا لَ ُم ْنقَ ِلبُىون يقىول جى ّل ثنىىاؤه :وليقولىوا أيَىا :وإنىا إلىى ربنىا مىن بعىد مماتنىىا
لصائرون إليه راجعون.

اآلية 17-15 :

ور ّم ِب ٌ
ين ي أ َ ِم ات ّ َخذَ ِم ّمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
سانَ لَ َكفُ ٌ
{و َج َعلُواْ َلهُ ِم ْن ِع َبا ِد ِه ُج ْا ًءا ِإ ّن انن َ
َ
َي ْخلُ ُق َبنَا ٍ
لرحْ َمـ َ ِن َمثَالً َ ّل َوجْ ُههُ ُمس َْىودّا ً َو ُه َىو
ت َوأ َ ْ
ق ِل ّ
ض َر َ
صفَا ُكم ِب ْال َبنِينَ ي َو ِإذَا بُ ّ َر أ َ َحدُ ُهم ِب َما َ
َك ِظي ٌم }.
يقول تعالى ذكره :وجعل هرَء الم ركون من خلقه نصيبا ,وذلك قولهم للمالئكىة :هىم بنىات
هللا .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23790ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا عاصم ,قال :حدثنا عيسىى وحىدثني الحىار  ,قىال:
حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد فىي قىول هللا ّ
عىا وجى ّل:
َو َج َعلُوا لَهُ ِم ْن ِعبا ِد ِه ُج ْاءا قال :ولدا وبنات من المالئكة.
ي َو َج َعلُىوا لَىهُ ِم ْ
ىن ِعبىا ِد ِه
23791ـ حدثنا محمد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ُج ْاءا قال :البنات.
وقال آخرون :عنى بالجاء هاهنا :العدل .ذكر من قال ذلك:
ُ
َ
ْ
ْ
23792ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة َو َجعَلىوا لىهُ ِمىن ِعبىا ِد ِه ُجىاءا:
أي ِعدًَ.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :و َجعَلُوا لَهُ ِم ْن ِعبا ِد ِه
ُج ْاءا :أي ِعدًَ.
وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويىل ذلىك ,ألن هللا جى ّل ثنىاؤه أتبىع ذلىك قولىهِ :أم اتّخَىذَ ِممىا
ْ
يخلُ ُق بَنا ٍ
صفا ُك ْم بالبَنِينَ توبيخا لهم على قولهم ذلك ,فكان معلومىا أن توبيخىه إيىاهم بىذلك إنمىا
ت وأ ْ
هو عما أخبر عنهم من قيلهم ما قالوا في إضافة البنات إلى هللا ج ّل ثناؤه.
وقولهّ :
ور ُمبِ ٌ
ىين يقىول تعىالى ذكىره :إن اننسىان لىذو جحىد لىنِعم ربىه التىي أنعمهىا
إن ان ْنسانَ لَ َكفُ ٌ
عليه مبين :يقول :يبين كفرانه نعمه عليه ,لمن تأمله بفكر قلبه ,وتدبر حاله.
وقولىىهِ :أم ات ّ َخ ىذَ ِم ّمىىا يَ ْخلُى ُ
ىق بَنىىا ٍ
ت يقىىول ج ى ّل ثنىىاؤه موبخىىا هىىرَء الم ىىركين الىىذين وصىىفوه بىىأن
المالئكة بناته :اتخىذ ربكىم أيهىا الجىاهلون ممىا يخلىق بنىات ,وأنىتم َ ترضىون ألنفسىكم ,وأصىفاكم
للرحْ َمن َمثَالً يقول تعالى
ق ّ
ض َر َ
بالبنين :يقول :وأخلصكم بالبنين ,فجعلهم لكم َوإذَا بُ ّ َر أ َحدُ ُه ْم بِ َما َ
ذكىره :وإذا ب ىر أحىىد هىرَء الم ىركين الجىىاعلين مىن عبىىاده جىاءا بمىا ضىىرق للىرحمن مىىثالً:
يقول :بما مثل  ,ف بهه شبها ,وذلك ما وصفه به من أن له بنات .كما:
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 23793ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ق
ض َىر َ
قال :حدثنا الحسن قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,فىي قولىه :بِ َمىا َ
للرحْ َمن َمثَالً قال :ولدا.
ّ
للىرحْ َمن
ق ّ
ض َىر َ
23794ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىه :بِمىا َ
َمثَالً بما جعل .
وقولهّ َ :ل َوجْ ُههُ ُمس َْودّا يقول تعالى ذكرهّ :ل وجه هذا الذي ب ّر بما ضرق للرحمن مثالً من
البنات مسودّا من سوء ما ب ر به َو ُه َو َك ِظي ٌم يقول :وهو حاين .كما:
23795ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو ُه َو َك ِظي ٌم :أي حاين.

اآلية 18 :

ص ِام َ
ين }.
القول في تأويل قوله تعالى{ :أ َ َو َمن يُنَ ّأ ُ فِي ْال ِح ْليَ ِة َو ُه َو فِي ْال ِخ َ
يي ُْر ُم ِب ٍ
ص ِام يقول :وهو فىي مخاصىمة
يقول تعالى ذكره :أو من ينبت في الحلية وياين بها َو ُه َو فِي ِ
الخ َ
من خاصمه عند الخصام يير مبين ,من خصمه ببرهىان وحجىة ,لعجىاه وضىعفه ,جعلتمىوه جىاء
هللا من خلقه وزعمتم أنىه نصىيبه مىنهم ,وفىي الكىالم متىروك اسىتغنى بدَلىة مىا ذكىر منىه وهىو مىا
ذكرت.
ُ
ْ
ْ
ىام َ
ىين ,فقىال
ي بقولهْ :أو َم ْن يُنَ ّأ فِي ال ِحل َي ِة َو ُه َو فِي ِ
ص ِ
الخ َ
يي ُْىر ُم ِب ٍ
واختلف أهل التأويل في المعن ّ
عنِي بذلك الجواري والنساء .ذكر من قال ذلك:
بعَهمُ :
23796ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ين قال :يعني المرأة.
عباق ,قولهَ :أو َم ْن يُنَ ّأ ُ فِي ْال ِح ْل َي ِة َو ُه َو فِي ِ
ص ِام ي ُ
الخ َ
َير ُم ِب ٍ
 23797ـ حدثنا محمد بن ب ىار ,قىال :حىدثنا عبىد الىرحمن ,قىال :حىدثنا سىفيان ,عىن علقمىة ,عىن
مرثد ,عن مجاهد ,قال :رخال للنساء في الحرير والذهب ,وقرأ أ ْو َم ْ
ىن يُنَ ّىأ ُ فِىي ْال ِح ْل َيى ِة َو ُه َىو فِىي
ين قال :يعني المرأة.
ِ
الخ َ
َير ُم ِب ٍ
صام ي َ
 23798ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ىن يُنَ ّىأ ُ
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,في قولىه ْأو َم ْ
ّ
جعلتموهن للرحمن ولدا ,كيف تحكمون.
ين قال :الجواري
ِفي ْال ِح ْل َي ِة َو ُه َو ِفي ِ
صام ي ُ
الخ َ
َير ُم ِب ٍ
23799ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهَ :أو َم ْ
ىن يُنَ ّىأ ُ ِفىي ْال ِح ْل َيى ِة
ّ
ّ
بَعفهن.
سفههن بذلك ,يير مبين
ين قال :الجواري ي
َو ُه َو ِفي ِ
ص ِام ي ُ
الخ َ
َير ُم ِب ٍ
23800ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ْأو َم ْن يُنَ ّىأ ُ ِفىي
ْال ِح ْليَ ِة يقول :جعلوا له البنات وهم إذا ب ّر أحىدهم ّ
بهىن ى ّل وجهىه مسىودّا وهىو كظىيم .قىال :وأمىا
ين يقول :قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إَّ تكلمت بالحجىة
قولهَ :و ُه َو فِي ِ
ص ِام ي ُ
الخ َ
َير ُمبِ ٍ
عليها.
ُ
ْ
ْ
ّ
ْ
ي ْأو َمىن يُنَ ىأ فِىي ال ِحليَى ِة
23801ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ين قال :النساء.
َو ُه َو فِي ِ
ص ِام ي ُ
الخ َ
َير ُمبِ ٍ
عنِي بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون هللا .ذكر من قال ذلك:
وقال آخرونُ :
ّ
ْ
23802ـ حدثني يونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهْ :أو َمىن يُنَ ىأ فِىي
ْال ِح ْلي ِة ...اََية ,قال :هذه تمىاثيلهم التىي يَىربونها مىن فَىة وذهىب يعبىدونها هىم الىذين أن ىأُوها,
ىين قىال َ :يىتكلم ,وقىرأ فىإذَا ُه َىو
ضىربوها مىن تلىك الحليىة ,ثىم عبىدوها َو ُه َىو فِىي ِ
ىام ي ُ
ص ِ
الخ َ
َيىر ُمبِ ٍ
َصي ٌم ُم ٌ
بين.
خ ِ
وأولى القولين في ذلىك بالصىواق قىول مىن قىال :عنىي بىذلك الجىواري والنسىاء ,ألن ذلىك عقيىب
خبر هللا عن إضافة الم ركين إليه ما يكرهونه ألنفسهم من البنات ,وقلة معرفتهم بحقىه ,وتحليىتهم
إياه من الصفات والبخل ,وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم ,والمنعم عليهم النعم التي عىددها فىي ّأول
هذه السورة ما َ يرضونه ألنفسهم ,فاتبا ذلك من الكالم ما كان نظيرا له أشبه وأولى من اتباعه
ما لم يجر له ذكر.
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قراء المدينة والبصرة وبع
القراء في قراءة قولهَ :أو َم ْن يُنَ ّأ ُ فِي ْال ِح ْليَ ِة فقرأته عامة ّ
واختلف ّ
ُ
ْ
ْ
قىراء الكوفىة
المكيين والكوفيين « ْأو َمن يَن َأ» بفىتح اليىاء والتخفيىف مىن ن ىأ ين ىأ .وقرأتىه عامىة ّ
يُنَ ّأ ُ بَم الياء وت ديد ال ين من نُ ّأته فهو ينَ ّأ.
والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك عنىىدنا أن يقىىال :إنهمىىا قراءتىىان معروفتىىان فىىي قىىرأة األمصىىار,
متقاربتا المعنى ,ألن المن ّأ من انن اء ناشىء ,والناشىىء من ىأ ,فبأيتهمىا قىرأ القىارىء فمصىيب.
وقىىد ذُكىىر أن ذلىىك فىىي قىىراءة عبىىد هللا « ْأو َمى ْ
ىن َ يُنَ ّىىأ ُ إَّ فِىىي ْال ِح ْليَ ى ِة» ,وفىىي «مىىن» وجىىوه مىىن
انعراق الرفع على اَستئناا والنصب على إضمار يجعلىون كأنىه قيىل :أو مىن ين ىأ فىي الحليىة
يجعلون بنات هللا .وقد يجوز النصب فيه أيَا على الردّ على قوله :أم اتخذ مما يخلق بنات أو من
ين أ في الحلية ,فيردّ «من» على البنات ,والخف على الردّ على «ما» التي فىي قولىهَ :وإذَا بُ ّ َىر
للرحْ َمن َمثَالً.
ق ّ
ض َر َ
أ َحدُ ُه ْم بِ َما َ

اآلية 19 :

شى ِهدُواْ خ َْلقَ ُه ى ْم
الرحْ َمىىـ َ ِن ِإنَاثىا ً أ َ َ
{و َج َعلُىىواْ ْال َمالَئِ َكىةَ الّىذِينَ ُهى ْم ِعبَىىادُ ّ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
ش َهادَت ُ ُه ْم َويُسْأَلُونَ }.
َب َ
ست ُ ْكت ُ
َ
يقول تعالى ذكره :وجعل هرَء الم ركون با مالئكته الذين هم عباد الرحمن.
واختلفىىت القى ّىراء فىىي قىىراءة ذلىىك ,فقرأتىىه عامىىة قى ّىراء المدينىىة «الّىذِينَ ُهى ْم ِع ْنىدَ الى ّىرحْ َم ِن» بىىالنون,
تأولوا في ذلك قول هللا ج ّل ثناؤهّ :
إن الّذِينَ ِع ْندَ َربّكَ َ َي ْست َ ْك ِب ُرونَ فتأويىل الكىالم علىى هىذه
فكأنهم ّ
القراءة :وجعلوا مالئكة هللا الذين هم عنده يسبحونه ويقدّسونه إناثا ,فقالوا :هم بنات هللا جهالً منهم
ّ
قىراء الكوفىة والبصىرة َو َج َعلىوا
بحق هللا ,وجرأة منهم على قيىل الكىذق والباطىل .وقىرأ ذلىك عامىة ّ
الرحْ َم ِن إناثا بمعنى :جمع عبد .فمعنى الكىالم علىى قىراءة هىرَء :وجعلىوا
ال َمالئِ َكةَ الّذِينَ ُه ْم ِعبادُ ّ
مالئكة هللا الذين هم خلقه وعباده بنات هللا ,فأنثوهم بوصفهم إياهم بأنهم إنا .
والصواق من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة األمصار صحيحتا المعنى,
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب ,وذلك أن المالئكة عباد هللا وعنده.
ُ
قىراء المدينىة «أ ْشى ِهدُوا خ َْلقَ ُهى ْم»
واختلفوا أيَا فىي قىراءة قولىه :أشَى ِهدُوا خ َْلقَ ُهى ْم فقىرأ ذلىك بعى
ّ
بَم األلف ,على وجه ما لم يس ّم فاعله ,بمعنى :أأشىهد هللا هىرَء الم ىركين الجىاعلين مالئكىة هللا
إناثىىا ,خلىىق مالئكتىىه الىىذين هىىم عنىىده ,فعلمىىوا مىىا هىىم ,وأنهىىم إنىىا  ,فوصىىفوهم بىىذلك ,لعلمهىىم بهىىم,
وبرؤيتهم إياهم ,ثم ُردّ ذلك إلىى مىا لىم يسى ّم فاعلىه .وقُىرىء بفىتح األلىف ,بمعنىى :أَشىهدوا هىم ذلىك
فعلموهق
والصواق من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
َب شَهادَت ُ ُه ْم يقول تعالى ذكره :ستكتب شهادة هىرَء القىائلين :المالئكىة بنىات هللا فىي
ست ُ ْكت ُ
وقولهَ :
َ
الدنيا ,بما شهدوا به عليهم ,ويُسألون عن شهادتهم تلك في اَخرة أن يىأتوا ببرهىان علىى حقيقتهىا,
ولن يجدوا إلى ذلك سبيالً.

اآلية 21-20 :

عبَ ْدنَا ُه ْم ّما لَ ُهم بِذَلِكَ ِمى ْن ِع ْل ٍىم إِ ْن ُهى ْم إَِّ
{وقَالُواْ لَ ْو شَآ َء ّ
الرحْ َمـ َ ُن َما َ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ُ
صونَ ي أ َ ْم آت َ ْينَا ُه ْم ِكت َابا ً ّمن قَ ْب ِل ِه فَ ُهم بِ ِه ُم ْست َْم ِسكونَ }.
يَ ْخ ُر ُ
يقول تعالى ذكره :وقال هىرَء الم ىركون مىن قىريم :لىو شىاء الىرحمن مىا عبىدنا أوثاننىا التىي
نعبدها من دونه ,وإنما لم يح ّل بنا عقوبة على عبادتنا إياها لرضاه منا بعبادتناها .كما:
 23803ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قىىال :حىىدثنا الحسىىن ,قىىال :حىىدثنا ورقىىاء جميعىىا ,عىىن ابىىن أبىىي نجىىيح ,عىىن مجاهىىد ,قولىىه :لَى ْىو شىىا َء
عبَىدْنا ُه ْم لهوثىىان يقىول هللا ّ
عىا وجى ّل مىا لَ ُهى ْم ِبىذَلكَ ِمى ْ
ىن ِع ْلىم يقىول :مىىا لهىم بحقيقىة مىىا
ّ
الىرحْ َم ُن مىا َ
ّ
تخرصا وتكذبا ,ألنهم َ خبر عندهم مني بذلك وَ ب ُْرهان.
يقولون من ذلك من علم ,وإنما يقولونه ّ
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صونَ يقول :ما هم إَّ
وإنما يقولونه نا وحسبانا ْ
متخرصون هذا القول الذي قالوه,
ّ
إن ُه ْم إَّ يَ ْخ ُر ُ
عبَدْنا ُه ْم .وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك ,ما:
وذلك قولهم ْلو شا َء ال ّرحْ َم ُن ما َ
 23804ـ حدثني محمد بن عمىرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثنا الحىار ,
إن ُهى ْم إَّ
قال :حدثنا الحسىن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىهْ :
صونَ ما يعلمون قُدرة هللا على ذلك.
يَ ْخ ُر ُ
وقوله :أ ْم آتَيْنا ُه ْم ِكتابا ِم ْ
المتخرصىين القىائلين لىو شىاء
ىن قَ ْب ِلى ِه يقىول تعىالى ذكىره مىا آتينىا هىرَء
ّ
الرحمن ما عبدنا اََلهة كتابا بحقيقة ما يقولون من ذلك ,من قبل هىذا القىرآن الىذي أنالنىاه إليىك يىا
محمد ف ُه ْم بِى ِه ُم ْست َْمسِى ُكونَ يقىول :فهىم بىذلك الكتىاق الىذي جىاءهم مىن عنىدي مىن قبىل هىذا القىرآن,
مستمسكون يعملون به ,ويدينون بما فيه ,ويحتجون به عليك.

اآلية 22 :

ارهِم ّم ْهتَدُونَ }.
ى أ ُ ّم ٍة َو ِإنّا َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :بَ ْل قَالُ َواْ ِإنّا َو َج ْدنَآ آبَآ َءنَا َ
ى آث َ ِ
علَ َ
علَ َ
يقىىول تعىىالى ذكى ره :مىىا آتينىىا هىىرَء القىىائلين :لىىو شىىاء الىىرحمن مىىا عبىىدنا هىىرَء األوثىىان بىىاألمر
بعبادتها ,كتابا من عندنا ,ولكنهم قالوا :وجدنا آباءنا الىذين كىانوا قبلنىا يعبىدونها ,فىنحن نعبىدها كمىا
كانوا يعبدونها وعنى ج ّل ثناؤه بقوله :بَ ْل َو َجدْنا آبا َءنا على أ ُ ّم ٍة بىل وجىدنا آباءنىا علىى ديىن وملىة,
وذلك هو عبادتهم األوثان .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك23805 :ـى
حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار  ,قىال :حىدثنا
الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد قوله :على أ ُ ّمةٍِ :ملّة.
23806ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قوله :إنّا َو َجدْنا آبا َءنا على أ ُ ّم ٍة يقول :وجدنا آباءنا على دين.
23807ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة ,قولىه :إنّىا َو َجىدْنا آبا َءنىا علىى
أ ُ ّم ٍة قال :قد قال ذلك م ركو قريم :إنا وجدنا آباءنا على دين.
ي قالُوا إنّا َو َجدْنا آبا َءنا علىى
23808ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط عن السد ّ
أ ُ ّم ٍة قال :على دين.
قىراء األمصىار علىى أ ُ ّمى ٍة بَىم األلىىف
القىراء فىي قىراءة قولىه :علىى أ ُ ّمى ٍة فقرأتىىه عامىة ّ
واختلفىت ّ
بالمعنى الذي وصفت من الدين والملة والسنة .وذُكر عن مجاهد وعمر بن عبد العايا أنهمىا قىرآه
«على إ ّم ٍة» بكسر األلف .وقد اختُلف في معناها إذا ُكسرت ألفهىا ,فكىان بعَىهم يوجىه تأويلهىا إذا
ُكسرت على أنها الطريقة وأنها مصىدر مىن قىول القائىل :أممىت القىوم فأنىا أؤمهىم إ ّمىة .وذُكىر عىن
العرق سماعا :ما أحسن عمته وإمته وجلسىته إذا كىان مصىدرا .ووجهىه بعَىهم إذا ُكسىرت ألفهىا
ي ابن زيد:
إلى أنها انمة التي بمعنى النعيم وال ُملك ,كما قال عد ّ
بور
ارت ّ ُه ْم ُهناكَ القُ ُ
ث ُ ّم بَ ْعدَ الفَالحِ َوال ُم ْل ِك وان ّمة َو َ
وقال :أراد إمامة الملك ونعيمه .وقال بعَهم( :األ ُ ّمة بالَم ,وان ّمة بالكسر بمعنى واحد).
قىراء
والصواق من القراءة في ذلك الذي َ أستجيا ييره :الَ ّم في األلىف نجمىا الحجىة مىن ّ
األمصار عليه .وأما الذين كسىروها فىإني َ أراهىم قصىدوا بكسىرها إَّ معنىى الطريقىة والمنهىاج,
على ما ذكرناه قبلُ َ ,النعمة والملك ,ألنه َ وجه ألن يقال :إنا وجدنا آباءنا على نعمة ونحن لهىم
متبعون في ذلك ,ألن اَتبا إنما يكون في الملل واألديان وما أشبه ذلك َ في الملك والنعمة ,ألن
اَتبا في الملك ليس باألمر الذي يصل إليه ك ّل من أراده.
آثار ِه ْم ُم ْهتَدُونَ يقول :وإنا على آثار آبائنا فيمىا كىانوا عليىه مىن ديىنهم مهتىدون,
وقولهَ :وإنّا على ِ
يعني :لهم متبعون على منهاجهم .كما:
23809ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
آثار ِه ْم ُم ْهتَدُونَ يقول :وإنا على دينهم.
عباق َوإنّا على ِ
آثىار ِه ْم ُم ْهتَىدُونَ
23810ـ حدثنا ب ر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َوإنّىا علىى ِ
يقول :وإنا متبعوهم على ذلك.
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اآلية 23 :

ِير إَِّ قَىا َل ُمتْ َرفُوهَىآ إِنّىا
القول في تأويل قوله تعالى:
س ْلنَا ِمن قَ ْبلِكَ فِي قَ ْريَى ٍة ّمىن نّىذ ٍ
{و َكذَلِكَ َمآ أ َ ْر َ
َ
ْ
َ
َ
ارهِم ّمقتَدُونَ }.
ى أ ُ ّم ٍة َوإِنّا َ
َو َج ْدنَآ آبَآ َءنَا َ
ى آث ِ
عل َ
علَ َ
يقول تعالى ذكره :وهكذا كما فعل هرَء الم ىركون مىن قىريم فعىل مىن قىبلهم مىن أهىل الكفىر
با  ,وقالوا مثل قولهم ,لم نرسل ِمن قبلك يا محمد في قرية ,يعني إلى أهلهىا رسىالً تنىذرهم عقابنىا
على كفرهم بنا فأنذروهم وحذّروهم سخطنا ,وحلول عقوبتنا بهم إَّ قال ُمتْ َرفوها ,وهم رؤسىاؤهم
وكبراؤهم .كما:
23811ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا محمد بن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولىه:
إَّ قا َل ُمتْ َرفُوها قال :رؤساؤهم وأشرافهم.
ْ
سىلنا ِم ْ
ىن قَ ْبلِىكَ فِىي
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :و َكىذلكَ مىا ْ
أر َ
ِير إَّ قا َل ُمتْ َرفُوها قادتهم ورؤوسهم في ال رك.
قَ ْريَ ٍة ِم ْن نَذ ٍ
ُ
آثىار ِه ْم
وقوله :إنّا َو َجدْنا آبا َءنا على أ ّم ٍة يقول :قالوا :إنا وجىدنا آباءنىا علىى ملىة وديىن َوإنّىا علىى ِ
يعني :وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم نفعل كالذي فعلوا ,ونعبد ما كانوا يعبدون يقول
ج ّل ثناؤه لمحمد صلى هللا عليه وسلم :فإنما سلك م ركو قومك منهاج مىن قىبلهم مىن إخىوانهم مىن
أهل ال رك با في إجابتهم إياك بما أجابوك به ,وردّهم ما ردّوا عليك من النصيحة ,واحتجىاجهم
بما احتجوا به ل ُمقامهم على دينهم الباطل .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويىل .ذكىر مىن قىال
ذلك:
 23812ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسىن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىهَ :وإنّىا علىى
آثار ِه ْم ُم ْقتَدُونَ قال بفعلهم.
ِ
ّ
علىى
ىا
ن
إ
و
قتىادة
عىن
سىعيد,
حىدثنا
قىال:
يايىد,
حىدثنا
قىال:
ىر,
ب
حدثنا
ـ
23813
آثىار ِه ْم ُم ْقتَىدُونَ
ِ
َ
فاتبعوهم على ذلك.

اآلية 24 :

علَ ْي ِه آبَآ َء ُك ْم قَىالُ َواْ إِنّىا بِ َمىآ أ ُ ْر ِس ْىلت ُ ْم
ى ِم ّما َو َجدت ّ ْم َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :قُ ْل أ َ َولَ ْو ِجئْت ُ ُك ْم بِأ َ ْهدَ َ
بِ ِه َكافِ ُرونَ }.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليىه وسىلم :قىل يىا محمىد لهىرَء الم ىركين مىن قومىك,
القائلين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثىارهم مقتىدون َأو لَ ْىو ِجئْىت ُ ُك ْم أيهىا القىوم مىن عنىد ربكىم
ّ
والملّة,
بأ َ ْهدَى إلى طريق
الحق ,وأد ّل لكم على سبيل الرشاد ِم ّما َو َج ْدت ُ ْم أنتم عليه آباءكم من الدين ِ
قالُوا إنّا بِ َما أ ُ ْر ِس ْلت ُ ْم بِ ِه كافِ ُرونَ يقول :فقال ذلك لهم ,فأجابوه بأن قالوا لىه كمىا قىال الىذين مىن قىبلهم
من األمم المكذّبة رسلها ألنبيائها :إنا بما أرسلتم به يا أيها القوم كافرون ,يعني :جاحدون منكرون.
قراء األمصار سوى أبي جعفر قُ ْل َأو لَ ْو ِجئْت ُ ُك ْم بالتاء .وذُكر عن أبي جعفر القارىء أنه
وقرأ ذلك ّ
َ
ْ
ُ
قىراء األمصىار نجمىا الحجىة
قرأه «قُ ْل َأو ل ْو ِجئناك ْم» بالنون واأللىف .والقىراءة عنىدنا مىا عليىه ّ
عليه.

اآلية 25 :

القول في تأويل قوله تعالى{ :فَانتَقَ ْمنَا ِم ْن ُه ْم فَان ُ
عاقِبَةُ ْال ُم َكذّ ِبينَ }.
ْف َكانَ َ
ظ ْر َكي َ
يقول تعالى ذكره :فانتقمنا من هرَء المكذّبىة رسىلها مىن األمىم الكىافرة بربهىا ,بإحاللنىا العقوبىة
بهم ,فانظر يا محمد كيف كان عقبى أمرهم ,إذ كذّبوا بآيات هللا .ويعني بقوله :عاقِبَةُ ال ُم َكذّ ِبينَ آخر
أمر الذين كذّبوا رسل هللا إَم صار ,يقول :ألم نهلكهم فنجعلهم عبرة لغيرهمق كما:
23814ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة فا ْنتَقَ ْمنا ِم ْن ُه ْم فا ْن ُ
ْف كىانَ
ظ ْر َكي َ
شر وهللا ,أخذهم بخسف ويرق ,ثم أهلكهم فأدخلهم النار.
عاقِبَةُ ال ُم َكذّ ِبينَ قالّ :

اآلية 28-26 :
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{وإِ ْذ قَا َل إِب َْىراهِي ُم ألبِيى ِه َوقَ ْو ِمى ِه إِنّنِىي بَ َىرآ ٌء ّم ّمىا ت َ ْعبُىدُونَ ي إَِّ الّىذِي
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ّ
ً
ً
َ
فَ َ
ع ِقبِ ِه لعَل ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ }.
ِين ي َو َجعَلَ َها َك ِل َمة بَاقِيَة فِي َ
ط َرنِي فَإِنّهُ َ
سيَ ْهد ِ
يقول تعالى ذكرهَ :وإ ْذ قا َل إبْراهِي ُم ألبِي ِه َوقَ ْو ِم ِه الذين كىانوا يعبىدون مىا يعبىده م ىركو قومىك يىا
محمد إنّنِي بَ َرا ٌء ِم ّما ت َ ْعبُدُونَ من دون هللا ,فكذّبوه ,فانتقمنىا مىنهم كمىا انتقمنىا ممىن قىبلهم مىن األمىم
المكذّبة رسلها .وقيل :إنّنِي بَ َرا ٌء ِم ّما ت َ ْعبُدُونَ فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت ,والعرق َ
تثني البراء وَ تجمع وَ ترنث ,فتقول :نحن البَ َراء والخىالءِ :لمىا ذكىرت أنىه مصىدر ,وإذا قىالوا:
هو برىء منك ثنوا وجمعوا وأنّثىوا ,فقىالوا :همىا بريئىان منىك ,وهىم بريئىون منىك .وذُكىر أنهىا فىي
قراءة عبد هللا« :إنّنِي بَ ِرى ٌء» بالياء ,وقد يجمع بىرىء :بَ َىراء وأبْىراء إَّ الّىذِي فَ َ
ط َرنِىي يقىول :إنىي
ِين يقىول :فإنىىه
بىرىء ممىا تعبىىدون مىن شىىيء إَّ مىن الىىذي فطرنىي ,يعنىىي الىذي خلقنىىي فإنّىهُ َ
سىيَ ْهد ِ
سيقومني للدين ا ّ
لحق ,ويوفقني َتبا سبيل الرشد .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر
ّ
من قال ذلك:
ْ
23815ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة ,قولىهَ :وإذ قىا َل إب َْىراهِي ُم ألبيىه
ٍ
س ْألت َ ُه ْم َم ْن َخلَىقَ ال ّ
ِ
سى َم َواتَِ ,و ْ
وقوم ِه ...اََية ,قال :كايدهم ,كانوا يقولون :إن هللا ربّنا َولَئِ ْن َ
األر َ
ّللاُ ,فلم يبرأ من ربه.
لَيقُولُ ّن ّ
23816ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,قوله :إنّنِي بَ َرا ٌء ِم ّمىا
ت َ ْعبُدونَ يقول :إنني برىء مما تعبدون «إَّ الّذِي َخلَ ْقنِي».
ي إَّ الّىذِي فَ َ
ط َرنِىي قىال:
23817ـ حدثنا محمد ,قال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
خلقني.
ً
ً
ع ِق ِب ِه يقىول تعىالى ذكىره :وجعىل قولىه :إنّنِىي بَىرا ٌء ِم ّمىا ت َ ْعبُىدُونَ إَّ
وقولهَ :و َج َعلَها َك ِل َمة باقِيَة فِي َ
الّذِي فَ َ
ذريته من يقول
ذريته ,فلم يال في ّ
ط َرنِي وهو قول َ :إله إَ هللا ,كلمة باقية في عقبه ,وهم ّ
ذلك من بعده .واختلف أهل التأويل في معنى الكلمة التي جعلها خليل الرحمن باقية في عقبه ,فقىال
بعَهم :بنحو الذي قلنا في ذلك .ذكر من قال ذلك:
 23818ـ حدثنا ابن ب ىار ,قىال :حىدثنا عبىد الىرحمن ,قىال :حىدثنا سىفيان ,عىن ليىث ,عىن مجاهىد
ع ِق ِب ِه قال َ :إله إَ هللا.
َو َج َعلَها َك ِل َمةً باقِ َيةً فِي َ
23819ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو َج َعلَها َك ِل َمةً باقِ َيةً قال :شهادة
ذريته من يقولها من بعده.
أن َ إله إَ هللا ,والتوحيد لم يال في ّ
ع ِق ِبى ِه
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة َو َج َعلَهىا َك ِل َمىةً باقِ َيىةً فِىي َ
ذريته من يوحد هللا ويعبده.
قال :التوحيد وانخال  ,وَ ياال في ّ
ي َو َج َعلهىا َك ِل َمىةً با ِق َيىةً ِفىي
23820ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ع ِق ِب ِه قال َ :إله إَ هللا .وقال آخرون :الكلمة التي جعلها هللا في عقبىه اسىم انسىالم .ذكىر مىن قىال
َ
ذلك:
23821ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,فىي قولىهَ :و َج َعلَهىا َك ِل َمىةً با ِق َيىةً
ع ِق ِب ِه فقرأ إ ْذ قا َل لَهُ َربّهُ أ ْس ِل ْم ,قا َل أ ْسلَ ْمتُ ِل َرقّ ال َعىالَ ِمينَ قىال :جعىل هىذه باقيىة فىي عقبىه ,قىال:
ِفي َ
سى ّما ُك ُم ال ُمسْى ِل ِمينَ ِم ْ
ىن قَبْى ُل فقىرأ َواجْ عَ ْلنىا ُمسْى ِل َمي ِْن لىك .وبنحىو مىا قلنىا فىي معنىى
انسالم ,وقرأ ُه َىو َ
العقب قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23822ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ع ِقبِى ِه قىال:
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قوله :فِىي َ
ولده.
23823ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ع ِقبِ ِه قال :يعني من خلَفه.
عباق ,قولهَ :و َجعَلَها َك ِل َمةً باقِيَةً فِي َ
ع ِقبِ ِه قىال :فىي عقىب
ي فِي َ
23824ـ حدثني محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
إبراهيم آل محمد صلى هللا عليه وسلم.
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 23825ـ حدثني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ,قال :حدثنا ابن أبي فديك ,قىال :حىدثنا ابىن أبىي
ذئب ,عن ابن شهاق أنه كان يقول :العقب :الولد ,وولد الولد.
ذريته.
ع ِقبِ ِه قال :عقبهّ :
23826ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد فِي َ
وقوله :لَعَلّ ُه ْم يَ ْر ِجعُونَ يقول :ليرجعوا إلى طاعة ربهم ,ويثوبوا إلى عبادته ,ويتوبىوا مىن كفىرهم
وذنوبهم .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ّ
َ
23827ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة لعَل ُهى ْم يَ ْر ِجعُىونَ  :أي يتوبىون,
أو يذّكرون.

اآلية 30-29 :

سو ٌل ّم ِب ٌ
ين ي َولَ ّما
ى َجآ َء ُه ُم ْال َح ّق َو َر ُ
القول في تأويل قوله تعالى{ :بَ ْل َمت ّ ْعتُ هَـَرُ ََ ِء َوآبَآ َء ُه ْم َحت ّ َ
َجآ َء ُه ُم ْال َح ّق قَالُواْ هَـَذَا سِحْ ٌر َو ِإنّا ِب ِه َكافِ ُرونَ }.
َء الم ركين من قومك وآبا َء ُه ْم من قىبلهم بالحيىاة ,فلىم
يقول تعالى ذكره :بَ ْل َمت ّ ْعتُ يا محمد هَرُ ِ
ّ
أعاجلهم بالعقوبة على كفىرهم حتىى جىا َء ُه ُم ال َح ّ
بىالحق :هىذا القىرآن :يقىول :لىم
ىق يعنىي جى ّل ثنىاؤه
سىو ٌل ُم ِب ٌ
ىين:
أهلكهم بالعذاق حتى أنالت عليهم الكتاق ,وبعثت فيهم رسوًَ مبينا .يعنىي بقولىهَ :و َر ُ
محمدا صلى هللا عليه وسلم ,والمبىين :أنىه يبىين لهىم بىالحج ,التىي يحىت ّ ,بهىا علىيهم أنىه رسىول
ّ
ُ
القرآن مىن عنىد هللا,
محق فيما يقول َولَ ّما جا َء ُه ُم ال َح ّق يقول ج ّل ثناؤه :ولما جاء هرَء الم ركين
ورسول من هللا أرسله إليهم بالدعاء إليىه قىالُوا هَىذَا سِىحْ ٌر يقىول :هىذا الىذي جاءنىا بىه هىذا الرسىول
سحر يسحرنا به ,ليس بوحي من هللا َوإنّا ِب ِه كافِ ُرونَ يقول :قالوا :وإنا به جاحدون ,ننكر أن يكىون
هذا من هللا .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,فىي قولىهَ :ولَ ّمىا جىا َء ُه ُم
23828ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ال َح ّق قالُوا َهذَا سِحْ ٌر َوإنّا ِب ِه كافِ ُرونَ قال :هرَء قريم قالوا القرآن الذي جاء بىه محمىد صىلى هللا
عليه وسلم :هذا سحر.

اآلية 32-31 :

{وقَالُواْ لَ ْوََ نُ ّا َل هَـَذَا ْالقُ ْر ُ
ىيم ي أ َ ُهى ْم
القول في تأويل قوله تعالى:
ع ِظ ٍ
ى َر ُج ٍل ّمنَ ْالقَ ْريَتَي ِْن َ
آن َ
َ
علَ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ ُه ْم ف ْوقَ بَ ْع ٍ دَ َر َجا ٍ
ت
س ْمنَا بَ ْينَ ُه ْم ّم ِعي َت ُه ْم فِي ال َحيَاةِ الدنيَا َو َرف ْعنَا بَ ْع َ
يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمةَ َربّكَ نَحْ ُن قَ َ
س ْخ ِريّا ً َو َرحْ َمةُ َربّكَ َخي ٌْر ّم ّما يَجْ َمعُونَ }.
لّيَت ّ ِخذَ بَ ْع ُ
َ ُهم بَ ْعَا ً ُ
يقول تعالى ذكره :وقال هرَء الم ركون با مىن قىريم لمىا جىاءهم القىرآن مىن عنىد هللا :هىذا
سحر ,فإن كان حقا فهال نال على رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف.
واختُلف في الرجل الذي وصفوه بأنه عظيم ,فقالوا :هالّ نال عليه هذا القرآن ,فقال بعَهم :هالّ
نال على الوليد بن ال ُمغيرة المخاومي من أهل مكة ,أو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهىل
الطائفق .ذكر من قال ذلك:
23829ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قوله :لَ ْوَ نُ ّا َل َهذَا القُ ْر ُ
ىيم قىال :يعنىي بىالعظيم :الوليىد بىن
ع ِظ ٍ
علىى َر ُجى ٍل ِمىنَ القَ ْىريَتَيْنَ َ
آن َ
عمير الثقفي ,وبالقريتين :مكة والطائف.
ي ,أو حبيب بن عمرو بن ُ
المغيرة القرش ّ
ُ
ْ
عتبة بن ربيعة من أهل مكة ,وابن عبىد يا ِليىل ,مىن أهىل الطىائف .ذكىر
عنِي به ُ
وقال آخرون :بل ُ
من قال ذلك:
 23830ـ حدثنا محمد بن عمىرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
علَىىى َر ُجى ٍل ِمىىنَ
قىىال :حىىدثنا الحسىىن ,قىىال :حىىدثنا ورقىىاء جميعىىا ,عىىن ابىىن أبىىي نجىىيح ,عىىن مجاهىىد َ
ع ِظ ٍيم قال عتبة بن ربيعة من أهل مكة ,وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف.
القَ ْريَتَي ِْن َ
وقال آخرون :بل عني به من أهل مكة :الوليد بن ال ُمغيرة ,ومن أهل الطائف :ابىن مسىعود .ذكىر
من قال ذلك:
23831ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,فىي قولىهَ :ر ُجى ٍل ِمىنَ
ى هىذا ,أو
القَ ْريَتَي ِْن َ
ع ِظ ٍيم قال :الرجل :الوليد بن المغيرة ,قال :لو كان ما يقول محمد حقا أنال على ّ
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على ابن مسعود الثقفي ,والقريتان :الطائف ومكة ,وابن مسعود الثقفي من الطائف اسمه عروة بن
مسعود.
َ
ُ
َ
ّ
23832ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ,قولىه :ل ْىوَ نُىا َل هَىذا الق ُ
ىرآن
ع ِظ ٍيم والقريتان :مكة والطائف قال :قد قال ذلك م ركو قريم ,قال :بلغنا
على َر ُج ٍل ِمنَ القَ ْريَتَي ِْن َ
أنه ليس فخذ من قريم إَ قد ادّعته ,وقالوا :هو منا ,فكنىا نحىدّ أن الىرجلين :الوليىد بىن المغيىرة,
وعروة الثقفي أبو مسعود ,يقولون :هال كان أُنال على أحد هذين الرجلين.
23833ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب :قال ابن زيد ,في قوله :لَ ْوَ نُ ّا َل َهذَا القُ ُ
على
رآن َ
ىيم قىىال :كىىان أحىىد العظيمىىين عىىروة بىىن مسىىعود الثقفىىي ,كىىان عظىىيم أهىىل
ع ِظى ٍ
َر ُج ى ٍل ِمىىنَ القَى ْىريَتَي ِْن َ
الطائف.
عبى ِد بىن
وقال آخرون :بل عني به من أهل مكة :الوليد بن المغيرة ,ومن أهل الطائف :كنانىة بىن َ
عمرو .ذكر من قال ذلك:
ُ
ي َوقىالوا لَ ْىوَ نُ ّىا َل هَىذَا
23834ـ حدثنا محمىد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
القُ ُ
ع ِظ ٍيم قال :الوليد بن المغيرة القرشي ,وكنانة بن عبد بن عمرو بىن
على َر ُج ٍل ِمنَ القَ ْريَتَيْن َ
رآن َ
عمير ,عظيم أهل الطائف.
ُ
وأولى األقوال في ذلك بالصواق أن يقال كما قال ج ّل ثناؤه ,مخبرا عن هرَء الم ركين َوقىالوا
ع ِظ ٍيم إذ كان جائاا أن يكون بع هرَء ,ولم يَع
لَ ْوَ نُ ّا َل َهذَا القُرآنَ على َر ُجل ِمنَ القَ ْريَتَي ِْن َ
عنُوا منهم في كتابه ,وَ على لسان رسوله صلى هللا عليىه
هللا تبارك وتعالى لنا الدَلة على الذين ُ
وسلم ,واَختالا فيه موجود على ما بيّنت.
وقوله :أ َ ُه ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمةَ َربّكَ يقول تعالى ذكره :أهرَء القىائلون :لىوَ ّ
نىال هىذا القىرآن علىى
رجل من القريتين عظيم يا محمد ,يقسمون رحمىة ربىك بىين خلقىه ,فيجعلىون كرامتىه لمىن شىاؤوا,
وفَله لمن أرادوا ,أم هللا الذي يقسم ذلك ,فيعطه من أحبّ  ,ويحرمىه َم ْ
ىن شىاءق .وبنحىو الىذي قلنىا
في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23835ـ حدثنا أبو كريب ,قىال :حىدثنا عثمىان بىن سىعيد ,قىال :حىدثنا ب ىر بىن عمىارة ,عىن أبىي
َر ْوق ,عن الَحاك عن ابن عباق ,قىال :لمىا بعىث هللا محمىدا رسىوًَ ,أنكىرت العىرق ذلىك ,ومىن
أنكر منهم ,فقالوا :هللا أعظم من أن يكون رسوله ب را مثل محمد ,قال :فأنال هللا ّ
عا وجى ّل :أكىانَ
س ْىلنا ِم ْ
أن ْأو َحيْنا إلى َر ُجل ِم ْن ُه ْم ْ
ع َجبا ْ
ىوحي
ىن قَ ْبلِىكَ إَّ ِرجىاًَ نُ ِ
اق وقال َومىا ْ
للنّ ِ
اق َ
أر َ
أن أ َ ْنذِر النّ َ
إلَ ْي ِه ْم ,فا ْسئَلُوا أ ْه َل الذّ ْك ِر يعني :أهل الكتب الماضية ,أب را كانت الرسل التي أتتكم أم مالئكةق فإن
سىلَنا
كانوا مالئكة أتتكم ,وإن كانوا ب را فال تنكرون أن يكون محمد رسوًَ :قىال :ثىم قىالَ :ومىا ْ
أر َ
كىرر
ِم ْن قَ ْبلِكَ إَّ ِرجاًَ نُ ِ
وحي إلَ ْي ِه ْم ِم ْن أ ْه ِل القُ َرى :أي ليسوا من أهل السماء كما قلىتم قىال :فلمىا ّ
ّ
أحىق بالرسىالة فلَ ْىوَ نُ ّىا َل هَىذَا القُىرآنَ علىى
هللا عليهم الحج ,قالوا ,وإذ كان ب را فغير محمد كان
ع ِظ ٍيم يقولون :أشرا من محمد صلى هللا عليه وسلم ,يعنون الوليد بىن المغيىرة
َر ُجل ِمنَ القَ ْر َيتَي ِْن َ
المخاومي ,وكان يسمى ريحانة قريم ,هذا من مكة ,ومسعود بن عمىرو بىن عبيىد هللا الثقفىي مىن
أهل الطائف ,قال :يقول هللا ّ
عا وج ّل ردّا عليهم أ َ ُه ْم َي ْق ِس ُمونَ َرحْ َمةَ َربّكَ أنا أفعل ما شئت.
سى ْىمنا بَ ْيىنَ ُه ْم َم ِعي َ ىت َ ُه ْم فِىىي ال َحيىىاةِ الىدّنيْا يقىىول تعىىالى ذكىىره :بىىل نحىىن نقسىىم رحمتنىىا
وقولىىه :نَحْ ىىن قَ َ
وكرامتنا بين من شىئنا مىن خلقنىا ,فنجعىل مىن شىئنا رسىوًَ ,ومىن أردنىا صىدّيقا ,ونتخىذ مىن أردنىا
خليالً ,كما قسمنا بينهم معي تهم التي يعي ون بها في حياتهم الدنيا مىن األرزاق واألقىوات ,فجعلنىا
بعَهم فيها أرفع من بع درجة ,بل جعلنا هذا ينيا ,وهذا فقيرا ,وهذا ملكا ,وهذا مملوكىا ِليَت ّ ِخىذَ
س ْخ ِريّا .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
بَ ْع ُ
َ ُه ْم بَ ْعَا ُ
 23836ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ,قىال :قىال هللا تبىارك وتعىالى
س ْىمنا بَيْىنَ ُه ْم َم ِعي َىت َ ُه ْم فِىي ال َحيىاةِ الىدّنيْا فتلقىاه ضىعيف الحيلىة ,عيىي
أ َ ُه ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمةَ َربّكَ نَحْ ُن قَ َ
اللسان ,وهو مبسوط له في الرزق ,وتلقاه شىديد الحيلىة ,سىليط اللسىان ,وهىو مقتىور عليىه ,قىال هللا
س ْمنا بَيْن ُه ْم َم ِعي َت َ ُه ْم فِي ال َحياةِ الدّنيْا كما قسم بينهم صورهم وأخالقهم تبارك ربنا
ج ّل ثناؤه :نَحْ ُن قَ َ
وتعالى.

This file was downloaded from QuranicThought.com

س ْخ ِريّا يقول :ليستسخر هذا هذا في خدمته إياه ,وفي عىود هىذا علىى
وقولهِ :ليَت ّ ِخذَ بَ ْع ُ
َ ُه ْم بَ ْعَا ُ
هذا بما في يديه من فَل ,يقول :جعل تعالى ذكره بعَا لبع سببا في المعاش في الدنيا.
س ْخ ِريّا فقال بعَهم :معناه مىا قلنىا
وقد اختلف أهل التأويل فيما عنى بقولهِ :ليت ّ ِخذَ بَ ْع ُ
َ ُه ْم بَ ْعَا ُ
فيه .ذكر من قال ذلك:
ّ
َ
َى ُه ْم
ي ,في قولىهِ :ليَت ِخىذ بَ ْع ُ
23837ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
س ْخ ِريّا قال :يستخدم بعَهم بعَا في السخرة.
بَ ْعَا ُ
ّ
َ ُه ْم بَ ْعَا
23838ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهِ :ليَت ِخذَ بَ ْع ُ
س ْخ ِريّا قال :هم بنو آدم جميعا ,قال :وهذا عبد هذا ,ورفع هذا على هذا درجة ,فهو يسخره بالعمل,
ُ
يستعمله به ,كما يقال :سخر فالن فالنا.
وقال بعَهم :بل عنى بذلك :ليملك بعَهم بعَا .ذكر من قال ذلك:
 23839ـ ى حىىدثنا ابىىن حميىىد ,قىىال :حىىدثنا يحيىىى بىىن واضىىح ,قىىال :حىىدثنا عبيىىد بىىن سىىليمان ,عىىن
س ْخ ِريّا يعني بذلك :العبيد والخدم سخر لهم.
الَحاك ,في قولهِ :ليَت ّ ِخذَ بَ ْع ُ
َ ُه ْم بَ ْعَا ُ
س ْ
ىخ ِريّا
23840ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ِليَت ّ ِخىذَ بَ ْع ُ
َى ُه ْم بَ ْعَىا ُ
ِم ْلكة.
وقولهَ :و َرحْ َمةُ َربّكَ َخي ٌْر ِم ّما يَجْ َمعُونَ يقول تعالى ذكره :ورحمة ربك يىا محمىد بإدخىالهم الجنىة
خير لهم مما يجمعون من األموال في الدنيا .وبنحو الذي قلنا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر مىن
قال ذلك:
ُ
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو َرحْ َمة َربّىكَ َخي ٌْىر ِم ّمىا يَجْ َمعُىونَ يعنىي
الجنة.
ُ
ي َو َرحْ َمة َربّكَ يقول :الجنة
23841ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
خير مما يجمعون في الدنيا.

اآلية 33 :

الرحْ َمىىـ َ ِن
ىاق أ ُ ّمىةً َو ِ
احىدَة ً لّ َج َع ْلنَىىا ِل َمىىن َي ْكفُى ُىر ِب ّ
{ولَى ْىوََ أَن َي ُكىىونَ النّى ُ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
علَ ْي َها َي ْ
ظ َه ُرونَ }.
سقُفا ً ّمن ِف ّ
ِلبُيُو ِت ِه ْم ُ
ار َج َ
َ ٍة َو َم َع ِ
اق أ ُ ّمةً :جماعة واحدة.
يقول تعالى ذكرهَ :ولَ ْوَ أن َي ُكونَ النّ ُ
ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي لم يرمن اجتماعهم عليه ,لو فعل ما قال ج ّل ثناؤه ,وما به
لم يفعله من أجله ,فقال بعَهم :ذلك اجتمىاعهم علىى الكفىر .وقىال :معنىى الكىالم :ولىوَ أن يكىون
سىقُفا ِم ْ
فيصير جمىيعهم كفىارا لَ َجعَ ْلنىا ِل َم ْ
ىن
الناق أمة واحدة على الكفر,
بىالرح َم ِن لبُيُىوتِ ِه ْم ُ
ىن يَ ْكفُ ُىر ّ
َ
َ ٍة ذكر من قال ذلك.
فِ ّ
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23842ـ حدثني عل ّ
ُ
ً
ً
َولَ ْوَ ْ
احدَة يقول هللا سبحانه :لوَ أن أجعل الناق كلهم كفارا ,لجعلت للكفىار
اق أ ّمة َو ِ
أن يَ ُكونَ النّ ُ
لبيوتهم سقفا من فَة.
 23843ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا هوذة بن خليفة ,قال :حدثنا عىوا ,عىن الحسىن ,فىي قولىه:
َولَ ْوَ ْ
احدَة ً قال :لوَ أن يكون الناق كفارا أجمعون ,يميلون إلى الدنيا ,لجعل
اق أ ُ ّمةً َو ِ
أن يَ ُكونَ النّ ُ
هللا تبارك وتعالى الذي قال ,ثم قال :وهللا لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها ,وما فعل ذلك ,فكيف لو فعله.
23844ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولىهَ :ولَ ْىوَ ْ
ىاق
أن يَ ُكىونَ النّ ُ
احدَةً :أي كفارا كلهم.
أ ُ ّمةً َو ِ
حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة َولَ ْىوَ ْ
ىاق
أن يَ ُكىونَ النّ ُ
احدَة ً قال :لوَ أن يكون الناق كفارا.
أ ُ ّمةً َو ِ
اق أ ُ ّمةً
ي َولَ ْوَ ْ
أن يَ ُكونَ النّ ُ
23845ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
احدَة ً يقول :كفارا على دين واحد.
َو ِ
وقال آخرون :اجتمىاعهم علىى طلىب الىدنيا وتىرك طلىب اََخىرة .وقىال :معنىى الكىالم :ولىوَ أن
يكون الناق أمة واحدة على طلب الدنيا ورف اََخرة .ذكر من قال ذلك:
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23846ـ حدثنا يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهَ :ولَ ْوَ ْ
اق
أن يَ ُكونَ النّ ُ
احدَة ً قال :لوَ أن يختار الناق دنياهم على دينهم ,لجعلنا هذا ألهل الكفر.
أ ُ ّمةً َو ِ
سى ْقفا ِم ْ
ىن فَِّى ٍة يقىول تعىالى ذكىره :لجعلنىا لمىن يكفىر
بىالرحْ َمن ِلبُيُىوتِ ِه ْم ُ
وقوله :لَ َجعَ ْلنا ِل َم ْن يَ ْكفُ ُىر ّ
بالرحمن في الدنيا سقفا ,يعني أعالي بيوتهم ,وهي السطوح فَة .كما:
ُ
ُ
سقف:
سقفا ِم ْن فِ ّ
َ ٍة ال ُ
23847ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ِلبُيُوت ِه ْم ُ
أعلى البيوت.
ْ
ُ
واختلف أهل العربية في تكرير الالم التي في قولهِ :ل َم ْن يَكف ُر ,وفىي قولىهِ :لبُيُىوت ِه ْم ,فكىان بعى
نحويي البصرة ياعم أنهىا أدخلىت فىي البيىوت علىى البىدل .وكىان بعى نحىويي الكوفىة يقىول :إن
عىن ال ّى ْه ِر ال َح َىرام قِتىا ٍل فِيى ِه ,وإن شىئت جعلىت
شئت جعلتها في ِلبُيُوت ِه ْم ّ
مكررة ,كما في يَ ْسئَلُونَكَ َ
الالمين مختلفتين ,كأن الثانية في معنى على ,كأنه قال :جعلنا لهىم علىى بيىوتهم سىقفا .قىال :وتقىول
العرق للرجل في وجهه :جعلت لك لقومك األعطية :أي جعلته من أجلك لهم.
قىراء أهىل مكىة وبعى المىدنيين وعامىة
سى ْقفا» فقرأتىه عامىة ّ
واختلفت ّ
القراء في قىراءة قولىهَ « :
ْ
ف ِم ْ
ىن فَ ْىوقِ ِه ْم
علَى ْي ِه ُم ال ّ
س ْقفا بفتح السين وسكون القاا اعتبارا منهم ذلك بقوله :فَخ ّ
س ىق ُ
َىر َ
البصريين َ
قىراء الكوفىة
وتوجيها منهم ذلك إلى أنه بلفظ واحد معناه الجمع .وقرأه بع
قراء المدينىة وعامىة ّ
ّ
سقُفا بَم السين والقاا ,وو ّجهوهىا إلىى أنهىا جمىع سىقيفة أو سىقوا .وإذا وجهىت إلىى أنهىا جمىع
ُ
سىقُفا ,فيكىون ذلىك نظيىر
سى ْقف ,ثىم تجمىع السىقوا ُ
سقوا كانت جمع الجمع ,ألن السىقوا :جمىع َ
ضةٌ بَىم الىراء والهىاء ,وهىي الجمىع ,واحىدها رهىان ورهىون ,وواحىد
قراءة من قرأه ُ
فر ُه ٌن َم ْقبُو َ
ُ
ُ
الرهىىون والرهىىانَ :ر ْهىىن .وكىىذلك قىىراءة مىىن قىىرأ ُكلىىوا ِمى ْ
ىن ث ُمى ِىر ِه بَىىم الثىىاء والمىىيم ,ونظيىىر قىىول
الراجا:
ّ
(حتى إذَا ا ْبت َل ْ
ت َحالقِي ُم ال ُحلُ ْق )
والىر ُهن بَىم الىراء والهىاء جمىع
سى ْقف,
وقد زعم بعَهم أن ال ّ
ّ
سقُف بَم السىين والقىاا جمىع َ
َر ْهن ,فأيفل وجه الصواق في ذلك ,وذلك أنه يير موجود في كىالم العىرق اسىم علىى تقىدير فعىل
والر ُهن مثله.
بفتح الفاء وسكون العين مجموعا على فُعُل ,فيجعل ال ّ
سقُف ّ
والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك عنىىدي ,أنهمىىا قراءتىىان متقاربتىىا المعنىىى ,معروفتىىان فىىي قىىرأة
األمصار ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
علَيْها َي ْ
ظ َه ُرونَ يقول :ومراقي ودَ َرجا عليها يصىعدون ,فيظهىرون علىى السىقف
عار َج َ
وقولهَ :و َم ِ
والمعارج :هي الدرج نفسها ,كما قال المثنى بن جندل:
عارج )
(يا َرقّ ال َب ْي ِ
ت ذي ال َم ِ
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىىن ابىىن عبىىاق
ي ,قىىال :حىىدثنا أبىىو صىىالح ,قىىال :ثنىىي معاويىىة ,عىىن عل ى ّ
23848ـى حىىدثني عل ى ّ
عار َج قال :معارج من فَة ,وهي درج.
َو َم ِ
علَيْهىا َي ْ
ظ َه ُىرونَ  :أي
عىار َج َ
23849ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو َم ِ
دَرجا عليها يصعدون.
علَيْهىا يَ ْ
ظ َه ُىرونَ
عىار َج َ
ي َو َم ِ
23850ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
قال :المعارج :المراقي.
ْ
َ
عليْها يَظ َه ُرونَ قىال:
ار َج َ
حدثنا محمد ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :و َمعَ ِ
د ُُرج عليها يُرفعون.
حدثني محمىد بىن سىعد ,قىال :ثنىي أبىي ,قىال :ثنىي عمىي ,قىال :ثنىي أبىي ,عىن ابىن عبىاق قولىه:
علَيْها يَ ْ
ظ َه ُرونَ قال :درج عليها يصعدون إلى الغرا.
عار َج َ
َو َم ِ
َ
عليْهىا
عىار َج َ
23851ـ حدثني يىونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهَ :و َم ِ
يَ ْ
ظ َه ُرونَ قال :المعارج :درج من فَة.

اآلية 35-34 :
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علَ ْي َها يَت ّ ِكئُونَ ي َو ُز ْخ ُرفا ً َوإِن ُك ّل ذَلِىكَ لَ ّمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
{و ِلبُيُوتِ ِه ْم أَب َْوابا ً َو ُ
س ُررا ً َ
َ
ْ
ّ
َمت َا ُ ْال َحيَاةِ الدّ ْنيَا َواََ ِخ َرة ُ ِعندَ َربّكَ ِلل ُمتقِينَ }.
س ُررا من فَة .كما:
يقول تعالى ذكره :وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فَة ,و ُ
ي ,عىىن ابىىن عبىىاق,
ي ,قىىال :حىىدثنا أبىىو صىىالح ,قىىال :ثنىىي معاويىىة ,عىىن على ّ
23852ـى حىىدثني على ّ
سررا قال :سرر فَة.
و ُ
23853ـ حدثني يىونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهَ :و ِلبُيُىوتِ ِه ْم أب َْوابىا
علَيْها يَت ّ ِكئُونَ قال :األبواق من فَة ,والسرر من فَة عليها يتكئون ,يقول :علىى السىرر
ُ
وسررا َ
يتكئون.
وقولهَ :و ُز ْخ ُرفا يقول :ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفا ,وهىو الىذهب .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال
أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىىن ابىىن عبىىاق
ي ,قىىال :حىىدثنا أبىىو صىىالح ,قىىال :ثنىىي معاويىىة ,عىىن عل ى ّ
23854ـى حىىدثني عل ى ّ
َو ُز ْخ ُرفا وهو الذهب.
 23855ـ حدثنا محمىد بىن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,فىي قولىه:
َو ُز ْخ ُرفا قال :الذهب .وقال الحسن :بيت من ُزخرا ,قال :ذهب.
23856ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َو ُز ْخ ُرفىا الاخىرا :الىذهب,
ي هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول« :إيّىا ُك ْم
قال :قد وهللا كانت تكره ثياق ال هرة .وذُكر لنا أن نب ّ
وال ُح ْم َرة َ فإنّها ِم ْن أ َحبّ ّ
ْطان».
الاينَ ِة إلى ال ّي ِ
ي َو ُز ْخ ُرفا قال :الذهب.
23857ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
ي َو ُز ْخ ُرفا قال :الذهب.
حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
23858ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهَ :و ُز ْخ ُرفىا لجعلنىا هىذا
ألهل الكفر ,يعني لبيوتهم سقفا من فَة وما ذكر معها .والاخرا سمى هىذا الىذي سىمى السىقف,
والمعارج واألبواق والسرر من األثا والفرش والمتا .
23859ـ ُحدثت عن الحسىن ,قىال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
يقول في قولهَ :و ُز ْخ ُرفا يقول :ذهبا .والاخرا علىى قىول ابىن زيىد :هىذا هىو مىا تتخىذه النىاق فىي
منازلهم من الفرش واألمتعة واَََت.
وفي نصب الاخرا وجهان :أحدهما :أن يكون معناه :لجعلنا لمىن يكفىر بىالرحمن لبيىوتهم سىقفا
يكرر عليىه مىن نصىب علىى إعمىال الفعىل فيىه ذلىك ,والمعنىى فيىه:
من فَة ومن زخرا ,فلما لم ّ
فكأنه قيل :وزخرفىا يجعىل ذلىك ل هىم منىه .والوجىه الثىاني :أن يكىون معطوفىا علىى السىرر ,فيكىون
معناه :لجعلنا لهم هذه األشياء من فَة ,وجعلنا لهم مع ذلك ذهبا يكون لهم ينى يستغنون بها ,ولو
كان التنايل جاء بخف الاخرا لكان :لجعلنا لمن يكفىر بىالرحمن لبيىوتهم سىقفا مىن فَىة ومىن
زخىىرا ,فكىىان الاخىىرا يكىىون معطوفىا علىىى الفَىىة .وأمىىا المعىىارج فإنهىىا ُجمعىىت علىىى مفاعىىل,
وواحىىدها معىىراج ,علىىى جمىىع ِمعىىرج ,كمىىا يجمىىع المفتىىاح مفىىاتح علىىى جمىىع مفىىتح ,ألنهمىىا لغتىىان:
معرج ,ومفتح ,ولو جمع معاري ,كان صوابا ,كما يجمع المفتاح مفاتيح ,إذ كان واحده معراج.
وقولهَ :و ْ
إن ُك ّل ذلكَ لَ ّما َمتا ُ ال َحياةِ الدّنيْا يقول تعالى ذكره :وما ك ّل هذه األشياء التي ذكرت من
السقف من الفَة والمعارج واألبىواق والسىرر مىن الفَىة والاخىرا ,إَ متىا يسىتمتع بىه أهىل
الدنيا في الدنيا َواََ ِخ َرة ُ ِع ْندَ َربّكَ لَ ْل ُمتّقِينَ يقول تعالى ذكره :وزين الدار اََخرة وبهاؤها عند ربك
للمتقين ,الذين اتقوا هللا فخافوا عقابه ,فجدّوا في طاعته ,وحذروا معاصيه خاصة دون ييرهم مىن
خلق هللا .كما:
ْ
ّ
ْ
َ
ُ
23860ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َواَ ِخ َىرة ِعنىدَ َربّىكَ ِلل ْمتقِىينَ
خصوصا.

اآلية 37-36 :

الرحْ َمىـ َ ِن نُقَىيّ ْ لَىهُ شَى ْي َ
طانا ً فَ ُه َىو لَىهُ قَ ِىر ٌ
ين ي
القول في تأويل قوله تعالى:
عىن ِذ ْك ِىر ّ
{و َمن يَ ْع ُ
ىم َ
َ
َ
سبُونَ أنّ ُهم ّم ْهتَدُونَ }.
ع ِن ال ّ
َوإِنّ ُه ْم لَيَ ُ
صدّونَ ُه ْم َ
سبِي ِل َويَحْ َ
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ىم عقابىىه نُقَىيّ ْ لَىهُ
يقىىول تعىىالى ذكىىره :ومىىن يُ ْعى ِىرٍ عىىن ذكىىر هللا فلىىم يخىىف سىىطوته ,ولىىم يَ ْخى َ
شيْطانا فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
ين يقول :نجعل له شيطانا يغويىه فهىو لىه قىرين :يقىول :فهىو لل ىيطان قىرين ,أي
َ
يصير كذلك ,وأصل الع و :النظر بغيىر ثبىت لعلىة فىي العىين ,يقىال منىه :ع ىا فىالن يع ىو ع ىوا
وع ّوا :إذا ضعف بصره ,وأ لمت عينه ,كأن عليه ي اوة ,كما قال ال اعر:
نار ِهت َِج ْد َح َ
طبا َج ْاًَ َونارا ت َأ َ ّججا
َمتى ت َأْتِ ِه ت َ ْع ُو إلى َ
ض ْو ِء ِ
ِىي فىالن يَ ْع َىى
يعني :متى تفتقر فتأته يعنك .وأما إذا ذهب البصر ولم يبصر ,فإنه يقال فيىهَ :
ع َ
ع ًى منقو  ,ومنه قول األع ي:
َ
ْ
ً
ْ
يرا
ق أ ْع َى َ
رأت َر ُجال عائِ َ
ض ِر َ
الوافِدَ ْينِ ُم ْخت َ ِل َ
ف الخَل ِ
ب َ
يقىىىال منىىىه :رجىىىل أع ىىىى وامىىىرأة ع ىىىواء .وإنمىىىا معنىىىى الكىىىالم :ومىىىن َ ينظىىىر فىىىي حجىىى ,هللا
ع ِىي بصىره نُقَىيّ ْ لَىهُ شَىيْطانا .وبنحىو الىذي
بانعراٍ منه عنه إَ نظرا ضعيفا ,كنظر من قىد َ
قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ع ْ
23861ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىهَ :و َم ْ
ىن ِذ ْك ِىر
ىن يَ ْع ُ
ىم َ
شيْطانا يقول :إذا أعرٍ عن ذكر هللا نقي له شيطانا فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
ين.
الرحْ َم ِن نُقَيّ ْ لَهُ َ
ّ
ع ْ
ىن
23862ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السدّي ,في قولهَ :و َم ْن يَ ْع ُ
م َ
الرحْ َم ِن قال :يعرٍ.
ِذ ْك ِر ّ
تىأول ذلىك كىذلك ,فيجىب أن تكىون قراءتىه َو َم ْ
ىم
يعم ,ومىن ّ
وقد ّ
ىن يَ ْع َ
تأوله بعَهم بمعنى :ومن َ
تأوله كذلك:
بفتح ال ين على ما بيّنت قبل .ذكر من ّ
ع ْ
ىن ِذ ْكى ِر
23863ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهَ :و َم ْن يَ ْع ُ
م َ
يعم عن ذكر الرحمن.
ّ
الرحْ َم ِن قال :من َ
سى ِبيل يقىىول تعىالى ذكىىره :وإن ال ىىياطين ليصىدّون هىىرَء الىىذين
ىن ال ّ
وقولىه :وإنّ ُهى ْم لَيَ ُ
صىد َّون ُه ْم َ
عى ِ
ّ
ويكرهون إليهم انيمان با  ,والعمىل
الحق ,فياينون لهم الَاللة,
يع ون عن ذكر هللا ,عن سبيل
ّ
ّ
ويظن الم ركون با بتحسين ال ياطين لهم ما هم عليه من
سبُونَ أنّ ُه ْم ُم ْهتَدُونَ يقول:
بطاعته َويحْ َ
ّ
الحق والصواق ,يخبر تعالى ذكره عىنهم أنهىم مىن الىذي هىم عليىه مىن ال ىرك
الَاللة ,أنهم على
على ّ
س ِبي ِل فأخرج ذكىرهم مخىرج
ع ِن ال ّ
شك وعلى يير بصيرة .وقال ج ّل ثناؤه :وإنّ ُه ْم لَ َي ُ
صدّونَ ُه ْم َ
شيْطانا ألن ال يطان وإن كان لفظه واحدا ,ففي
ذكر الجميع ,وإنما ذُكر قبل واحدا ,فقال :نُقَيّ ْ لَهُ َ
معنى جمع.

اآلية 39-38 :

س ْالقَ ِر ُ
ين ي
ى إِذَا َجآ َءنَا قَا َل يَلَيْتَ بَ ْينِي َوبَ ْينَكَ بُ ْعدَ ْال َم ْ ِرقَي ِْن فَبِئْ َ
القول في تأويل قوله تعالىَ { :حت ّ َ
ق ُم ْ ت َِر ُكونَ }.
َولَن يَنفَعَ ُك ُم ْاليَ ْو َم إِذ ّلَ ْمت ُ ْم أَنّ ُك ْم فِي ْالعَذَا ِ
قىراء الحجىاز سىوى ابىن محيصىن,
القراء في قراءة قوله :حتىى إذَا جا َءنىا فقرأتىه عامىة ّ
اختلفت ّ
َ
وبع الكوفيين وبع ال اميين «حتى إذا جاءانا» على التثنية بمعنى :حتى إذا جاءنا هىذا الىذي
ىي عىىن ذكىىر الىىرحمن ,وقرينىىه الىىذي قىىي لىىه مىىن ال ىىياطين .وقىىرأ ذلىىك عامىىة قى ّىراء الكوفىىة
َ
ع ِى َ
َ
والبصرة وابن محيصن :حتى إذا جا َءنا على التوحيد ,بمعنى :حتى إذا جاءنا هذا العاشي مىن بنىي
آدم عن ذكر الرحمن.
ّ
والصواق من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتىان متقاربتىا المعنىى وذلىك أن فىي خبىر هللا تبىارك
وتعالى عن حال أحد الفريقين عند مقدمه عليه فيما أقرنىا فيىه فىي الىدنيا ,الكفايىة للسىامع عىن خبىر
اََخىىر ,إذ كىىان الخبىىر عىىن حىىال أحىىدهما معلومىىا بىىه خبىىر حىىال اََخىىر ,وهمىىا مىىع ذلىىك قراءتىىان
مستفيَتان في قرأة األمصار ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب .وبنحو الذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
َ
23864ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة :حتىى إذا جا َءانىا هىو وقرينىه
جميعا.
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وقوله :يا لَيْتَ بَ ْينِىي َوبَ ْينَىكَ بُ ْعىدَ ال ُم ْ ىرقَي ِْن يقىول تعىالى ذكىره :قىال أحىد هىذين القىرينين لصىاحبه
اََخر :وددت أن بيني وبينك بعد الم رقين :أي بُعد ما بين الم رق والمغرق ,فغلب اسىم أحىدهما
على اََخر ,كما قيل :شبه القمرين ,وكما قال ال اعر:
علَ ْي ُك ُملنَا قَ َم َراهَا والنّ ُجو ُم ّ
الط َوا ِل ُع
س ِ
ق ال ّ
ماء َ
أ َخ ْذنا بآفا ِ
وكما قال اََخر:
ص َرة ُ ْ
األز ِد ِمنّا وال ِع َر ُ
ص ُر وال َح َر ُم
الن َو ِمنّا ِم ْ
فَبَ ْ
اق لنَاوال َم ْو ِ
ص ِ
يعني :الموصل والجايرة ,فقال :الموصالن ,فغلب الموصل.
وقد قيل :عنى بقوله بُ ْعدَ ال َم ْ ِرقَي ِْن :م رق ال تاء ,وم رق الصيف ,وذلك أن ال ىمس تطلىع فىي
ال تاء من م رق ,وفي الصيف من م رق ييره وكذلك المغرق تغرق في مغربين مختلفين ,كما
ين.
قال ج ّل ثناؤهَ :رقّ ال َم ْ ِرقَي ِْن َو َرقّ ال َم ْغ ِربَ ِ
وذُكر أن هذا قول أحدهما لصاحبه عند لاوم كل واحد منهما صاحبه حتى يورده جهنم .ذكر من
قال ذلك:
 23865ـ حدثنا ابىن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن سىعيد الجريىري ,قىال:
بلغني أن الكافر إذا بُعث يوم القيامة من قبره ,سىف َع بيىده ال ىيطان ,فلىم يفارقىه حتىى يصىيرهما هللا
إلى النار ,فذلكم حين يقول :يا ليت بيني وبينك بُعد الم رقين ,فبئس القرين .وأما المرمن فيو ّكل به
َملك فهو معه حتى قال :إما يفصل بين الناق ,أو نصير إلى ما شاء هللا.
ىتر ُكونَ
وقولهَ :ولَ ْن يَ ْنفَ َع ُك ُم اليَ ْو َم أيها العاشون عن ذكر هللا في الدنيا إ ْذ َلَ ْمت ُ ْم أنّ ُك ْم فِي ال َعذَا ِ
ق ُم ْ ِ
يقول :لن يخفف عنكم اليوم من عذاق هللا اشتراككم فيه ,ألن لكل واحد مىنكم نصىيبه منىه ,و« ّ
أن»
من قوله أنّ ُك ْم في موضع رفع لما ذكرت أن معناه :لن ينفعكم اشتراككم.

اآلية 42-40 :

ىين ي
القول في تأويل قوله تعالى{ :أَفَأَنتَ تُس ِْم ُع ال ّ
ىي َو َمىن َكىانَ فِىي َ
ضىالَ ٍل ّم ِب ٍ
صى ّم أ َ ْو ت َ ْهىدِي ْالعُ ْم َ
علَ ْي ِه ْم ّم ْقتَد ُِرونَ }.
ع ْدنَا ُه ْم فَإِنّا َ
فَإ ِ ّما نَ ْذ َه َب ّن ِبكَ فَإِنّا ِم ْن ُهم ّمنت َ ِق ُمونَ ي أ َ ْو نُ ِر َينّكَ الّذِي َو َ
صى ّم :مىن قىد سىلبه هللا اسىتما
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :أفأ ْنتَ تُس ِْم ُع ال ّ
حججه التي احت ّ ,بها في هذا الكتاق فأصمه عنه ,أو تهىدي إلىى طريىق الهىدى مىن أعمىى هللا قلبىه
ىين يقىول :أو تهىدي
عن إبصاره ,واستحوذ عليه ال يطان ,فايّن له ّ
الردَى َو َم ْن كانَ فىي َ
ضىالل ُم ِب ٍ
ّ
ّ
الحىق زائىل,
الحىق ,قىد أبىان ضىالله أنىه عىن
من كان في جور عن قصد السبيل ,سالك يير سىبيل
وعن قصد السبيل جائر :يقول ج ّل ثناؤه :ليس ذلك إليك ,إنما ذلك إلى هللا الذي بيده صىرا قلىوق
خلقه كيف شاء ,وإنما أنت منذر ,فبلغهم النذارة.
وقوله :فإ ّما نَى ْذ َهبّنَ بِىكَ فإنّىا ِمى ْن ُه ْم ُم ْنت َ ِق ُمىونَ اختلىف أهىل التأويىل فىي المعنيىين بهىذا الوعيىد ,فقىال
عنِي به أهل انسالم من أمة نبينا عليه الصالة والسالم .ذكر من قال ذلك:
بعَهمُ :
 23866ـ حدثنا سوار بن عبىد هللا العنبىري ,قىال :ثنىي أبىي ,عىن أبىي األشىهب ,عىن الحسىن ,فىي
قوله :فإ ّما نَ ْذه ّ
ي هللا نقمة شديدة ,فأكرم هللا ج ّل ثنىاؤه
َبن بِكَ فإنّا ِم ْن ُه ْم ُم ْنت َ ِق ُمونَ قال :لقد كانت بعد نب ّ
نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يريه في أمته ما كان من النقمة بعده.
َبن بِىكَ فإنىاّ
23867ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىه :فإ ّمىا نَى ْذه ّ
تقىر بىه عينىه ,وأبقىى
ِم ْن ُه ْم ُم ْنت َ ِق ُمونَ فذهب هللا بنبيه صلى هللا عليه وسلم ,ولم ير في أمتىه إَ الىذي ّ
ي
ي إَ وقد رأى في أمته العقوبة ,أو قال ما َ ي تهي .ذُكر لنا أن النبى ّ
هللا النقمة بعده ,وليس من نب ّ
صلى هللا عليه وسلم أُري الذي لقيت أمته بعده ,فمىا زال منقبَىا مىا انبسىط ضىاحكا حتىى لقىي هللا
تبارك وتعالى.
ْ
ْ
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,قال :تال قتادة فإ ّمىا نَىذه ّ
َبن بِىكَ فإنّىا ِمىن ُه ْم
ي صلى هللا عليه وسلم وبقيت النقمة ,ولم ي ُِر هللا نبيه صلى هللا عليه وسىلم
ُم ْنت َ ِق ُمونَ فقال :ذهب النب ّ
ّ
ي قىط إَ رأى العقوبىة فىي أمتىه ,إَ نبىيكم صىلى هللا
في أمته شيئا يكرهه حتى مَى ,ولم يكىن نبى ّ
ُ
ي صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أري مىىا يصىىيب أمتىىه بعىىده ,فمىىا ُرئىىي
عليىىه وسىىلم .قىىال :وذُكىىر لنىىا أن النبى ّ
ضاحكا منبسطا حتى قبَه هللا.
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وقال آخرون :بل عنى به أهل ال رك من قريم ,وقالوا :قد رأى هللا نبيىه عليىه الصىالة والسىالم
فيهم .ذكر من قال ذلك:
ْ
ي ,في قوله :فإ ّما نَذه ّ
َبن بِىكَ
23868ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
فإنّا ِم ْن ُه ْم ُم ْنت َ ِق ُمونَ كما انتقمنا من األمم الماضية ْأو نُ ِريَنّكَ الّذِي َو ْعدْنا ُه ْم فقد أراه هللا ذلك وأ هىره
عليه وهذا القول الثىاني أولىى التىأويلين فىي ذلىك بالصىواق وذلىك أن ذلىك فىي سىياق خبىر هللا عىن
الم ركين فهن يكون ذلك تهديدا لهم أولى من أن يكون وعيدا لمن لم يجر له ذكىر .فمعنىى الكىالم
إذ كان ذلك كذلك :فإن نذهب بك يا محمد من بين أ هر هرَء الم ركين ,فنخر َجك من بينهم فَإنّىا
عىدْنا ُه ْم يىا محمىد
ِم ْن ُه ْم ُم ْنت َ ِق ُمونَ  ,كما فعلنا ذلك بغيرهم من األمم المكذّبة رسىلها ,أ َ ْو نُ ِريَنّىكَ الّىذِي َو َ
علَى ْي ِه ْم ُم ْقت َىد ُِرونَ أن نظهىىرك علىىيهم ,ونخىىايهم بيىىدك وأيىىدي
مىن الظفىىر بهىىم ,وإعالئىىك علىىيهم فَإنّىىا َ
المرمنين بك.

اآلية 44-43 :

القول في تأويل قوله تعالى{ :فَا ْست َْمس ْ
ص َراطٍ ّم ْست َ ِق ٍيم ي َو ِإنّهُ لَ ِذ ْك ٌر
ِي أ ُ ِ
ى ِ
ي ِإلَيْكَ ِإنّكَ َ
ِك ِبالّذ َ
علَ َ
وح َ
ا تُسْأَلُونَ }.
لّكَ َو ِلقَ ْو ِمكَ َو َ
س ْو َ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسىلم :فتمسىك يىا محمىد بمىا يىأمرك بىه هىذا القىرآن
ص ِراطٍ ُم ْست َ ِق ٍيم ومنهاج سديد ,وذلك هو دين هللا الذي أمر به ,وهو
علَى ِ
الذي أوحاه إليك ربك ,إنّكَ َ
انسالم .كما:
ُ
23869ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :فا ْست َْمس ْ
ي
ِك بالّىذِي أ ِ
وحى َ
ص َراطٍ ُم ْست َ ِق ٍيم :أي انسالم.
إلَيْكَ إنّكَ على ِ
ُ
ي فا ْست َْمس ْ
ىي
ِىك بالّىذِي أ ِ
23870ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
وح َ
ص َراطٍ ُم ْست َ ِق ٍيم.
إلَيْكَ إنّكَ على ِ
وقولهَ :وإنّهُ لَ ِذ ْك ٌر لَكَ َو ِلقَ ْو ِمكَ يقول تعالى ذكره :وإن هذا القرآن الذي أوحي إليك يىا محمىد الىذي
ا تُسْىئَلُونَ يقىول :وسىوا يسىألك ربىك
أمرناك أن تستمسك به ل را لك ولقومك من قريم َو َ
س ْو َ
وإياهم عما عملتم فيه ,وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه ,وانتهيتم عما نهاكم عنه فيهق .وبنحو الىذي
قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىن ابىن عبىاق:
ي ,قىال :حىدثنا أبىو صىالح ,قىال :حىدثنا معاويىة ,عىن على ّ
23871ـ حدثني عل ّ
قولهَ :وإنّهُ لَ ِذ ْك ٌر لَكَ َو ِلقَ ْو ِمكَ يقول :إن القرآن شرا لك.
 23872ـ حدثني عمرو بن مالك ,قال :حدثنا سفيان ,عن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قولىه:
ي العىرقق
َوإنّهُ لَذَ ْك ٌر لَكَ َو ِلقَ ْو ِمىكَ قىال :يقىول للرجىل :مىن أنىتق فيقىول :مىن العىرق ,فيقىال :مىن أ ّ
فيقول :من قريم.
َ
ْ
َ
ّ
َ
23873ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة َوإنىهُ لى ِذك ٌر لىكَ َو ِلق ْو ِمىكَ وهىو
هذا القرآن.
َ
ْ
َ
ّ
َ
ي َوإنىهُ لى ِذك ٌر لىكَ َو ِلق ْو ِمىكَ
23874ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
قال :شرا لك ولقومك ,يعني القرآن.
َ
ْ
َ
ّ
23875ـى حىىدثني يىىونس ,قىال :أخبرنىىا ابىىن وهىب ,قىىال :قىىال ابىن زيىىد ,فىىي قولىهَ :وإنىهُ لى ِذك ٌر لىىكَ
النبوة والقرآن الذي أنال على نبيه صلى هللا عليه وسلم ذكرا له ولقومه.
َو ِلقَ ْو ِمكَ قال :أو لم تكن ّ

اآلية 45 :

{واسْىأ َ ْل َم ْ
الرحْ َمىـ َ ِن
القول في تأويل قوله تعالى:
س ْىلنَا ِمىن قَ ْبلِىكَ ِمىن ّر ُ
ُون ّ
ىن أ َ ْر َ
سى ِلنَآ أ َ َجعَ ْلنَىا ِمىن د ِ
َ
آ ِل َهةً يُ ْعبَدُونَ }.
س ِلنا ومن الذين أمر رسول
س ْلنا ِم ْن قَ ْبلِكَ ِم ْن ُر ُ
اختلف أهل التأويل في معنى قوله :واسأ َ ْل َم ْن ْ
أر َ
هللا صلى هللا عليه وسلم بمسألتهم ذلك ,فقال بعَهم الذين أُمر بمسىألتهم ذلىك رسىول هللا صىلى هللا
عليه وسلم ,مرمنو أهل الكتابين :التوراة ,واننجيل .ذكر من قال ذلك:
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 23876ـ حدثني عبد األعلى بن واصل ,قال :حدثنا يحيى بن آدم ,عىن ابىن عيينىة ,عىن ابىن أبىي
سلَنا».
س ْلنا إلَ ْي ِه ْم قَ ْبلَكَ ُر ُ
نجيح ,عن مجاهد قال :في قراءة عبد هللا بن مسعود « َواسأ َ ِل الّذِينَ ْ
أر َ
س ْىلنا ِم ْ
ي َواسْىأ ِل َم ْ
ىن
ىن ْ
أر َ
23877ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
س ِلنا إنها قراءة عبد هللا« :سل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا».
قَ ْبلِكَ ِم ْن ُر ُ
س ْلنا ِم ْن قَ ْبلِكَ ِم ْن
23878ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة واسأ َ ْل َم ْن ْ
أر َ
س ِلنا يقول :سل أهل التوراة واننجيل :هل جاءتهم الرسل إَ بالتوحيد أن يوحدوا هللا وحدهق قال:
ُر ُ
ْ
وفىىي بع ى القىىراءة« :واس ىأل الىىذين أرسىىلنا إلىىيهم رسىىلنا قبلىىك» .أ َجعَلنىىا ِمى ْ
ُون الى ّىرحْ َم ِن آ ِل َهىىة
ىن د ِ
يُ ْعبَدُونَ .
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة فىي بعى الحىروا «واسىأ ِل
س ِلنا» سل أهل الكتاق :أما كانىت الرسىل تىأتيهم بالتوحيىدق أمىا كانىت
س ْلنا إلَ ْي ِه ْم قَ ْبلَكَ ِم ْن ُر ُ
الّذِينَ ْ
أر َ
تأتي بانخال ق.
23879ـ ُحدثت عىن الحسىين ,قىال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :حىدثنا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
سى ِل الّىذينَ يَ ْق َىر ُءونَ
س ْلنا ِم ْن قَ ْبلِكَ ِم ْن ُر ُ
يقول :في قوله :واسأ َ ْل َم ْن ْ
س ِلنا في قىراءة ابىن مسىعود « َ
أر َ
ال ِكتاق ِم ْن قَ ْبلِكَ » يعني :مرمني أهل الكتاق.
ُ
وقال آخرون :بل الذي أمر بمسألتهم ذلك األنبياء الذين ُجمعوا لىه ليلىة أسىري بىه ببيىت المقىدق.
ذكر من قال ذلك:
ْ
23880ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيىد ,فىي قولىه :واسْىئ َ ِل َم ْ
سىلنا
ىن ْ
أر َ
ِم ْن قَ ْبلِكَ  ...اََية ,قال :جمعوا له ليلة أُسري به ببيت المقدق ,وصلى بهم ,فقال هللا له :سىلهم ,قىال:
فكان أشدّ إيمانا ويقينا با وبما جاءه من هللا أن يسىألهم ,وقىرأ ْ
فىإن ُك ْنىتَ فِىي ش ّ
َىك ِم ّمىا أ ْناَ ْلنىا إلَيْىكَ
تاق ِم ْن قَ ْبلِكَ قال :فلم يكن في ّ
شك ,ولىم يسىأل األنبيىاء ,وَ الىذين يقىرأون
فاسأَل الّذِينَ يَ ْق َر ُءونَ ال ِك َ
الكتاق .قال :ونادى جبرائيل صلى هللا عليىه وسىلم ,فقلىت فىي نفسىي« :اََن يرمنىا أبونىا إبىراهيم»
ْىرى ب َعبْى ِد ِه لَى ْيالً
قال« :فدفع جبرائيل في هري» ,قال :تقدم يا محمد فص ّل ,وقىرأ ُ
سىبْحانَ الّىذِي أَس َ
ِمنَ ال َمس ِْج ِد ال َح َر ِام ...حتى بله ِلنُ ِريهُ ِم ْن آياتِنا.
وأولى القولين بالصواق في تأويل ذلك ,قول من قال :عنى به :سل مرمني أهل الكتابين.
فإن قال قائل :وكيف يجوز أن يقال :سل الرسل ,فيكون معناه :سل المرمنين بهم وبكتابهمق قيىل:
جاز ذلك من أجل أن المرمنين بهم وبكتبهم أهل بالغ عنهم ما أتىوهم بىه عىن ربهىم ,فىالخبر عىنهم
وعما جاؤوا به من ربهم إذا ص ّح بمعنى خبرهم ,والمسألة عما جاؤوا بىه بمعنىى مسىألتهم إذا كىان
المسرول من أهل العلم بهم والصدق عليهم ,وذلك نظير أمر هللا ج ّل ثناؤه إيانا بردّ ما تنازعنا فيىه
إلى هللا وإلى الرسول ,يقىولْ :
سىو ِل ,ومعلىوم أن معنىى
فىإن ت َنىازَ ْعت ُ ْم ِفىي شَى ْيءٍ فَ ُىردّوهُ إلىى ّ
الر ُ
ّللاِ َو ّ
ذلك :فردّوه إلىى كتىاق هللا وسىنة رسىوله ,ألن الىردّ إلىى ذلىك ردّ إلىى هللا والرسىول .وكىذلك قولىه:
س ِلنا إنما معنىاه :فاسىأل كتىب الىذين أرسىلنا مىن قبلىك مىن الرسىل,
س ْلنا ِم ْن قَ ْبلِكَ ِم ْن ُر ُ
َوا ْسئ َْل َم ْن ْ
أر َ
فإنك تعلم صحة ذلك من ِق َب ِلنا ,فاستغني بذكر الرسل من ذكر الكتب ,إذ كان معلوما ما معناه.
وقولىىه :أ َج َع ْلنىىا ِمى ْ
ُون الى ّىرحْ َم ِن آ ِل َه ىةً يُ ْع َب ىدُونَ يقىىول :أمرنىىاهم بعبىىادة اََلهىىة مىىن دون هللا فيمىىا
ىن د ِ
جاؤوهم به ,أو أتوهم باألمر بذلك من عندنا .وبنحو الذي قلنا في ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر مىن
قال ذلك:
ْ
ْ
الىرحْ َم ِن
ُون ّ
23881ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
ي أ َجعَلنىا ِمىن د ِ
ً
آ ِل َهةً يُ ْعبَدُونَ ق أتتهم الرسل يأمرونهم بعبادة اََلهة من دون هللاق وقيل :آ ِل َهة يُ ْعبَدُونَ  ,فىأخرج الخبىر
عن اََلهة مخرج ال خبر عن ذكىور بنىي آدم ,ولىم يقىل :تعبىد ,وَ يعبىدن ,فترنىث وهىي حجىارة ,أو
بع الجماد كما يفعل في الخبر عن بع الجمىاد .وإنمىا فعىل ذلىك كىذلك ,إذ كانىت تعبىد وتعظىم
س َراتهم ,فأُجْ ِري الخبر عنها ُمجْ رى الخبر عن الملىوك واألشىراا مىن بنىي
تعظيم الناق ملوكهم و َ
آدم.

اآلية 47-46 :
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القول في تأويل قوله تعالى:
سىو ُل َرقّ
ع ْونَ َو َملَئِ ِه فَقَا َل إِنّىي َر ُ
ى فِ ْر َ
س ْلنَا ُمو َ
{ولَقَ ْد أ َ ْر َ
َ
ى بِآيَاتِنَآ إِلَ َ
س َ
ُ
َ
ْ
َ َحكونَ }.
ْالعَالَ ِمينَ ي فَلَ ّما َجآ َء ُهم بِآيَاتِنَآ إِذا ُهم ّمن َها يَ ْ
يقىىول تعىىالى ذكىىره :ولقىىد أرسىىلنا يىىا محمىىد موسىىى بحججنىىا إلىىى فرعىىون وأشىىراا قومىىه ,كمىىا
أرسلناك إلى هرَء الم ركين من قومك ,فقال لهم موسى :إني رسول رقّ العالمين ,كما قلتَ أنت
لقومك من قريم .إني رسول هللا إليكم ,فَلَ ّما جا َء ُه ْم بآياتِنا إذَا ُه ْم ِم ْنهىا يََْى َح ُكونَ يقىول :فلمىا جىاء
موسى فرعونَ ومهه بحججنا وأدلتنا على صدق قوله ,فيمىا يىدعوهم إليىه مىن توحيىد هللا والبىراءة
من عبادة اََلهة ,إذا فرعون وقومىه ممىا جىاءهم بىه موسىى مىن اََيىات وال ِعبَىر يَىحكون كمىا أن
قومك مما جئتهم به من اََيات وال ِعبر يسخرون ,وهذا تسلية من هللا ّ
عا وج ّل نبيه صىلى هللا عليىه
وسىلم عمىا كىان يلقىى مىن م ىركي قومىه ,وإعىالم منىه لىه ,أن قومىه مىن أهىل ال ىرك لىن يَ ْعىدُو أن
يكونوا كسائر األمم الذين كانوا على منهاجهم في الكفر با وتكذيب رسله ,وندق منىه نبيىه صىلى
هللا عليه وسلم إلى اَسىتنان فىي الصىبر علىيهم بسىنن أولىي العىام مىن الرسىل ,وإخبىار منىه لىه أن
المتمردين عليىه قىبلهم ,وإ فىاره بهىم ,وإعالئىه أمىره,
عقبى مردتهم إلى البوار والهالك كسنته في
ّ
كالذي فعل بموسى عليه السالم ,وقومه الذين آمنوا به من إ هارهم على فرعون وملئه.

اآلية 48 :

ق لَ َعلّ ُهى ْم
القول في تأويل قوله تعالى:
ِي أ َ ْك َب ُر ِم ْن أ ُ ْختِ َها َوأَخَى ْذنَا ُهم ِب ْال َعىذَا ِ
َ
{و َما نُ ِر ِي ِهم ّم ْن آ َي ٍة ِإَّ ه َ
َي ْر ِجعُونَ }.
يقول تعالى ذكىره :ومىا نىري فرعىون ومىهه آيىة ,يعنىي :حجتىه لنىا عليىه بحقيقىة مىا يىدعوه إليىه
ِي أ ْك َب ُر ِم ْن أ ُ ْختِها يقول :إَ التي نريه من ذلك أعظم فىي الحجىة علىيهم وأوكىد
رسولنا موسى إَّ ه َ
من التي مَت قبلها من اََيات ,وأد ّل على صحة ما يأمره به موسى من توحيد هللا.
ق يقىول :وأنالنىا بهىم العىذاق ,وذلىك كأخىذه تعىالى ذكىره إيىاهم بالسىنين,
وقوله :وأ َخ ْذنا ُه ْم بال َعىذا ِ
ونقال من الثمرات ,وبالجراد ,والقُ ّمل ,والَفاد  ,والدم.
وقوله :لَ َعلّ ُه ْم َي ْر ِجعُونَ يقول :ليرجعوا عن كفرهم با إلى توحيده وطاعته ,والتوبة مما هم عليه
مقيمون من معاصيهم .كما23882 :ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة,
قوله :وأ َخ ْذنا ُه ْم بال َعذَاق لَ َعلّ ُهم َي ْر ِجعُونَ أي يتوبون ,أو يذكرون.

اآلية 50-49 :

!!! ============= َ يوجد فى األصل !!!===========

اآلية 51 :

ص َىر َوهَىـ َ ِذ ِه
القول في تأويىل قولىه تعىالى:
ْس ِلىي ُم ْلىكُ ِم ْ
ى فِ ْر َ
ع ْىو ُن فِىي قَ ْو ِمى ِه قَىا َل يَقَ ْىو ِم أَلَىي َ
َ
{ونَىادَ َ
ُ
ْص ُرونَ }.
األ ْن َه ُ
ي أَفَالَ تب ِ
ار تَجْ ِري ِمن تَحْ تِ َ
ْ
َ
ص َىر َوهَى ِذ ِه
ْس لىي ُملىكُ ِم ْ
يقول تعالى ذكرهَ :ونادَى فِ ْر َ
ع ْو ُن فِي قَ ْو ِم ِه مىن القىبط ,فقىا َل يىا قَ ْىوم ألىي َ
ي في الجنان .كما:
ُ
األنهار تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِي ,أفَال تُب ِ
ْص ُرونَ يعني بقولهِ :م ْن تَحْ تِي :من بين يد ّ
األنهار تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِي
23886ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو َه ِذ ِه
ُ
قال :كانت لهم جنات وأنهار ماء.
ْص ُرونَ يقول :أفال تبصرون أيها القوم ما أنا فيه من النعيم والخير ,وما فيه موسى
وقوله :أفَال تُب ِ
عدو هللا ,وما قد م ّكن له من الدنيا استدراجا مىن هللا لىه,
ي اللسان ,افتخر بملكه مصر ّ
من الفقر وع ّ
وحسب أن الذي هو فيه من ذلك ناله بيده وحوله ,وأن موسى إنما لم يصل إلى الذي يصفه ,فنسىبه
من أجل ذلك إلى المهانة محتجا على جهلة قومه بأن موسى عليه السالم لو كان محقا فيما يأتي به
من اََيات والعبر ,ولم يكن ذلك سحرا ,ألكسب نفسه من ال ُملك والنعمة ,مثل الذي هو فيه من ذلك
جهالً با وايترارا منه بإمالئه إياه.

اآلية 53-52 :

ُ
القول في تأويل قوله تعالى{ :أ َ ْم أَنَآ َخي ٌْىر ّم ْ
ىن هَىـَذَا الّىذِي ُه َىو َم ِه ٌ
ىين َوََ َي َكىادُ يُ ِب ُ
ىي
ىين ي فَلَ ْىوََ أ ْل ِق َ
ب أ َ ْو َجآ َء َم َعهُ ْال َمالَئِ َكةُ ُم ْقت َِرنِينَ }.
علَ ْي ِه أ َ ْس ِو َرة ٌ ّمن ذَ َه ٍ
َ
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يقول تعالى ذكىره مخ بىرا عىن قيىل فرعىون لقومىه بعىد احتجاجىه علىيهم بملكىه وسىلطانه ,وبيىان
لسانه وتمام خلقه ,وفَل ما بينه وبين موسى بالصفات التي وصىف بهىا نفسىه وموسىى :أنىا خيىر
أيها القىوم ,وصىفتي هىذه الصىفة التىي وصىفت لكىم ,أ ْم هَىذَا الّىذِي ُه َىو َم ِه ٌ
ىين َ شىيء لىه مىن ال ُملىك
واألموال مع العلة التي في جسده ,واََفة التي بلسانه ,فال يكاد من أجلها يبين كالمهق
وقد اختُلف في معنى قوله :أ ْم في هذا الموضع ,فقال بعَهم :معناها :بىل أنىا خيىر ,وقىالوا :ذلىك
خبر َ ,استفهام .ذكر من قال ذلك:
ي ,قوله :أ ْم أنا َخي ٌْىر ِم ْ
ىن هَىذَا
23887ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
الّذِي ُه َو َم ِه ٌ
ين قال :بل أنا خير من هذا .وبنحو ذلك كان يقول بع أهىل العلىم بكىالم العىرق مىن
أهل البصرة.
وقال بع نحويي الكوفة ,هو من اَستفهام الذي جعل بأم َتصاله بكالم قبلىه .قىال :وإن شىئت
ص َرق وإذا وجه الكالم إلى أنه استفهام ,وجب أن يكون في الكالم
ْس لي ُم ْلكُ ِم ْ
رددته على قوله :ألَي َ
محذوا استغني بذكر ما ذكر مما ترك ذكره ,ويكون معنى الكالم حينئىذٍ :أنىا خيىر أيهىا القىوم مىن
هذا الذي هو مهين ,أم هوق.
القراء أنه كان يقرأ ذلك «أما أنا َخي ٌْر».
وذُكر عن بع
ّ
القىراء قىرأ
الفىراء قىال :أخبرنىي بعى الم ىيخة أنىه بلغىه أن بعى
ّ
23888ـ ُحىدثت بىذلك عىن ّ
كذلك ,ولو كانت هذه القىراءة قىراءة مستفيَىة فىي قَ َىرأة األمصىار لكانىت صىحيحة ,وكىان معناهىا
قىراء األمصىار ,فىال أسىتجيا القىراءة بهىا ,وعلىى هىذه القىراءة لىو
حسنا ,يير أنها خىالا مىا عليىه ّ
ص ّحت َ كلفة له في معناها وَ مرونة.
قىراء األمصىار .وأولىى التىأويالت بىالكالم إذ كىان ذلىك
والصواق مىن القىراءة فىي ذلىك مىا عليىه ّ
كذلك ,تأويل من جعىل :أ ْم أنىا َخي ٌْىرق مىن اَسىتفهام الىذي جعىل بىأمَ ,تصىاله بمىا قبلىه مىن الكىالم,
ووجهه إلى أنه بمعنى :أأنا خير من هذا الذي هو مهينق أم هوق ثم ترك ذكر أم هو ,لما في الكىالم
من الدليل عليه .وعنى بقولهِ :م ْن َهذَا الّذِي ُه َو َم ِه ٌ
ىين :مىن هىذا الىذي هىو ضىعيف لقلّىة مالىه ,وأنىه
ليس له من الملك والسلطان ماله .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23889ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة أ ْم أنىا َخي ٌْىر ِم ْ
ىن هَىذَا الّىذِي ُه َىو
َم ِهين قال :ضعيف.
ي ِم ْ
ىن هَىذَا الّىذِي ُه َىو َم ِه ٌ
ىين
23890ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عىن السىد ّ
قال :المهين :الَعيف.
وقولهَ :وَ َيكادُ يُ ِب ُ
ي لسانه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل
ين يقول :وَ يكاد يُبين الكالم من ِع ّ
التأويل .ذكر من قال ذلك:
23891ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َوَ َيكادُ يُ ِب ُ
ي اللسان.
ين :أي َ
ع ّ
ي َوَ َيكادُ يُ ِب ُ
ين الكالم.
23892ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
ُ
ب يقول :فهال أُلقي على موسى إن كىان صىادقا أنىه رسىول
علَ ْي ِه أ َ ْس ِو َرة ٌ ِم ْن ذَ َه ٍ
ي َ
وقوله :فَلَ ْوَ أ ْل ِق َ
رقّ العالمين أسورة من ذهب ,وهو جمع سوار ,وهو القُ ْلب الذي يجعل في اليد .وبنحىو الىذي قلنىا
في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23893ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قوله :أ َ ْس ِو َرة ٌ ِم ْن ذَهَب يقول :أقلبة من ذهب.
ب :أي أقلبة من
23894ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة أ ْس ِو َرة ٌ ِم ْن ذَ َه ٍ
ذهب.
ُ
ْ
َ
َ
َ
عليْى ِه
القراء في قراءة ذلك ,فقرأتىه عامىة ّ
واختلفت ّ
ىي َ
قىراء المدينىة والبصىرة والكوفىة «فل ْىوَ أل ِق َ
َ
ُ
َ
ٌ
ْ
ب.
أَسا ِو َرة ٌ ِم ْن ذَهَب» .وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأه أ ْس ِو َرة ِمن ذ َه ٍ
وأولى القراءتين في ذلك بالصواق عندي ما عليه قَ َىرأة األمصىار ,وإن كانىت األخىرى صىحيحة
المعنى.
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واختلف أهل العربية في واحد األساورة ,واألسورة ,فقال بع نحويّي البصىرة :األسىورة جمىع
إسوار قال :واألساورة جمع األسورة وقىال :ومىن قىرأ ذلىك أسىاورة ,فإنىه أراد أسىاوير وهللا أعلىم,
فجعل الهاء عوضا من الياء ,مثل الانادقة صارت الهىاء فيهىا عوضىا مىن اليىاء التىي فىي زنىاديق.
وقال بع نحويّي الكوفة :من قىرأ أسىاورة جعىل واحىدها إسىوار ومىن قىرأ أسىورة جعىل واحىدها
سوار وقال :قد تكون األساورة جمع أسورة كما يقال في جمع األسقية األساقي ,وفي جمع األكر
األكار  .وقال آخر منهم قد قيل في سوار اليد :يجىوز فيىه أُسْىوار وإسْىوار قىال :فيجىوز علىى هىذه
اللغة أن يكون أساورة جمعىه .و ُحكىي عىن أبىي عمىرو بىن العىالء أنىه كىان يقىول :واحىد األسىاورة
ُ
علَيْى ِه أسىا ِو َرة ٌ ِم ْ
ىن ذَهَىب» فىإن كىان مىا
ىي َ
إسوار قال :وتصديقه في قراءة أب ّ
ي بىن كعىب «فَلَ ْىوَ أ ْل ِق َ
ُحكي من الرواية من أنه يجوز أن يقال في سوار اليد إسوار ,فال مرونة في جمعه أساورة ,ولست
أعلم ذلك صحيحا عن العرق بروايىة عنهىا ,وذلىك أن المعىروا فىي كالمهىم مىن معنىى انسىوار:
الرجل الرامىي ,الحىاذق بىالرمي مىن رجىال العجىم .وأمىا الىذي يُلىبس فىي اليىد ,فىإن المعىروا مىن
أسمائه عندهم سوارا .فإذَا كان ذلك كذلك ,فالذي هو أولىى باألسىاورة أن يكىون جمىع أسىورة علىى
ما قاله الذي ذكرنا قوله في ذلك.
وقولهْ :أو جا َء َم َعهُ ال َمالئِ َكةُ ُم ْقت َِرنِينَ يقول :أو هال إن كان صادقا جاء معه المالئكة مقتىرنين قىد
اقترن بعَهم ببع  ,فتتابَعُوا ي هدون له بأنه رسول إليهم .وبنحو الذي قلنا في ذلك ,قال أهىل
التأويل على اختالا منهم في العبارة على تأويله ,فقال بعَهم :يم ون معا .ذكر من قال ذلك:
23895ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قولىه :ال َمالئِ َكىةُ
ُم ْقت َِرنِينَ قال :يم ون معا.
وقال آخرون :متتابعين .ذكر من قال ذلك:
ُ
23896ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ْأو جا َء َم َعهُ ال َمالئِ َكة ُم ْقت َِرنِينَ :
أي متتابعين.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,مثله.
وقال آخرون :يقارن بعَهم بعَا .ذكر من قال ذلك:
ي ْأو جىا َء َم َعىهُ ال َمالئِ َكىةُ
23897ـ حدثنا محمد ,قىال :حىدثنا أحمىد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ُم ْقت َِرنِينَ قال :يقارن بعَهم بعَا.

اآلية 55-54 :

َف قَ ْو َمىهُ فَأ َ َ
سىفُونَا
طىا ُ
القول في تأويل قوله تعىالى{ :فَاسْىتَخ ّ
عوهُ إِنّ ُهى ْم َكىانُواْ قَ ْومىا ً فَا ِسىقِينَ ي فَلَ ّمىآ آ َ
انتَقَ ْمنَا ِم ْن ُه ْم فَأ َ ْي َر ْقنَا ُه ْم أَجْ َمعِينَ }.
ستخف فرعون خلقا من قومه من القبط ,بقوله الذي أخبر هللا تبارك وتعالى
يقول تعالى ذكره :فا
ّ
ّ
عنه أنه قال لهم ,فقبلوا ذلك منه فأطاعوه ,وكذبوا موسىى ,وقىال هللا :وإنمىا أطىاعوا فاسىتجابوا لمىا
عدو هللا من تصديقه ,وتكذيب موسى ,ألنهم كانوا قوما عن طاعة هللا خارجين بخذَنه
دعاهم إليه ّ
َ
ُ
َ
سىفونا يعنىي بقولىه :آسىفونا :أيَىبونا.
إياهم ,وطبعه على قلوبهم ,يقىول هللا تبىارك وتعىالى :فل ّمىا آ َ
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23898ـ حدثني عل ّ
سفُونا يقول :أسخطونا.
فَلَ ّما آ َ
حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبىي ,عىن أبيىه ,عىن ابىن عبىاق,
سفُونا يقول :لما أيَبونا.
فَلَ ّما آ َ
 23899ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
س ىفُونا:
قىىال :حىىدثنا الحسىىن ,قىىال :حىىدثنا ورقىىاء جميعىىا ,ع ىن ابىىن أبىىي نجىىيح ,عىىن مجاهىىد فَلَ ّمىىا آ َ
أيَبونا.
َ
سىفُونا قىىال:
23900ـى حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة ,قولىىه :فَل ّمىىا آ َ
أيَبوا ربهم.
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سفُونا قال :أيَبونا.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة فَلَ ّما آ َ
س ىفُونا قىىال:
ي فَلَ ّمىىا آ َ
23901ـ ى حىىدثنا محمىىد ,قىىال :حىىدثنا أحمىىد ,قىىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىىن السىىد ّ
ف قال :يا حاَ ني على يوسف.
على يُو ُ
س ِفي َ
أيَبونا ,وهو على قول يعقوق :يا أ َ
س َ
َ
ُ
ْ
سىفونا انتَقَ ْمنىا
23902ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيىد ,فىي قولىه :فَل ّمىا آ َ
ِمى ْن ُه ْم قىىال :أيَىىبونا ,وقولىىه :ا ْنتَقَ ْمنَىىا ِمى ْن ُه ْم يقىىول :انتقمنىىا مىىنهم بعاجىىل العىىذاق الىىذي ع ّجلنىىاه لهىىم,
فأيرقناهم جميعا في البحر.

اآلية 57-56 :

ق اب ُ
ْىن َم ْىريَ َم َمىث َالً ِإذَا
سلَفا ً َو َمثَالً لّالَ ِخ ِىرينَ ي َولَ ّمىا ُ
ض ِىر َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :فَ َج َع ْلنَا ُه ْم َ
صدّونَ }.
قَ ْو ُمكَ ِم ْنهُ يَ ِ
ْ
ُ
سىلفا» بَىم
قىراء الكوفىة ييىر عاصىم «فَ َج َعلنىا ُه ْم ُ
القراء فىي قىراءة ذلىك ,فقرأتىه عامىة ّ
اختلفت ّ
السين والالم ,توجيها ذلك منهم إلى جمع سليف من الناق ,وهو المتقدّم أمىام القىوم .و َحكىى الفىراء
قىراء
أنه سمع القاسم بن معن يذكر أنه سمع العرق تقول :مَى سليف مىن النىاق .وقرأتىه عامىة ّ
سىلَفا بفىتح السىين والىالم .وإذا قُىرىء كىذلك احتمىل أن يكىون
المدينة والبصرة وعاصىم :فَ َج َع ْلنىا ُه ْم َ
مرادا به الجماعة والواحد والذكر واألنثى ,ألنىه يُقىال للقىوم :أنىتم لنىا سىلف ,وقىد يُجمىع فيقىال :هىم
صىىا ِل ُحونَ
أسىىالا ومنىىه الخبىىر الىىذي ُروي رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أنىىه قىىالَ « :ي ى ْذهَب ال ّ
سلَفا» بَم السين وفتح الالم ,توجيها منه ذلك
أَسْالفا» .وكان ُحميد األعرج يقرأ ذلك« :فَ َج َع ْلنا ُه ْم ُ
إلى جمع سلفة من الناق ,مثل أمة منهم وقطعة.
وأولىىى القىىراءات فىىي ذلىىك بالصىىواق قىىراءة مىىن قىىرأه بفىىتح السىىين والىىالم ,ألنهىىا اللغىىة الجىىوداء,
والكىىالم المعىىروا عنىىد العىىرق ,وأحى ّ
ىق اللغىىات أن يُقىىرأ بهىىا كتىىاق هللا مىىن لغىىات العىىرق أفصىىحها
وأشهرها فيهم .فتأويل الكالم إذن :فجعلنا هرَء الذين أيرقناهم من قوم فرعون في البحىر مقدّمىة
يتقدمون إلى النار ,كفار قومك يا محمد من قريم ,وكفار قومك لهىم بىاألثر .وبنحىو الىذي قلنىا فىي
ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23903ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
سىلَفا
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولىه :فَ َج َع ْلنىا ُه ْم َ
خرين قال :قوم فرعون كفارهم سلفا لكفار أمة محمد صلى هللا عليه وسلم.
َو َمثَالً لالَ ِ
سلَفا في النار.
23904ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة فَ َج َع ْلنا ُه ْم َ
23905ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عىن معمىر :فَ َج ْ
سىلَفا قىال :سىلفا إلىى
علنىا ُه ْم َ
النار.
ً
َ
َ
ْ
وقولهَ :و َمثال لال ِخ ِرينَ يقول :وعبرة وعظة يىتعظ بهىم َمىن بعىدهم مىن األمىم ,فينتهىوا عىن الكفىر
با  .وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23906ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهىد َو َمىثَالً لالَ ِخ ِىرينَ قىال:
عبرة لمن بعدهم.
ً
َ
َ
23907ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة َو َمىثال لال ِخ ِىرينَ  :أي
عظة لالَخرين.
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو َمثَالً لالَ ِخ ِرينَ  :أي عظة لمن بعدهم.
سلَفا َو َمثَالً قال:
ي فَ َجعَ ْلنا ُه ْم َ
23908ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
عبرة.
ً
َ
رق اب ُْن َم ْريَم َمثال يقول تعالى ذكره :ولما شبه هللا عيسى في إحداثه وإن ائه إياه
وقولهَ :ولما ُ
ض َ
ّ
مىىن ييىىر فحىىل بىىآدم ,فمثلىىه بىىه بأنىىه خلقىىه مىىن تىىراق مىىن ييىىر فحىىل ,إذا قومىىك يىىا محمىىد مىىن ذلىىك
يَىىجون ويقولىىون :مىىا يريىىد محمىىد منىىا إَّ أن نتخىىذه إلهىىا نعبىىده ,كمىىا عبىىدت النصىىارى المسىىيح.
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ,فقال بعَهم بنحو الذي قلنا فيه .ذكر من قال ذلك:
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 23909ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قىول هللا ّ
عىا
صدّونَ قال :يَجون قال :قالت قىريم :إنمىا يريىد محمىد أن نعبىده كمىا عبىد
وج ّل :إذَا قَ ْو ُمكَ م ْنهُ يَ ِ
قوم عيسى عيسى.
ُ
23910ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,قال :لما ذكر عيسىى
بن مريم جاعت قريم من ذلك ,وقالوا :يا محمد ما ذكرت عيسى بن مريم ,وقالوا :ما يريد محمد
ض َىربُوهُ لَىكَ إَِّ
إَّ أن نصنع به كمىا صىنعت النصىارى بعيسىى بىن مىريم ,فقىال هللا ّ
عىا وجى ّل :مىا َ
َجدًََ.
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة ,قىال :لمىا ذُكىر عيسىى فىي القىرآن قىال
م ركو قريم :يىا محمىد مىا أردت إلىى ذكىر عيسىىق قىال :وقىالوا :إنمىا يريىد أن نحبىه كمىا أحبّىت
النصارى عيسى.
وقال آخرون :بل عنى بذلك قول هللا ّ
عا وج ّل إنّ ُك ْم َومىا ت َ ْعبُىدُونَ ِم ْ
ىب َج َهىنّ َم أ ْنىت ُ ْم
ُون ّ
ص ُ
ّللاِ َح َ
ىن د ِ
عاَ يىر والمالئكىة,
لَ َها َو ِاردُون قِي ُل الم ركين عند ناولها :قد رضينا بأن تكون آلهتنا مىع عيسىى و ُ
ألن كل هرَء مما يُعبد من دون هللا ,قال هللا ّ
ق اب ُْن َم ْىريَ َم َمىثَالً إذَا قَ ْو ُمىكَ ِم ْنىهُ
عا وج ّل :ولَ ّما ُ
ض ِر َ
صدّونَ وقالوا :أآلهتنا خير أم هوق ذكر من قال ذلك:
يَ ِ
 23911ـ حدثني محمد بن سعد قال ,ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبىي ,عىن أبيىه ,عىن ابىن
صدّونَ قال :يعني قري ىا لمىا قيىل لهىم إنّ ُكى ْم َومىا
عباق :ولَ ّما ُ
رق اب ُْن َم ْريَ َم َمثَالً إذَا قَ ْو ُمكَ ِم ْنهُ يَ ِ
ض َ
ب َج َهنّ َم أ ْنت ُ ْم لَ َها َو ِاردُون فقالت له قريم :فمىا ابىن مىريمق قىال :ذاك عبىد
ُون ّ
ص ُ
ّللاِ َح َ
ت َ ْعبُدُونَ ِم ْن د ِ
هللا ورسوله ,فقالوا :وهللا ما يريد هذا إَّ أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربىا,
فقال هللا ّ
َص ُمونَ .
ض َربُوهُ لَكَ إَّ َجدًََ ,بَ ْل ُه ْم قَ ْو ٌم خ ِ
عا وج ّل :ما َ
قىراء الكوفىة:
قىراء المدينىة ,وجماعىة مىن ّ
صدّونَ  ,فقرأته عامة ّ
واختلفت ّ
القراء في قراءة قولهَ :ي ِ
صدّونَ بكسر الصاد.
صدّونَ » بَم الصاد .وقرأ ذلك بع
ّ
« َي ُ
قراء الكوفة والبصرة َي ِ
واختلف أهل العلم بكالم العرق في فرق ما بين ذلك إذا قُرىء بَم الصاد ,وإذا قُرىء بكسرها,
فقال بع نحويّي البصرة ,ووافقه عليه بع الكوفيين :هما لغتان بمعنى واحد ,مثل ي ُىدّ وي ِىدّ,
و َينُ ّم و َينِ ّم من النميمة .وقال آخر :منهم من كسر الصاد فمجازها يَىجون ,ومىن ضىمها فمجازهىا
ّ
الحق.
يعدلون .وقال بع من كسرها :فإنه أراد يَجون ,ومن ضمها فإنه أراد الصدود عن
الفراء قال :ثني أبو بكر بن عياش ,أن عاصما ترك يصدّون من قراءة أبىي
23912ـ ُحدثت عن ّ
عبد الرحمن ,وقرأ يصدّون ,قال :قال أبو بكر .حدثني عاصم ,عن أبي رزين ,عن أبىي يحيىى ,أن
ُلحىن فىي قولىه« :إذَا قَ ْو ُمىكَ
ي ,فما له ي ِ
ابن عباق لقي ابن أخي عبيد بن عمير ,فقال :إن عمك لعرب ّ
صدّونَ .
ِم ْنهُ َي ُ
صدّونَ » ,وإنما هي َي ِ
والصواق من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ,ولغتان م هورتان بمعنى واحد ,ولم نجىد
فرقىىوا بىىين معنىىى ذلىىك إذا قىىرىء بالَى ّم والكسىىر ,ولىىو كىىان مختلفىىا معنىىاه ,لقىىد كىىان
أهىىل التأويىىل ّ
اَختالا في تأويله بين أهله موجودا وجود اخىتالا القىراءة فيىه بىاختالا اللغتىين ,ولكىن لمىا لىم
ي القىراءتين قىرأ القىارىء
يكن مختلف المعنى لم يختلفوا فىي أن تأويلىه :يَىجون ويجاعىون ,فبىأ ّ
فمصيب .ذكر ما قلنا في تأويل ذلك:
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23913ـ حدثني عل ّ
صدّونَ قال :يَجون.
إذَا قَ ْو ُمكَ ِم ْنهُ يَ ِ
حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيه ,عن ابن عباق إذَا
صدّونَ يقول :يَجون.
قَ ْو ُمكَ ِم ْنهُ يَ ِ
ي ,عىن
حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا يحيى بن واضح ,قال :حدثنا أبىو حمىاة ,عىن ال ُمغيىرة الَىب ّ
ص ىدّونَ  ,وكىىان يفسىىرها يقىىول:
الصىىعب بىىن عثمىىان قىىال :كىىان ابىىن عبىىاق يقىىرأ إذَا قَ ْو ُمىىكَ ِم ْن ىهُ يَ ِ
يَجون.
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حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حدثنا سفيان ,عىن عاصىم ,عىن أبىي رزيىن ,عىن
صدّونَ قال :يَجون.
ابن عباق إذَا قَ ْو ُمكَ ِم ْنهُ يَ ِ
ي ,عىن شىعبة عىن عاصىم عىن أبىي رزيىن ,عىن ابىن
حدثنا ابن المثنى ,قال :حىدثنا ابىن أبىي عىد ّ
عباق بمثله.
حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصم ,قال :حدثنا عيسى وحدثني الحار  ,قىال :حىدثنا
الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ,في قول هللا ّ
عىا وجى ّل :إذَا قَ ْو ُمىكَ
صدّونَ قال :يَجون.
ِم ْنهُ يَ ِ
صىدّونَ  :أي
23914ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة إذَا قَ ْو ُمىكَ ِم ْنىهُ يَ ِ
يجاعون ويَجون.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن عاصىم بىن أبىي النّجىود ,عىن أبىي
صدّونَ .
ي رضي هللا عنه يَ ِ
صالح ,عن ابن عباق أنه قرأها يَ ِ
صدّون :أي يَجون ,وقرأ عل ّ
23915ـ ُحدثت عىن الحسىين ,قىال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :حىدثنا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
صدّونَ قال :يَجون.
يقول ,في قوله :إذَا قَ ْو ُمكَ ِم ْنهُ يَ ِ
صىدّونَ
ي إذَا قَ ْو ُمىكَ ِم ْنىهُ يَ ِ
23916ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
قال :يَجون.

اآلية 60-58 :

ضى َىربُوهُ لَىىكَ ِإَّ َجىدَََ َبى ْ
ىل ُهى ْم قَى ْىو ٌم
{وقَىىالُ َواْ أَآ ِل َهتُنَىىا َخ ْيى ٌىر أ َ ْم ُهى َىو َمىىا َ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
ىي ِإ ْسى َىرائِي َل ي َولَى ْىو نَ َىىآ ُء لَ َج َع ْلنَىىا ِمىىن ُك ْم
ع ْبىدٌ أ َ ْن َع ْمنَىىا َ
َصى ُمونَ ي ِإ ْن ُهى َىو ِإَّ َ
خ ِ
علَ ْيى ِه َو َج َع ْلنَىىاهُ َمىثَالً لّ َبنِى َ
ٍ َي ْخلُفُونَ }.
ّمالَئِ َكةً فِي ْ
األر ِ
يقول تعالى ذكره :وقال م ركو قومك يا محمد :آلهتنا التي نعبدها خيرق أم محمد فنعبد محمىداق
ي بن كعب :أآ ِل َهتُنا َخي ٌْر أ ْم َهذَا .ذكر الرواية بذلك:
ونترك آلهتناق .وذُكر أن ذلك في قراءة أُب ّ
 23917ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور عن معمر ,عن قتادة أن في حىرا أبىي بىن
كعب َوقَالُوا أآل َهتُنَا َخي ٌْر أ َ ْم هَذا يعنون محمدا صلى هللا عليه وسىلم .وقىال آخىرون :بىل عنىي بىذلك:
آلهتنا خير أم عيسىق .ذكر من قال ذلك:
ي,
23918ـ حدثنا محمد بن الحسين ,قال :حدثنا أحمد بن المفَل ,قال :حدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
َصى ُمونَ قىال :خاصىموه,
ض َربُوهُ لَكَ إَّ َجدًَََ ,ب ْل ُهى ْم قَ ْىو ٌم خ ِ
في قولهَ :وقالُوا أآ ِل َهتُنا َخي ٌْر أ ْم ُه َوق ما َ
عاير
فقالوا :ياعم أن ك ّل من عبد من دون هللا في النار ,فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى و ُ
عبدوا من دون هللا ,قال :فأنال هللا براءة عيسى.
والمالئكة هرَء قد ُ
ُ
ع َبدَ
23919ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قوله :أآ ِل َهتنا َخي ٌْر قالَ :
هرَء عيسى ,ونحن نعبد المالئكة.
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
األرٍ يخلفىونَ  .وقولىه تعىالى
َصى ُمونَ  ...إلىى فِىي ْ
ض َربُوهُ لَكَ إَّ َجىدًََ بَىل هى ْم ق ْىو ٌم خ ِ
وقوله :ما َ
ً
َ
ض َربُوهُ لكَ إَ َجدََ يقول تعالى ذكره :ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد هىرَء الم ىركين
ذكره :ما َ
َ
ْ
ُ
َص ُمونَ يلتمسون الخصومة بالباطل.
في محاجتهم إياك بما يحاجونك به طلب الحق بَل ه ْم ق ْو ٌم خ ِ
ُ
ّ
ُ
ّ
ىن ال َحىق إَ أوتىوا ال َجىدَ َل» .ذكىر
ضى ّل قَ ْىو ٌم َ
ي صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :مىا َ
ع ِ
وذُكر عن النب ّ
الرواية ذلك:
23920ـ حدثنا ابن المثنى ,قال :حدثنا يعلى ,قال :حدثنا الحجاج بىن دينىار ,عىن أبىي يالىب عىن
علَيْى ِه إَّ أُوتُىوا
ض ّل قَ ْىو ٌم بَ ْعىدَ ُهىدًى كىانُوا َ
أبي أُمامة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ما َ
ض َربُوهُ لَكَ إَّ َجدًََ ...اََية».
ال َجدَلَ ,وقرأ :ما َ
ُ
حدثني موسى بن عبد الرحمن الكندي وأبو ك َريب قاَ :حدثنا محمد بن ب ر ,قال :حدثنا حجىاج
بن دينار ,عن أبي يالب ,عن أبي أُمامة ,عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنحوه.
حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ,عن عباد بن عباد عن جعفر بن القاسم ,عن
أبىىي أُمامىىة «أن رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ,خىىرج علىىى النىىاق وهىىم يتنىىازعون فىىي القىىرآن,
فغَىىب يَىىبا شىىديدا ,حتىىى كأنمىىا صىىبّ علىىى وجهىىه الخ ى ّل ,ثىىم قىىال صىىلى هللا عليىىه وسىىلمَ« :
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ض ّل قَ ْو ٌم قَ ّ
ض َىربُوهُ لَىكَ إَّ
تاق ّ
ط إَّ أُوتُو ال َجدَ َل» ,ثم تال :مىا َ
َهُ بِبَ ْع ٍ  ,فإنّهُ ما َ
ّللاِ بَ ْع َ
تََْربُوا ِك َ
َص ُمونَ .
َجدًََ بَل ُه ْم قَ ْو ٌم خ ِ
وقولهْ :
علَ ْي ِه يقول تعالى ذكره :فما عيسى إَ عبىد مىن عبادنىا ,أنعمنىا عليىه
ع ْبدٌ أ ْنعَ ْمنا َ
إن ُه َو إَّ َ
بالتوفيق وانيمان ,وجعلناه مثالً لبني إسرائيل ,يقول :وجعلناه آية لبني إسرائيل ,وحجىة لنىا علىيهم
بإرسالناه إليهم بالدعاء إلينا ,وليس هو كما تقىول النصىارى مىن أنىه ابىن هللا تعىالى ,تعىالى هللا عىن
ذلك .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ّ
َ
23921ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سىعيد ,عىن قتىادةْ :
عليْى ِه
عبْىدٌ أ ْنعَ ْمنَىا َ
إن ُه َىو إَ َ
يعني بذلك عيسى ابن مريم ,ما عدا ذلك عيسى ابن مريم ,إن كان إَ عبدا أنعم هللا عليه.
وبنحو الذي قلنا أيَا في قولهَ :و َجعَ ْلناهُ َمثَالً ِلبَنِي إس َْرائِي َل قالوا .ذكر من قال ذلك:
ْىرائِي َل أحسىبه قىال:
23922ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن قتىادة َمىثَالً ِلبَنِىي إس َ
آية لبني إسرائيل.
ْ
ً
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َو َج َعلناهُ َمثَال ِلبَنِي إس َْرائِيل أي آية.
ٍ يَ ْخلُفُونَ يقول تعالى ذكره :ولو ن ىاء مع ىر بنىي
قولهَ :ولَ ْو نَ ا ُء لَ َج َع ْلنا ِم ْن ُك ْم َمالئِ َكةً فِي ْ
األر ِ
آدم أهلكناكم ,فأفنينا جميعكم ,وجعلنا بدًَ منكم في األرٍ مالئكة يخلفىونكم فيهىا يعبىدونني وذلىك
نحو قوله تعالى ذكرهْ :
ّللاُ علىى ذلىكَ قَىدِيرا وكمىا
ىاق َويىأ ْ ِ
ت بىآخ َِرينَ وكىانَ ّ
إن يَ أ ْ يُى ْذ ِه ْب ُك ْم أيّهىا النّ ُ
قالْ :
ف ِم ْن بَ ْعد ُك ْم ما يَ ا ُء .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهىل التأويىل ,ييىر
إن يَ أ ْ يُ ْذ ِه ْب ُك ْم َويَ ْست َْخ ِل ْ
أن منهم من قال :معناه :يخلف بعَهم بعَا .ذكر من قال ذلك:
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23923ـ حدثني عل ّ
ً
ُ
ٍ يَ ْخلفُونَ يقول :يخلف بعَهم بعَا.
َولَ ْو نَ ا ُء لَ َج َع ْلنا ِم ْن ُك ْم َمالئِ َكة فِي ْ
األر ِ
 23924ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىه :لَ َج َع ْلنىا ِمى ْن ُك ْم
ٍ َي ْخلُفُونَ قال :يعمرون األرٍ بدًَ منكم.
َمالئِ َكةً فِي ْ
األر ِ
23925ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :مالئِ َكةً فِىي
األرٍ َي ْخلفُونَ قال :يخلف بعَهم بعَا ,مكان بني آدم.
ْ
حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة لَى ْىو نَ ىىا ُء لَ َج َع ْلنىىا ِمى ْن ُك ْم َمالئِ َكىةً فِىىي
ٍ َي ْخلُفُونَ لو شاء هللا لجعل في األرٍ مالئكة يخلف بعَهم بعَا.
ْ
األر ِ
ي َولَ ْىو نَ ىا ُء لَ َج َع ْلنىا ِمى ْن ُك ْم
السىد
عىن
أسىباط,
حىدثنا
قىال:
أحمد,
حدثنا
قال:
محمد,
حدثنا
ـ
23926
ّ
ٍ َي ْخلُفُونَ قال :خلفا منكم.
َمالئ َكةً ِفي ْ
األر ِ

اآلية 62-61 :

ص َىرا ٌ
ط ّمسْىت َ ِقي ٌم ي
{وإِنّهُ لَ ِع ْل ٌم لّل ّ
ىون هَىـَذَا ِ
سىا َ
ع ِة فَىالَ ت َْمت َ ُىر ّن بِ َهىا َواتّبِعُ ِ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
صدّنّ ُك ُم ال ّ ْي َ
ٌ
ط ُ
عد ُّو ّمبِين }.
َوََ يَ ُ
ان إِنّهُ لَ ُك ْم َ
ي بهىىا ,ومىىن ذكىىر مىىا هىىي ,فقىىال
اختلىىف أهىىل التأويىىل فىىي الهىىاء التىىي فىىي قولىىه :وإنّىهُ ومىىا المعنى ّ
بعَهم :هي من ذكر عيسى ,وهي عائدة عليه .وقالوا :معنى الكالم :وإن عيسى هوره علم يعلم
به مجيء السىاعة ,ألن هىوره مىن أشىراطها وناولىه إلىى األرٍ دليىل علىى فنىاء الىدنيا ,وإقبىال
اََخرة .ذكر من قال ذلك:
 23927ـ حدثنا ابىن ب ىار ,قىال :حىدثنا عبىد الىرحمن ,قىال :حىدثنا سىفيان ,عىن عاصىم ,عىن أبىي
ع ِة» قال :خروج عيسى بن مريم.
رزين ,عن يحيى ,عن ابن عباقَ « ,وإنّهُ لَعَلَ ٌم ل ِل ّ
سا َ
ي ,عىن شىعبة ,عىن عاصىم ,عىن أبىي رزيىن ,عىن ابىن
حدثنا ابن المثنى ,قال :حدثنا ابن أبي عد ّ
عباق بمثله ,إَ أنه قال :ناول عيسى بن مريم.
ي ,قال :حدثنا يالب بىن قائىد ,قىال :حىدثنا قىيس ,عىن عاصىم,
حدثني محمد بن إسماعيل األحمس ّ
َ
َ
ع ِة» قال :ناول عيسى بن مريم.
عن أبي رزين ,عن ابن عباق ,أنه كان يقرأ « َوإنّهُ لعَل ٌم لل ّ
سا َ
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حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا ابن عطية ,عن فَيل بن مرزوق ,عن جابر ,قال :كان ابن عباق
ع ِة» قىال :نىاول
يقول :ما أدري علم الناق بتفسير هىذه اََيىة ,أم لىم يفطنىوا لهىاق « َوإنّىهُ لَعَلَى ٌم لل ّ
سىا َ
عيسى ابن مريم.
ّ
حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,ثني أبي ,عن أبيه ,عن ابن عبىاقَ « :وإنىهُ
ع ِة» قال :ناول عيسى ابن مريم.
لَعَلَ ٌم لل ّ
سا َ
23928ـ حىدثني يعقىوق ,قىال :حىدثنا ه ىيم ,قىال :أخبرنىا حصىين ,عىن أبىي مالىك وعىوا عىن
ع ِة قىاَ :نىاول عيسىى ابىن مىريم وقرأهىا أحىدهما «وإنّىهُ
الحسن أنهما قاَ في قولهَ :وإنّهُ لَ ِع ْل ٌم لل ّ
سا َ
ع ِة».
لَعَلَ ٌم لل ّ
سا َ
 23929ـ حدثنا محمد بن عمىرو ,قىال :حىدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسىن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىهَ :وإنّىهُ لَ ِع ْلى ٌم
ع ِة قال :آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة.
لل ّ
سا َ
ع ِة قال :ناول
23930ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة « َوإنّهُ لَ َعلَ ٌم لل ّ
سا َ
عيسى ابن مريم علم للساعة :القيامة.
عة»
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ « :وإنّهُ لَ َعلَ ٌم لل ّ
سا َ
قال :ناول عيسى ابن مريم علم للساعة.
ْ
ع ِة قىال:
ي َوإنّىهُ لَ ِعلى ٌم لل ّ
سىا َ
23931ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قىال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة.
23932ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
ع ِة يعني خروج عيسى ابن مريم وناوله من السماء قبل يوم القيامة.
يقول في قولهَ :وإنّهُ لَ ِع ْل ٌم لل ّ
سا َ
عة
23933ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهَ :وإنّىهُ لَ ِع ْلى ٌم لل ّ
سىا َ
قال :ناول عيسى ابن مريم علم للساعة حين ينال.
وقال آخرون :الهاء التي في قولهَ :وإنّهُ مىن ذكىر القىرآن ,وقىالوا :معنىى الكىالم :وإن هىذا القىرآن
لعلم للساعة يعلمكم بقيامها ,ويخبركم عنها وعن أهوالها .ذكر من قال ذلك:
 23934ـ حىدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قىال :كىان الحسىن يقىول:
ع ِة» هذا القرآن.
« َوإنّهُ لَ َعلَ ٌم لل ّ
سا َ
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة قال :كان ناق يقولون :القىرآن
ع ِة على كسر العين من العلم.
قراء األمصار في قراءة قولهَ :وإنّهُ لَ ِع ْل ٌم لل ّ
علم للساعة .واجتمعت ّ
سا َ
وروي عن ابن عباق ما ذكرت عنه في فتحها ,وعن قتادة والَحاك.
ُ
القىراء عليىه .وقىد ذُكىر أن
مىن
الحجىة
نجمىا
العىين,
فىي
الكسر
ذلك:
في
القراءة
من
والصواق
ّ
ي ,وإنه لذكر الساعة ,فذلك مصحح قراءة الذين قرأوا بكسر العين من قوله :لَ ِع ْل ٌم.
ذلك في قراءة أُب ّ
وقوله :فَال ت َْمت َُر ّن ِبها يقول :فال ت ّ
كن فيها وفي مجيئها أيها الناق .كما:
ي فَىىال ت َْمت َ ُىر ّن ِبهىىا قىىال:
23935ـى حىىدثنا محمىىد ,قىال :حىىدثنا أحمىىد ,قىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىن السىىد ّ
ت كون فيها.
ون يقول تعالى ذكره :وأطيعون فاعملوا بمىا أمىرتكم بىه ,وانتهىوا عمىا نهيىتكم عنىه,
وقولهَ :واتّبِعُ ِ
ص َرا ٌ
ط ُم ْست َ ِقي ٌم يقول :اتباعكم إياي أيها الناق في أمري ونهيي صراط مستقيم ,يقول :طريق
َوهَذا ِ
َ اعوجاج فيه ,بل هو قويم.
ُ
ص ىدّنّ ُك ُم ال ّ ىيْطان يقىىول جىىل ثنىىاؤه :وَ يعىىدلنكم ال ىىيطان عىىن طىىاعتي فيمىىا آمىىركم
وقولىىهَ :وَيَ ُ
َ
ُ
ّ
ٌ
عىد ُّو ُمبِىين يقىول :إن
وأنهاكم ,فتخالفوه إلى ييره ,وتجوروا عن الصراط المستقيم فتَلوا إنهُ لك ْم َ
عدو يدعوكم إلى ما فيه هالككم ,ويصدّكم عن قصد السبيل ,ليىوردكم المهالىك ,مبىين
ال يطان لكم ّ
قد أبان لكم عداوته ,بامتناعه من السجود ألبيكم آدم ,وإدَئه بالغرور حتى أخرجه من الجنة حسدا
وبغيا.

اآلية 64-63 :
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ى بِ ْالبَيّنَا ِ
{ولَ ّما َجآ َء ِعي َ
ت قَا َل قَ ْد ِجئْت ُ ُكم بِ ْال ِح ْك َم ِة َوَُبَىيّنَ لَ ُكىم بَ ْعى َ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
س َ
ٌ
ُ
َ
َ
ّ
ص َراط ّم ْست َ ِقي ٌم }.
ون ي إِن ّ
الّذِي ت َْخت َ ِلفُونَ فِي ِه فَاتّقُواْ ّ
ّللاَ ُه َو َربّي َو َربّك ْم فا ْعبُدُوهُ هَـَذا ِ
ّللاَ َوأ َ ِطيعُ ِ
يقول تعالى ذكره :ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبيّنات ,يعني بالواضىحات مىن األدلىة .وقيىل:
عني بالبيّنات :اننجيل .ذكر من قال ذلك:
ُ
َ
ت أي
سىى بالبَيّنىا ِ
23936ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َول ّما جىا َء ِعي َ
باننجيل .وقوله :قا َل قَ ْد ِجئْت ُ ُك ْم ْ
النبىوة .ذكىر مىن قىال
عني بالحكمة في هذا الموضع:
بال ِح ْك َم ِة قيلُ :
ّ
ذلك:
ْ
ْ
ْ
ُ
ي قىا َل قَى ْد ِجئىتُك ْم بال ِحك َمى ِة
23937ـ حدثني محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عىن السىد ّ
النبوة.
قالّ :
وقىىد بيّنىىت معنىىى الحكمىىة فيمىىا مَىىى مىىن كتابنىىا هىىذا ب ىىواهده ,وذكىىرت اخىىتالا المختلفىىين فىىي
تأويله ,فأينى ذلك عن إعادته.
وقولهَ :و َِبَيّنَ لَ ُك ْم بَ ْع َ الّذِي ت َْخت َ ِلفُونَ فِي ِه يقىول :وألبىين لكىم مع ىر بنىي إسىرائيل بعى الىذي
تختلفون فيه من أحكام التوراة .كما:
 23938ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن قال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىهَ :وألَبَىيّنَ لَ ُكى ْم
بَ ْع َ الّذِي ت َْخت َ ِلفُونَ فِي ِه قال :من تبديل التوراة.
وقد قيل :معنى البع في هذا الموضع بمعنى الك ّل ,وجعلوا ذلك نظير قول لبيد:
وق ِحما ُمها
ت َّراكُ ْأم ِكنَ ٍة إذَا لَ ْم أ َ ْر
ضهاأو يَ ْعت َ ِل ْق بَ ْع َ النّفُ ِ
ْ
قالوا :الموت َ يعتلق بع النفوق ,وإنما المعنى :أو يعتلق النفوق حمامها ,وليس لما قال هىذا
القائل كبير معنى ,ألن عيسى إنما قال لهمَ :و َِبَيّنَ لَ ُك ْم بَ ْع الّذِي ت َْخت َ ِلفُونَ فِي ِه ,ألنه قد كان بينهم
اختالا كثير في أسباق دينهم ودنياهم ,فقال لهم :أبين لكم بع ذلك ,وهو أمر دينهم دون مىا هىم
خال ما أخبرهم أنه يبينه لهم .وأما قول لبيد« :أو يعتلق بع
فيه مختلفون من أمر دنياهم ,فلذلك
ّ
النفوق» ,فإنه إنما قال ذلك أيَا كذلك ,ألنه أراد :أو يعتلق نفسه حمامها ,فنفسه مىن بىين النفىوق
َ ّ
شك أنها بع َ ك ّل.
ىون يقىول :فىاتقوا ربكىم أيهىا النىاق بطاعتىه ,وخىافوه باجتنىاق معاصىيه,
وقوله :فاتّقُوا ّ
ّللاَ ِ
وأطيعُ ِ
وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء هللا واتبا أمره ,وقبول نصيحتي لكم.
وقولىىهّ :
ّللاَ ُهى َىو َربّىىي َو َربّ ُكىىم فا ْعبُ ىدُوهُ يقىىول :إن هللا الىىذي يسىىتوجب علينىىا إفىىراده باأللوهيىىة
إن ّ
وإخال الطاعة له ,ربي وربكم جميعا ,فاعبدوه وحده َ ,ت ركوا معه فىي عبادتىه شىيئا ,فإنىه َ
يصلح ,وَ ينبغي أن يُعبد شيء سواه.
ص َرا ٌ
ط ُم ْست َ ِقي ٌم يقول :هذا الذي أمرتكم به من اتقاء هللا وطاعتي ,وإفراد هللا باأللوهة,
وقولهَ :هذَا ِ
هو الطريق المستقيم ,وهو دين هللا الذي َ يقبل من أحد من عباده ييره.

اآلية 66-65 :

القول في تأويل قوله تعالى{ :فَ ْ
اق ِمن بَ ْينِ ِه ْم فَ َو ْي ٌل لّلّذِينَ َلَ ُمىواْ ِم ْ
ىيم
ف األحْ اَ ُ
ق يَ ْىو ٍم أ َ ِل ٍ
عىذَا ِ
ىن َ
اختَلَ َ
ي ه َْل يَن ُ
عةَ أَن ت َأْتِيَ ُه ْم بَ ْغتَةً َو ُه ْم ََ يَ ْ عُ ُرونَ }.
ظ ُرونَ إَِّ ال ّ
سا َ
اختلف أهل التأويل في المعنيين بىاألحااق ,الىذين ذكىرهم هللا فىي هىذا الموضىع ,فقىال بعَىهم:
عنى بذلك :الجماعة التي تنا رت في أمر عيسى ,واختلفت فيه .ذكر من قال ذلك:
َ
ْ
ف
23939ـ حدثنا ابن عبد األعلى قال ,حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,فىي قولىه :فىاختَل َ
اق ِم ْن بَ ْينِه ْم قال :هم األربعة الذين أخرجهم بنو إسرائيل يقولون في عيسى .وقىال آخىرون:
األحْ اَ ُ
بل هم اليهود والنصارى .ذكر من قال ذلك:
َ
ْ
ف
ي ,فىىي قولىىه :فىىاختَل َ
23940ـى حىىدثنا محمىىد ,قىىال :حىىدثنا أحمىىد ,قىىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىىن السىىد ّ
اق ِم ْن بَ ْينِ ِه ْم قال :اليهود والنصارى.
األحْ اَ ُ
والصواق من القول في ذلك أن يقال :معنى ذلك :فاختلف ال ِف َرق المختلفون في عيسىى بىن مىريم
من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه من اتقاء هللا والعمل بطاعته ,وهم اليهود والنصىارى,
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ومن اختلف فيه من النصارى ,ألن جميعهم كانوا أحاابا مبتسىلين ,مختلفىي األهىواء مىع بيانىه لهىم
ص َرا ٌ
أمر نفسه ,وقوله لهمّ :
ط ُم ْست َ ِقي ٌم.
إن هللا ُه َو َربّي َو َربّ ُك ْم فا ْعبَدُوهُ َهذَا ِ
عذَاق يَ ْوم أ ِل ٍيم يقول تعالى ذكره فالوادي السائل من القيح والصديد
وقوله :فَ َو ْي ٌل ِللّذِينَ َلَ ُموا ِم ْن َ
في جهنم للذين كفروا با  ,الذين قالوا في عيسى بن مريم بخالا مىا وصىف عيسىى بىه نفسىه فىي
ق يَ ْو ٍم أ ِل ٍيم يقول :مىن عىذاق يىوم مىرلم ,ووصىف اليىوم بىانيالم ,إذ كىان العىذاق
عذَا ِ
هذه اََية ِم ْن َ
الذي يرلمهم فيه ,وذلك يوم القيامة .كما:
ي ِم ْ
ىيم قىال:
ق يَ ْىو ٍم أ ِل ٍ
عىذَا ِ
ىن َ
23941ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
من عذاق يوم القيامة.
ْ
ً
وقوله :ه َْل يَ ْن ُ
ّ
َ
عة ْ
أن ت َأتِيَ ُه ْم بَ ْغتَة يقىول :هىل ينظىر هىرَء األحىااق المختلفىون فىي
ظ ُرونَ إَ ال ّ
سا َ
عيسى بن مىريم ,القىائلون فيىه الباطىل مىن القىول ,إَّ السىاعة التىي فيهىا تقىوم القيامىة فجىأة َو ُهى ْم َ
يَ ْ عُ ُرونَ يقول :وهم َ يعلمون بمجيئها.

اآلية 68-67 :

ا
القول في تأويل قوله تعالى:
{األخالّ ُء يَ ْو َمئِ ٍذ بَ ْع ُ
ِ
عىد ُّو ِإَّ ْال ُمتّقِىينَ ي يَ ِعبَىا ِد ََ خ َْىو ٌ
َ ُه ْم ِلىبَ ْع ٍ َ
علَ ْي ُك ُم ْاليَ ْو َم َوََ أَنت ُ ْم تَحْ اَ نُونَ }.
َ
ّ
عدو ,يتبىرأ
لبع
بعَهم
الدنيا,
في
هللا
معاصي
على
القيامة
يوم
ون
المتخال
ذكره:
تعالى
يقول
ّ
بعَهم من بع  ,إَّ الذين كانوا تخالّوا فيها على تقىوى هللا .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23942ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قولىه :األ َ ِخىالّ ُء
عد ُّو إَّ ال ُمتّقِينَ فك ّل خلة على معصية هللا في الدنيا متعادون.
َي ْو َمئِ ٍذ َب ْع ُ
َ ُه ْم ِل َب ْع ٍ َ
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23943ـ حدثني عل ّ
عد ُّو إَّ ال ُمتّقِينَ فكل ُخلّة هي عداوة إَّ ُخلّة المتقين.
األخالّ ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُ
ِ
َ ُه ْم ِل َب ْع ٍ َ
 23944ـى حىىدثنا ابىىن عبىد األعلىىى ,قىىال :حىدثنا ابىىن ثىىور ,عىن معمىىر ,عىىن أبىي إسىىحاق ,أن عليىىا
رضي هللا عنه قال :خليالن مرمنان ,وخليالن كافران ,فمات أحد المىرمنَين فقىال :يىا رقّ إن فالنىا
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ,ويأمرني بالخير ,وينهاني عن ال ّىر ويخبرنىي أنىي مالقيىك
يا رقّ فال تَله بعىدي واهىده كمىا هىديتني وأكرمىه كمىا أكرمتنىي ,فىإذا مىات خليلىه المىرمن جمىع
بينهما فيقول :ليثن أحدكما على صاحبه فيقول :يا رقّ إنه كان يىأمرني بطاعتىك وطاعىة رسىولك,
ويأمرني بالخير ,وينهاني عن ال ّر ,ويخبرني أني مالقيك ,فيقىول :نعىم الخليىل ,ونعىم األخ ,ونعىم
الصىىاحب قىىال :ويمىىوت أحىىد الكىىافرين فيقىىول :يىىا رقّ إن فالنىىا كىىان ينهىىاني عىىن طاعتىىك وطاعىىة
رسىىولك ,ويىىأمرني بال ى ّىر ,وينهىىاني عىىن الخيىىر ,ويخبرنىىي أنىىي ييىىر مالقيىىك ,فيقىىول :بىىئس األخ,
وبئس الخليل ,وبئس الصاحب.
ُ
ْ
ُ
َ
علَ ْي ُك ُم اليَ ْو َم َوَ أنت ْم تحْ اَ نونَ وفي هذا الكالم محذوا استغني بدَلىة مىا
وقوله :يا ِعبا ِد َ خ َْو ٌ
ا َ
ّ
عدو إَ المتقين ,فإنهم يقال لهم :يا عبادي
ذكر عليه .ومعنى الكالم :األخالء يومئ ٍذ بعَهم لبع
ّ
َ خوا عليكم اليوم من عقابي ,فإني قد أمنتكم منه برضاي عىنكم ,وَ أنىتم تحانىون علىى فىراق
الدنيا فإن الذي قدمتم عليه خير لكم مما فارقتموه منها.
وذُكر أن الناق ينادون هذا النداء يوم القيامة ,فيطمع فيها مىن لىيس مىن أهلهىا حتىى يسىمع قولىه:
الّذِينَ آ َمنُوا بآياتِنا وكانُوا ُم ْس ِل ِمينَ فييأق منها عند ذلك.
23945ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,قال :حىدثنا المعتمىر,
عن أبيه ,قال سمعت أن الناق حين يبعثىون لىيس مىنهم أحىد إَّ فىا  ,فينىادي منىادٍ :يىا عبىاد هللا َ
خوا عليكم اليوم وَ أنتم تحانون ,فيرجوها الناق كلهم ,قال :فيتبعها الّىذِينَ آ َمنُىوا بآياتِنىا وكىانُوا
ُم ْس ِل ِمينَ قال :فييأق الناق منها يير المسلمين.

اآلية 70-69 :
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القول في تأويل قوله تعالى{ :الّذِينَ آ َمنُواْ بِآيَاتِنَا َو َكانُواْ ُم ْس ِل ِمينَ ي ا ْد ُخلُىواْ ْال َجنّىةَ أَنىت ُ ْم َوأ َ ْز َوا ُج ُكى ْم
تُحْ بَ ُرونَ }.
وقوله :الّذِينَ آ َمنُوا بآياتِنا يقول تعالى ذكره :يا عبادي الذين آمنوا وهىم الىذين صىدّقوا بكتىاق هللا
بقلىوبهم,
ورسله ,وعملوا بما جىاءتهم بىه رسىلهم ,وكىانوا مسىلمين ,يقىول :وكىانوا أهىل خَىو
وقبول منهم لما جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم خليل الرحمن صلى هللا عليه وسىلم,
حنفاء َ يهود وَ نصارى ,وَ أهل أوثان.
وقوله :ا ْد ُخلُوا ال َجنّةَ أ ْنت ُ ْم ْ
وأز َوا ُج ُك ْم تُحْ بَ ُىرونَ يقىول جى ّل ثنىاؤه :ادخلىوا الجنىة أنىتم أيهىا المرمنىون
وأزواجكم مغبوطين بكرامة هللا ,مسرورين بما أعطاكم اليوم ربكم.
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله :تُحْ بَ ُرونَ وقد ذكرنا ما قد قيل في ذلك فيمىا مَىى ,وبيّنىا
الصحيح من القول فيه ع ندنا بما أينى عن إعادتىه فىي هىذا الموضىع ,ييىر أنىا نىذكر بعى مىا لىم
يُذكر هنالك من أقوال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ُ
َ
23946ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة ا ْد ُخلىوا ال َجنّىة أ ْنىت ُ ْم ْ
وأز َوا ُج ُكىم
تُحْ بَ ُرونَ  :أي ت َ ْن َعمون.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,قوله :تُحْ بَ ُرونَ قال :تنعمون.
ي ,في قولىه :تُحْ بَ ُىرونَ قىال:
23947ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
تكرمون.
23948ـ حىدثني يىونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىه :أ ْنىت ُ ْم ْ
وأز َوا ُج ُكى ْم
تُحْ بَ ُرونَ قال :تنعمون.

اآلية 71 :

القول في تأويل قوله تعالى{ :يُ َ
ىس
ب َوأ َ ْك َوا ٍ
ص َحااٍ ّمن ذَ َه ٍ
ق َوفِي َها َمىا ت َ ْ ىت َ ِهي ِه األ ْنفُ ُ
ط ُ
علَ ْي ِه ْم ِب ِ
اا َ
َوتَلَذّ األ ْعي ُُن َوأَنت ُ ْم فِي َها خَا ِلدُونَ }.
يقول تعالى ذكره :يُطاا على هىرَء الىذين آمنىوا بآياتىه فىي الىدنيا إذا دخلىوا الجنىة فىي اََخىرة
بصحاا من ذهب ,وهي جمع للكثير من الصّحْ فة ,والصّحْ فة :القصعة .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك
قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
يي
صىحااٍ
ُ
علَى ْي ِه ْم ِب ِ
ُطىاا َ
23949ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
ب قال :ال ِقصا .
ِم ْن ذَ َه ٍ
 23950ـ حدثنا أبو كريب ,قال :حدثنا ابن يمان ,عن أشعث بن إسىحاق ,عىن جعفىر ,عىن شىعبة,
قالّ « :
إن أدنى أهل الجنة منالة ,من له قصر فيه سبعون ألف خادم ,في يد كل خادم صحفة سىوى
ما في يد صاحبها ,لو فتح بابه فَافه أهل الدنيا ألوسعهم».
أخىس أهىل
ي ,عن جعفر ,عن سعيد ,قىال« :إن
ّ
23951ـ حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا يعقوق القم ّ
الجنىة منىىاًَ مىىن لىىه سىىبعون ألىىف خىىادم ,مىىع كىىل خىىادم صىىحفة مىىن ذهىىب ,لىىو نىىال بىىه جميىىع أهىىل
األرٍ ألوسعهم َ ,يستعين علىيهم ب ىيء مىن ييىره ,وذلىك فىي قىول هللا تبىارك وتعىالى :لَ ُهى ْم مىا
سَ ,وتَلَذّ ا ْ
َ َءع ُ
ْين».
يَ ا ُءونَ فِي َها َولَدَيْنا َمايدٌ ولهم فِيها ما ت َ ْ ت َ ِهي ِه األ َ ْنفُ ُ
ي ,عىن
23952ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,عىن أبىي أيىوق األزد ّ
عبد هللا بن عمرو ,قال« :ما أحد من أهل الجنة إَّ يسعى عليه ألف يالم ,ك ّل يالم علىى عمىل مىا
عليه صاحبه».
ق وهىىي جمىىع كىىوق ,والكىىوق :انبريىىق المسىىتدير الىىرأق ,الىىذي َ أذن لىىه وَ
وقولىىه :وأ ْكى َىوا ٍ
خرطوم ,وإياه عنى األع ى بقوله:
طيّبٌ َ
ص ِريفَيّةٌ َ
ُ
ط ْع ُمهالَ َها زَ بَدٌ بينَ كوق َودَ ّن
َ
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ْ
ق قىال :األكىواق
ي وأك َىوا ٍ
23953ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حىدثنا أسىباط ,عىن السىد ّ
صىحاا مىن ذهىب ,وبال ىراق
التي ليست لها آذان .ومعنى الكالم :يطاا عليهم فيها بالطعىام فىي ِ
صىحاا واألكىواق مىن ذكىر الطعىام وال ىراق ,الىذي يكىون
في أكواق من ذهب ,فاستغنى بذكر ال ّ
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ىس َوتَلَىذّ األَعْىي ُُن» يقىول تعىالى ذكىره :لكىم فىي
فيها لمعرفة السامعين بمعناه « َوفِيها ما ت َ ْ ت َهي األ َ ْنفُ ُ
الجنة ما ت تهي نفوسكم أيها المرمنون ,وتلذّ أعينكم وأ ْنت ُ ْم فِيها خا ِلدُونَ يقىول :وأنىتم فيهىا مىاكثون,
َ تخرجون منها أبدا .كما:
23954ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حدثنا سفيان ,عن علقمىة بىن مرثىد ,عىن ابىن
إن يُد ِْخ ْلكَ ال َجنّةَ ْ
سابط أن رجالً قال :يا رسول هللا إني أُحبّ الخيل ,فهل في الجنة خيلق فقالْ « :
إن
ب فَ َرسا ِم ْ
شا َء ,فَال ت َ ا ُء ْ
ي ال َجنّى ِة ِشىئْتَ إَّ فَعَلَ ْ
ىت» ,فقىال
ىن ياقُوتَى ٍة َح ْم َىرا َء ت َِط ُ
أن ت َْر َك َ
يىر بِىكَ فِىي أ ّ
ْ
ّللاُ ال َجنّىةَ
ي ْ
إن يُىد ِْخلكَ ّ
ي :يا رسول هللا إني أحبّ انبل ,فهل في الجنة إبلق فقىال« :يىا أعرابى ّ
أعراب ّ
ّ
َ
ْ
ّللاُ ,فَ ِفيها ما ا ْشت َ َه ْ
عيْناكَ ».
إن شا َء ّ
ت نَفسُكَ َ ,ولذت َ
23955ـ حدثنا الحسن بن عرفة ,قال :حدثنا عمر بىن عبىد الىرحمن األبىار ,عىن محمىد بىن سىعد
األنصاري ,عن أبي بية السلفي ,قال :إن السرق من أهل الجنة لتظلهم السحابة ,قال :فتقىول :مىا
أ ُ ْم ِط ُر ُك ْمق قال :فما يدعو دا ٍ من القوم ب ىيء إَّ أمطىرتهم ,حتىى إن القائىل مىنهم ليقىول :أمطرينىا
كواعب أترابا.
ي بىن أبىي الوليىد ,قىال :قيىل
23956ـ حدثنا ابن عرفىة ,قىال :حىدثنا مىروان بىن معاويىة ,عىن على ّ
لمجاهد في الجنة سما ق قال :إن فيها ل جرا يقىال لىه العىيال ,لىه سىما لىم يسىمع السىامعون إلىى
مثله.
 23957ـ حدثني موسىى بىن عبىد الىرحمن ,قىال :حىدثنا زيىد بىن حبىاق ,قىال :أخبرنىا معاويىة بىن
صىىالح ,قىىال :ثنىىي سىىليمان بىىن عىىامر ,قىىال :سىىمعت أبىىا أُمامىىة ,يقىىول« :إن الرجىىل مىىن أهىىل الجنىىة
لي تهي الطائر وهو يطير ,فيقىع متفلقىا نَىيجا فىي كفىه ,فيأكىل منىه حتىى تنتهىي نفسىه ,ثىم يطيىر,
وي تهي ال راق ,فيقع انبريق في يده ,وي رق منه ما يريد ,ثم يرجع إلى مكانه.
قىراء المدينىة وال ىام :مىا
ىس فقرأتىه عامىة ّ
واختلفت ّ
القراء في قراءة قولهَ :وفِيها مىا ت َ ْ ىت َ ِهي ِه األ َ ْنفُ ُ
قراء العراق «ت َ ْ ىت َ ِهي» بغيىر هىاء,
ت َ ْ ت َ ِهي ِه بايادة هاء ,وكذلك ذلك في مصاحفهم .وقرأ ذلك عامة ّ
وكذلك هو في مصاحفهم.
والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك أنهمىىا قراءتىىان م ىىهورتان بمعنىىى واحىىد ,فبأيتهمىىا قىىرأ القىىارىء
فمصيب.

اآلية 73-72 :

ورثْت ُ ُموهَىا ِب َمىا ُكنىت ُ ْم ت َ ْع َملُىونَ ي لَ ُكى ْم ِفي َهىا فَا ِك َهىةٌ
ىي أ ُ ِ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
{و ِت ْلىكَ ْال َجنّىةُ الّ ِت َ
يرة ٌ ّم ْن َها ت َأ ْ ُكلُونَ }.
َك ِث َ
يقول تعالى ذكره :يقال لهم :وهذه الجنة التي أورثكموها هللا عن أهىل النىار الىذين أدخلهىم جهىنم
بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات لَ ُك ْم فِيها يقول :لكم في الجنة فاكهة كثيرة من ك ّل نو ِم ْنهىا
ت َأ ْ ُكلُونَ يقول :من الفاكهة تأكلون ما اشتهيتم.

اآلية 76-74 :

عى ْن ُه ْم َو ُهى ْم فِيى ِه
عىذَا ِ
ق َج َهىنّ َم خَا ِلىدُونَ ي ََ يُفَت ّ ُىر َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :إِ ّن ْال ُمجْ ِر ِمينَ فِي َ
سونَ ي َو َما َلَ ْمنَا ُه ْم َولَـ َ ِكن َكانُواْ ُه ُم ّ
الظا ِل ِمينَ }.
ُم ْب ِل ُ
يقول تعالى ذكره ّ
إن ال ُمجْ ِر ِمينَ وهم الذين اجترموا في الدنيا الكفر با  ,فاجترموا به في اََخرة
ّ
ق َج َهنّ َم خا ِلدُونَ يقول :هم فيه ماكثون َ ,يُفتر عنهم ,يقول َ :يخفف عنهم العذاق وأصل
عذَا ِ
فِي َ
سونَ يقول :وهىم فىي عىذاق جهىنم مبلسىون ,والهىاء فىي فيىه مىن ذكىر
الفتور :الَعف َو ُه ْم فِي ِه ُم ْب ِل ُ
سونَ » والمعنىى :وهىم فىي جهىنم مبلسىون,
العذاق .ويُذكر أن ذلك في قراءة عبدهللاَ « :و ُه ْم فِيها ُم ْب ِل ُ
والمبلس في هذا الموضع :هو اََيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلم للعذاق والبالء .وبنحو الىذي
قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
سىىونَ  :أي
23958ـ ى حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة َو ُه ى ْم فِي ى ِه ُم ْب ِل ُ
مستسلمون.
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سىونَ قىال:
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,قولهَ :و ُهى ْم فِيى ِه ُم ْب ِل ُ
آيسون .وقال آخرون بما:
ي َو ُهى ْم فِيى ِه ُمبْلسىونَ متغيىر
23959ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
حالهم.
وقد بيّنا فيما مَى معنى انبالق ب واهده ,وذكر المختلفين فيىه بمىا أينىى عىن إعادتىه فىي هىذا
الموضع.
ّ
َ
َ
َ
وقولهَ :وما ل ْمنا ُه ْم َول ِك ْ
ىن كىانُوا ُهى ُم الظىا ِل ِمينَ يقىول تعىالى ذكىره :ومىا لمنىا هىرَء المجىرمين
ّ
َ
بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناق أنا فعلنا بهم من التعذيب بعىذاق جهىنم َول ِك ْ
ىن كىانُوا ُهى ُم الظىا ِل ِمينَ
بعبادتهم في الدنيا يير من كان عليهم عبادته ,وكفرهم با  ,وجحودهم توحيده.

اآلية 78-77 :

علَ ْينَىا َربّىكَ قَىا َل ِإنّ ُكى ْم ّمىا ِكثُونَ ي لَقَى ْد ِجئْنَىا ُكم
القول في تأويل قوله تعالى:
{ونَىادَ ْواْ يَ َما ِلىكُ ِلىيَ ْق ِ َ
َ
ار ُهونَ }.
ِب ْال َح ّق َولَـ َ ِك ّن أ َ ْكث َ َر ُك ْم ِل ْل َح ّق َك ِ
يقول تعالى ذكره :ونادى هرَء المجرمون بعد مىا أدخلهىم هللا جهىنم ,فنىالهم فيهىا مىن الىبالء مىا
علَيْنىا َربّىكَ قىال :ليمتنىا ربىك ,فيفىرغ مىن إماتتنىا ,فىذكر أن
نالهم ,مالكا خازن جهنم يا ما ِلكُ ِليَ ْق ِ َ
مالكا َ يجيبهم في وقت قىيلهم لىه ذلىك ,ويىدعهم ألىف عىام بعىد ذلىك ,ثىم يجيىبهم ,فيقىول لهىم :إنّ ُكى ْم
ما ِكثُونَ  .ذكر من قال ذلك23960 :ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حدثنا سفيان,
علَيْنىا َربّىكَ  ,فأجىابهم
عن عطاء بن السائب ,عن أبي الحسن ,عن ابن عباق َونادَ ْوا يا ما ِلكُ ِلى َي ْق ِ َ
بعد ألف سنة إنّ ُك ْم ماكِثونَ .
23961ـ حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا جرير ,عن عطاء بن السائب ,عن رجىل مىن جيرانىه يقىال
علَيْنا َربّكَ قال :يتركهم مئة سىنة ممىا تعىدّون,
له الحسن ,عن نوا في قولهَ :ونادَ ْوا يا ما ِلكُ ِل َي ْق ِ َ
ثم يناديهم فيقول :يا أهل النار إنكم ماكثون.
ي ,عن سعيد ,عن قتادة ,عىن عبىد هللا بىن
23962ـ حدثنا محمد بن ب ار ,قال :حدثنا ابن أبي عد ّ
علَ ْينَا َربّكَ قال :فخلى عنهم أربعين عاما َ يجيبهم ,ثىم أجىابهم:
عمرو ,قالَ :ونادَ ْوا يا ما ِلكُ ِل َي ْق
َ
إنّك ْم ما ِكثُونَ  :قالُوا َربّنا ْ
أخ ِرجْ نا ِم ْنها ْ
عىدْنا فإنّىا ىا ِل ُمونَ فخلىى عىنهم مثلىي الىدنيا ,ثىم أجىابهم:
فىإن ُ
ْ
الافير وال هيق.
ون قال :فوهللا ما نبس القوم بعد الكلمة ,إن كان إَ
ُ
اخ َ
سئُوا ِفيها َوَ ت ُ َكلّ ُم ِ
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ,عىن أبىي أيىوق األزدي ,عىن عبىد هللا
بن عمرو ,قال :إن أهل جهنم يدعون مالكىا أربعىين عامىا فىال يجيىبهم ,ثىم يقىول :إنّ ُكى ْم مىا ِكثُونَ  ,ثىم
ينادون ربهم َربّنا ْ
أخ ِرجْ نا ِم ْنها ْ
عىدْنا فإنّىا ىا ِل ُمونَ فيىدعهم أو يخلىي عىنهم مثىل الىدنيا ,ثىم يىردّ
فإن ُ
عليهم ْ
الافيىر وال ىهيق فىي
سئُوا فِيها َوَ ت ُ َكلّ ُمون قال :فما نبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إَ
ُ
اخ َ
نار جهنم.
حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا حكام ,عن عمرو ,عن عطاء ,عن الحسن ,عن نوا َونادَ ْوا يا ما ِلكُ
علَيْنا َربّكَ قال :يتركهم مئة سنة مما تعدّون ,ثم ناداهم فاستجابوا له ,فقال :إنكم ماكثون.
ِليَ ْق ِ َ
ي ,في قولهَ :ونىادَ ْوا يىا ما ِلىكُ
23963ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط عن السد ّ
علَيْنا َربّكَ قال :مالك خازن النار ,قال :فمكثوا ألف سنة مما تعدّون ,قال :فأجىابهم بعىد ألىف
ِليَ ْق ِ َ
عام :إنكم ماكثون.
 23964ـ حدثني يىونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قىول هللا تعىالى ذكىره:
علَيْنا َربّكَ قال :يميتنا ,القَاء ههنا الموت ,فأجابهم إِنّ ُك ْم َما ِكثُونَ .
َونادَ ْوا يا ما ِلكُ ِليَ ْق ِ َ
وقوله :لَقَ ْد ِجئْنا ُك ْم بال َح ّق يقول :لقد أرسلنا إليكم يا مع ر قريم رسولنا محمدا بالحق .كما:
ي ,لَقَ ْد ِجئْنا ُك ْم ب ْال َح ّق ,قال :الذي
23965ـ حدثني محمد ,قال :حدثنا أحمد ,حدثنا أسباط ,عن السد ّ
كىار ُهونَ يقىول تعىالى ذكىره :ولكىن أكثىرهم
جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم َولَ ِك ّن أ ْكث َ َر ُك ْم ِل ْل َح ّق ِ
ّ
الحق كارهون.
لما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم من

اآلية 80-79 :
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سىبُونَ أَنّىا ََ نَسْى َم ُع ِس ّىر ُه ْم
القول في تأويىل قولىه تعىالى{ :أ َ ْم أَب َْر ُم َىواْ أ َ ْمىرا ً فَإِنّىا ُمب ِْر ُمىونَ ي أ َ ْم يَحْ َ
سلُنَا لَدَ ْي ِه ْم يَ ْكتُبُونَ }.
ى َو ُر ُ
َونَجْ َوا ُهم بَلَ َ
ّ
الحىق الىذي
يقول تعالى ذكره :أم أبرم هرَء الم ركون مىن قىريم أمىرا فىأحكموه ,يكيىدون بىه
جئناهم به ,فإنا محكمون لهىم مىا يخىايهم ,ويىذلهم مىن النكىال .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
 23966ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قوله :أ ْم أب َْر ُموا ْأمىرا
شرا كدنا مثله.
فإنّا ُمب ِْر ُمونَ قال :مجمعون :إن كادوا ّ
َ
23967ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتىادة ,فىي قولىه :أ ْم أب َْر ُمىوا
ْأمرا فإنّا ُمب ِْر ُمونَ قال :أم أجمعوا أمرا فإنا مجمعون.
َ
23968ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولىه :أ ْم أ ْب َر ُمىوا ْأمىرا فإنّىا
ُمب ِْر ُمونَ قال :أم أحكموا أمرا فإنا محكمون ألمرنا.
ّ
يظن هرَء الم ركون با أنا َ نسمع
سبُونَ أنّا َ نَ ْس َم ُع ِس ّر ُه ْم َونجْ َوا ُه ْم يقول :أم
وقوله :أ ْم يَحْ َ
ما أخفوا عن الناق من منطقهم ,وت اوروا بينهم وتناجوا به دون ييرهم ,فال نعاقبهم عليه لخفائىه
علينا.
ُ
سلنا لَدَ ْي ِه ْم يَ ْكتُبُونَ يقول تعالى ذكره :بل نحن نعلم ما تناجوا به بينهم ,وأخفوه عن
وقوله :بَلى َو ُر ُ
سر كالمهم ,وحفظتنا لديهم ,يعني عندهم يكتبون ما نطقوا به من منطق ,وتكلموا به من
الناق من ّ
كالمهم.
ُ
وذُكر أن هذه اََية نالت في نفر ثالثة تدارأوا في سما هللا تبارك وتعالى كالم عباده .ذكىر مىن
قال ذلك:
ي ,قال :حدثنا أبو قتيبىة ,قىال :حىدثنا عاصىم بىن
23969ـ حدثني عمرو بن سعيد بن يسار القرش ّ
ي,
محمد العمر ّ
ي ,عن محمد بن كعب القر ي ,قال :بينا ثالثة بين الكعبة وأستارها ,قرشىيان وثقفى ّ
األول :إذا جهىرتم سىمع,
ي ,فقال واحد من الثالثة :أتىرون هللا يسىمع كالمنىاق فقىال ّ
أو ثقفيان وقرش ّ
وإذا أسررتم لم يسمع ,قال الثاني :إن كان يسمع إذا أعلنتم ,فإنه يسمع إذا أسىررتم ,قىال :فنالىت أ ْم
سلُنا لَدَ ْي ِه ْم َي ْكتُبُونَ  .وبنحو الذي قلنا فىي معنىى قولىه:
سبُونَ أنّا َ نَ ْس َم ُع ِس ّر ُه ْم َونجْ َوا ُه ْمَ ,بلى َور ُ
َيحْ َ
سلُنا لَدَ ْي ِه ْم َي ْكتُبُونَ قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
َبلى َو ُر ُ
سىلُنا لَىدَ ْي ِه ْم
ي َبلىىى َو ُر ُ
23970ـى حىىدثني محمىىد ,قىىال :حىىدثنا أحمىىد ,قىىال :حىىدثنا أسىىباط ,عىىن السىىد ّ
َي ْكتُبُونَ قال :الحف َ
ظة.
سلنا لَدَي ِه ْم َي ْكتُبُونَ  :أي
23971ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد .عن قتادة بلى َو ُر ُ
عندهم.

اآلية 82-81 :

القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالى{ :قُ ْ
سىى ْب َحانَ َرقّ
لرحْ َمىىـ َ ِن َولَىىدٌ فَأَنَىىا ْ أ َ ّو ُل ْالعَابِىىدِينَ ي ُ
ىىل إِن َكىىانَ ِل ّ
صفُونَ }.
س َم َاوا ِ
ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
ع ّما يَ ِ
ٍ َرقّ ْالعَ ْر ِش َ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
ْ
للرحْ َم ِن َولدٌ فأنا ّأو ُل العابِدِينَ فقىال بعَىهم :فىي
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله :قل إن كان ّ
معنى ذلك :قل يا محمد إن كان للرحمن ولد في قولكم وزعمكم أيها الم ركون ,فأنا ّأول المرمنين
با في تكذيبكم ,والجاحدين ما قلتم من أن له ولدا .ذكر من قال ذلك:
 23972ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ىل ْ
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجىيح ,عىن مجاهىد قُ ْ
للىرح َم ِن
إن كىانَ ّ
َولَدٌ كما تقولون فَأنا ّأو ُل العابِدِينَ المرمنين با  ,فقولوا ما شئتم.
23973ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد,
في قوله :فأنا ّأو ُل العابِدِينَ قال :قل إن كان ولد في قولكم ,فأنا ّأول من عبد هللا ووحده وكذّبكم.
وقال آخرون :بل معنى ذلك :قل ما كان للىرحمن ولىد ,فأنىا ّأول العابىدين لىه بىذلك .ذكىر مىن قىال
ذلك:
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ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
23974ـ حدثني عل ّ
قُ ْل ْ
َ
للرحْ َمن َولَدٌ فأنا ّأو ُل العابِدِينَ يقول :لم يكن للرحمن ولد فأنا ّأول ال اهدين.
إن كانَ ّ
وقال آخرون :بىل معنىى ذلىك ن فىي ,ومعنىى إن الجحىد ,وتأويىل ذلىك مىا كىان ذلىك ,وَ ينبغىي أن
يكون .ذكر من قال ذلك:
ُ
للرحْ َم ِن َولدٌَ
23975ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :ق ْل ْ
إن كانَ ّ
فَأنا ّأو ُل العابِدِينَ قال قتادة :وهذه كلمة من كالم العرق ْ
للىرحْ من َولَىدٌ :أي إن ذلىك لىم يكىن,
إن كان ّ
وَ ينبغي.
ُ
23976ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قوله :ق ْل ْ
للىرحْ َم ِن
إن كىانَ ّ
َولَدٌ فَأنا ّأو ُل العابِدِينَ قال :هذا اننكاا ما كان للىرحمن ولىد ,نكىف هللا أن يكىون لىه ولىد ,وإن مثىل
«ما» إنما هي :ما كان للرحمن ولىد ,لىيس للىرحمن ولىد ,مثىل قولىهَ :و ْ
إن كىانَ َم ْك ُىر ُه ْم ِلت َ ُىاو َل ِم ْنىهُ
الجبا ُل إنما هي :ما كان مكرهم لتاول منه الجبىال ,فالىذي أنىال هللا مىن كتابىه وقَىاه مىن قَىائه
ِ
أثبت من الجبال ,و«إن» هي «ما» إن كان مىا كىان تقىول العىرق :إن كىان ,ومىا كىان الىذي تقىول.
وفي قوله :فَأنا ّأو ُل العا ِبدِينَ ّأول من يعبد هللا بانيمان والتصديق أنىه لىيس للىرحمن ولىد علىى هىذا
أعبد هللا.
 23977ـ حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ,قال :حدثنا عمرو بن أبي سلمة ,قال :سألت ابن محمىد,
عن قول هللاْ :
للرحْ َم ِن َولَدٌ قال :ما كان.
إن كانَ ّ
23978ـ حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ,قال :حدثنا عمرو ,قال :سألت زيىد بىن أسىلم ,عىن قىول
هللا :قُ ْل ْ
للرحْ َم ِن َولَدٌ قال :هذا قول العىرق معىروا ,إن كىان :مىا كىان ,إن كىان هىذا األمىر
إن كانَ ّ
قط ,ثم قال :وقوله :وإن كان :ما كان.
وقىىال آخىىرون :معنىىى «إن» فىىي هىىذا الموضىىع معنىىى المجىىازاة ,قىىالوا :وتأويىىل الكىىالم :لىىو كىىان
للرحمن ولد ,كنت ّأول من عبده بذلك .ذكر من قال ذلك:
ىل ْ
ي قُ ْ
للىرحْ َم ِن َولَىدٌ
إن كىانَ ّ
23979ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السىد ّ
فَأنا ّأو ُل العا ِبدِينَ قال :لو كان له ولد كنت ّأول من عبده بأن له ولدا ,ولكن َ ولد له.
وقال آخرون :معنى ذلك :قل إن كان للرحمن ولد ,فأنا ّأول اََنفين ذلك ,ووجهوا معنى العابىدين
إلى المنكرين اََبين ,من قول العرق :قد ع ِبد فالن من هذا األمر إذا أنِف منه ويَب وأبىاه ,فهىو
عبدا ,كما قال ال اعر:
يع َبد َ
ُ
ص َر ْ
أَ َه ِو َي ْ
ت فِي الرأق ِمنّي ت َ َعبّدُ
الو ِلي ِد وأ ْ
ص َب َحتْ ِل َما أ ْب َ
ت أ ّم َ
وكما قال اََخر:
علَ ْي ِه َ َم َحالةَ ا ِل َما
الودّ َي ْ
ص ِر ْم َخ ِليلَ ُه َو َي ْع َب ْد َ
َمتى ما َي أ ْ ذُو ُ
23980ـ حدثني يونس بن عبد األعلى ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال ثني :ابن أبي ذئب ,عن أبىي
قسىيط ,عىىن بعجىىة بىن زيىىد الجهنىىي ,أن امىرأة مىىنهم دخلىىت علىى زوجهىىا ,وهىىو رجىل مىىنهم أيَىىا,
فولدت له في ستة أشهر ,فىذكر ذلىك لعثمىان بىن عفىان رضىي هللا عنىه ,فىأمر بهىا أن تُىرجم ,فىدخل
ي بىىن أبىىي طالىىب رضىىي هللا عنىىه ,فقىىال :إن هللا تبىىارك وتعىىالى يقىىول فىىي كتابىىهَ :و َح ْملُىهُ
عليىىه عل ى ّ
صالُهُ فِي عا َمي ِْن قال :فوهللا ما عب ِد عثمان أن بعث إليها تىردّ .قىال
صالُهُ ثَالثُونَ َ
ش ْهرا .وقالَ :وفِ َ
َوفِ َ
يونس ,قال ابن وهب :عبد :استنكف.
ْ
وأولى األقوال في ذلك عندي بالصىواق قىول مىن قىال :معنىى :إن ال ىرط الىذي يقتَىي الجىااء
ي ,وذلىك أن «إن» َ تعىدو فىي هىذا الموضىع أحىد معنيىين :إمىا أن يكىون
على ما ذكرناه عن السد ّ
الحرا الذي هو بمعنى ال رط الذي يطلب الجااء ,أو تكون بمعنى الجحد ,وهىب إذا وجهىت إلىى
الجحد لم يكن للكىالم كبيىر معنىى ,ألنىه يصىير بمعنىى :قىل مىا كىان للىرحمن ولىد ,وإذا صىار بىذلك
المعنى أوهم أهل الجهل من أهل ال رك با أنه إنما نفي بذلك عن هللا ّ
عا وجى ّل أن يكىون لىه ولىد
قبل بع األوقات ,ثم أحد له الولد بعد أن لم يكن ,مع أنه لو كان ذلك معناه لقدر الىذين أمىر هللا
نبيّه محمدا صلى هللا عليه وسلم أن يقول لهم :ما كان للرحمن ولد ,فأنا ّأول العابىدين أن يقولىوا لىه
ّ
الجىن
صدقت ,وهو كما قلت ,ونحن لم ناعم أنه لم يال له ولد .وإنما قلنا :لم يكن له ولد ,ثىم خلىق
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فصاهرهم ,فحد له منهم ولد ,كما أخبىر هللا عىنهم أنهىم كىانوا يقولونىه ,ولىم يكىن هللا تعىالى ذكىره
ليحت ّ ,لنبيه صلى هللا عليه وسلم وعلى مكذّبيه من الحجة بما يقدرون على الطعن فيه ,وإذ كان في
توجيهنا «إن» إلى معنى الجحد ما ذكرنا ,فالذي هو أشبه المعنيين بها ال رط .وإذ كان ذلك كذلك,
فبينة صحة ما نقول من أن معنى الكالم :قل يا محمد لم ركي قومك الىااعمين أن المالئكىة بنىات
هللا :إن كان للرحمن ولد فأنا ّأول عابديه بذلك منكم ,ولكنه َ ولد له ,فأنا أعبده بأنه َ ولد لىه ,وَ
ينبغي أن يكون له.
وإذا وجه الكالم إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه ال ّك ,ولكن على وجه انلطىاا فىي
ين.
الكالم و ُحسن الخطاق ,كما قال ج ّل ثناؤه قُ ِل ّ
ّللاُ ,وأنا ْأو إيّا ُك ْم لَعَلى ُهدًى ْأو فِي َ
ضال ٍل ُمبِ ٍ
ّ
الحق معه ,وأن مخالفيه في الَالل المبين.
وقد علم أن
ٍ يقىىىول تعىىىالى ذكىىىره تبرئىىىة وتنايهىىىا لمالىىىك السىىىموات
سىىى َم َوا ِ
سىىىبْحانَ َرقّ ال ّ
ت َو ْ
وقولىىىهُ :
األر ِ
واألرٍ ومالك العرش المحيط بذلك كله ,وما في ذلك من خلق ممىا يصىفه بىه هىرَء الم ىركون
من الكذق ,ويَيفون إليه من الولد ويير ذلك من األشياء التىي َ ينبغىي أن تَىاا إليىه .وبنحىو
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ع ّمىىا
23981ـى حىىدثنا ب ىىر ,قىىال :حىىدثنا يايىىد ,قىىال :حىىدثنا سىىعيد ,عىىن قتىىادة ,قولىىهَ :رقّ ال َعى ْىر ِش َ
صفُونَ  :أي يكذّبون.
يَ ِ
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عدُونَ ي َو ُه َو
القول في تأويل قوله تعالى{ :فَذَ ْر ُه ْم َي ُخو ُ
ى يُالَقُواْ َي ْو َم ُه ُم الّذِي يُو َ
ضواْ َو َي ْل َعبُواْ َحت ّ َ
ٍ ِإلَـَهٌ َو ُه َو ْال َح ِكي ُم ْال َع ِلي ُم }.
س ِ
الّذِي فِي ال ّ
مآء ِإلَـَهٌ َوفِي ْ
األر ِ
يقول تعالى ذكره :فذر يا محمد هرَء المفتىرين علىى هللا ,الواصىفيه بىأن لىه ولىدا يخوضىوا فىي
عىدُونَ وذلىك يىوم يصىليهم هللا بفىريتهم عليىه
باطلهم ,ويلعبوا في دنياهم حتى يُالقوا َي ْو َم ُه ْم الّذِي يُو َ
جهنم ,وهو يوم القيامة .كما:
ي حتىى يُالقُىوا َي ْىو َم ُه ُم الّىذِي
23982ـ حدثنا محمد ,قال :حدثنا أحمد ,قال :حدثنا أسباط ,عن السد ّ
عدونَ قال :يوم القيامة.
يُو َ
ٍ إلَه يقىول تعىالى ذكىره :وهللا الىذي لىه األلوهىة فىي
س ِ
وقولهَ :و ُه َو الّذِي ِفي ال ّ
ماء إلَهٌ ,وفي ْ
األر ِ
السماء معبود ,وفي األرٍ معبود كما هو في السماء معبىود َ ,شىيء سىواه تصىلح عبادتىه يقىول
تعالى ذكره :فأفردوا لمن هذه صفته العبادة ,وَ ت ركوا به شيئا ييره .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك
قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
23983ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :و ُه َىو الّىذِي
ٍ إلَهٌ قال :يُعبد في السماء ,ويُعبد في األرٍ.
س ِ
فِي ال ّ
ماء إلَهٌ وفي ْ
األر ِ
ّ
َ
ُ
ىماء إلىهٌ
س ِ
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,فىي قولىهَ :وه َىو الىذِي فِىي ال ّ
ٍ إلَهٌ :أي يعبد في السماء وفي األرٍ.
وفي ْ
األر ِ
ُ
وقولىىهَ :وهى َىو ال َح ِكىىي ُم العَ ِلىىي ُم يقىىول :وهىىو الحكىىيم فىىي تىىدبير خلقىىه ,وتسىىخيرهم لمىىا ي ىىاء ,العلىىيم
بمصالحهم.

اآلية 85 :

ٍ َو َمىا بَ ْينَ ُه َمىا َو ِعنىدَهُ ِع ْلى ُم
القول في تأويل قوله تعالى:
سى َم َاوا ِ
اركَ الّذِي لَىهُ ُم ْلىكُ ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
{وتَبَ َ
َ
ع ِة َوإِلَ ْي ِه ت ُ ْر َجعُونَ }.
ال ّ
سا َ
يقول تعالى ذكره ,وتبارك الىذي لىه سىلطان السىموات السىبع واألرٍ ,ومىا بينهمىا مىن األشىياء
ماٍ فيهم قَىاؤه .يقىول :فكيىف يكىون لىه شىريكا مىن كىان فىي
جار على جميع ذلك حكمه,
ٍ
كلهاٍ ,
ْ
ع ِة يقىىول :وعنىىده علىىم السىىاعة التىىي تقىىوم فيهىىا القيامىىة,
سىىلطانه وحكمىىه فيىىه نافىىد َو ِع ْنىدَهُ ِعلى ُم ال ّ
سىىا َ
ويُح ر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساق.
قولهَ :وإلَ ْي ِه ت ُ ْر َجعُونَ يقول :وإليىه أيهىا النىاق تىردّون مىن بعىد ممىاتكم ,فتصىيرون إليىه ,فيجىازي
المحسن بإحسانه ,والمسيء بإساءته.
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اآلية 86 :

عةَ إَِّ َمىن شَى ِهدَ بِ ْ
ىال َح ّق َو ُهى ْم
القول في تأويل قوله تعالى:
{وََ يَ ْم ِلكُ الّذِينَ يَ ْدعُونَ ِمن دُونِ ِه ال ّفَا َ
َ
يَ ْعلَ ُمونَ }.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ,فقال بعَهم :معنى ذلك :وَ يملك عيسى وعاير والمالئكة
الىىذين يعبىىدهم هىىرَء الم ىىركون بالسىىاعة ,ال ىىفاعة عنىىد هللا ألحىىد ,إَ مىىن شىىهد بى ّ
ىالحق ,فوحىىد هللا
وأطاعه ,بتوحيد علم منه وصحة بما جاءت به رسله .ذكر من قال ذلك:
 23984ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولهَ :وَ يَ ْم ِلكُ الّذِينَ
عاير ,والمالئكة.
عةَ قال :عيسى ,و ُ
يَ ْدعُونَ ِم ْن دُونه ال ّفا َ
ش ى ِهدَ بىىال َح ّق قىىال :كلمىىة انخىىال  ,وهىىم يعلمىىون أن هللا حى ّ
قولىىه :إَّ َمى ْ
عايىىر
ىن َ
ىق ,وعيسىىى و ُ
ّ
بالحق ,وهو يعلم الحق.
عاير والمالئكة إَّ من شهد
والمالئكة يقول َ :ي فع عيسى و ُ
وقىىال آخىىرون :عنىىي بىىذلك :وَ تملىىك اََلهىىة التىىي يىىدعوها الم ىىركون ويعبىىدونها مىىن دون هللا
ّ
فأقروا به وهم يعلمىون حقيقىة
عاير وذووهما ,والمالئكة الذين شهدوا
ال فاعة إَّ عيسى و ُ
بالحقّ ,
ما شهدوا به .ذكر من قال ذلك:
ّ
23985ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َوَ َي ْم ِلىكُ الىذِينَ َيى ْدعُونَ ِم ْ
ىن
ع ِبىدوا مىن دون هللا
عةَ إَّ َم ْن َ
عايىر ,قىد ُ
ش ِهدَ بال َح ّق َو ُهى ْم َي ْعلَ ُمىونَ  :المالئكىة وعيسىى و ُ
دونِ ِه ال ّفا َ
ولهم شفاعة عند هللا ومنالة.
حىىدثنا ابىىن عبىىد األعلىىى ,قىىال :حىىدثنا ابىىن ثىىور ,عىىن معمىىر ,عىىن قتىىادة إَّ َمى ْ
شى ِهدَ بىىال َح ّق قىىال:
ىن َ
عاير ,فإن لهم عند هللا شهادة.
المالئكة وعيسى ابن مريم و ُ
وأولى األقوال فىي ذلىك بالصىواق أن يقىال :إن هللا تعىالى ذكىره أخبىر أنىه َ يملىك الىذين يعبىدهم
ىالحق ,وشىىهادته بى ّ
الم ىىركون مىىن دون هللا ال ىىفاعة عنىىده ألحىىد ,إَّ مىىن شىىهد بى ّ
ىالحق :هىىو إقىىراره
بتوحيد هللا ,يعني بذلك :إَّ من آمن با  ,وهىم يعلمىون حقيقىة توحيىده ,ولىم يخصىال بىأن الىذي َ
يملك ملك ال فاعة منهم بع من كان يعبد من دون هللا ,فذلك على جميع من كان تعبد قريم من
دون هللا يوم نالت هذه اََية وييرهم ,وقد كان فيهم من يعبىد مىن دون هللا اََلهىة ,وكىان فىيهم مىن
يعبىد مىىن دونىه المالئكىىة وييىرهم ,فجميىىع أولئىك داخلىىون فىي قولىىه :وَ يملىك الىىذين يىدعو قىىريم
وسائر العرق من دون هللا ال فاعة عند هللا .ثم استثنى جى ّل ثنىاؤه بقولىه :إَّ َم ْ
ىن شَى ِهدَ بىال َح ّق َو ُهىم
ّ
الحىق فيوحىدون هللا ,ويخلصىون لىه الوحدانيىة ,علىى علىم مىنهم
َي ْعلَ ُمونَ وهم الذين ي هدون شىهادة
ويقين بذلك ,أنهم يملكىون ال ىفاعة عنىده بإذنىه لهىم بهىا ,كمىا قىال جى ّل ثنىاؤهَ :وَ يَ ْ ىفَعُونَ إَ ِل َمىن
عاير ملكهم من ال فاعة ما نفىاه عىن اََلهىة واألوثىان
َى فأثبت ج ّل ثناؤه للمالئكة وعيسى و ُ
ْ
ارت َ َ
باستثنائه الذي استثناه.

اآلية 88-87 :

ى يُرْ فَ ُكىونَ ي َوقِي ِلى ِه يَ َىرقّ إِ ّن
القول في تأويل قوله تعالى:
سأ َ ْلت َ ُهم ّم ْن َخلَقَ ُه ْم لَيَقُولُ ّن ّ
{ولَئِن َ
َ
ّللاُ فَأَنّ َ
هَـَرُ ََ ِء قَ ْو ٌم َّ يُرْ ِمنُونَ }.
ّ
يقول تعالى ذكره :ولئن سألت يا محمد هرَء الم ركين با من قومك :من خلقهمق
ليقىولنّ :
ّللاُ
ّ
الحق في عبادته.
ي وجه يصرفون عن عبادة الذي خلقهم ,ويحرمون إصابة
خلقنا فَأنّى يُرْ فَ ُكونَ فأ ّ
القراء في قراءة قولهَ :وقِي ِل ِه فقرأته عامىة
َء قَ ْو ٌم َّ ي ِ
وقولهَ :وقِيِله :يا َرقّ إن هَرُ ِ
ُرمنُونَ اختلفت ّ
َ
قراء المدينة ومكة والبصرة « َوقِيلهُ» بالنصب .وإذا قرىء ذلك كذلك ,كان له وجهان في التأويىل:
ّ
سبُونَ أنّا َ نَ ْس َم ُع ِس ّر ُه ْم ونَجْ َوا ُه ْم ,ونسمع قيلىه يىا رقّ  .والثىاني:
أحدهما العطف على قوله :أ ْم يَحْ َ
أن يَمر له ناصب ,فيكون معناه حينئذٍ :وقال قوله :يا َرقّ ّ
َء قَ ْو ٌم َ يَرْ ِمنُونَ وشكا محمد
إن هَرُ ِ
قراء الكوفة َوقِي ِلى ِه بىالخف علىى معنىى :وعنىده علىم السىاعة ,وعلىم
شكواه إلى ربه .وقرأته عامة ّ
قيله.
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والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك أنهمىىا قراءتىىان م ىىهورتان فىىي قىىرأة األمصىىار صىىحيحتا المعنىىى
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب .فتأويل الكالم إذن :وقال محمد قيلىه شىاكيا إلىى ربىه تبىارك وتعىالى
قومىىه الىىذين ك ىذّبوه ,ومىىا يلقىىى مىىنهم :يىىا رقّ إن هىىرَء الىىذين أمرتنىىي بإنىىذارهم وأرسىىلتني إلىىيهم
لدعائهم إليك ,قوم َ يرمنون .كما:
 23986ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قولىهَ :وقِي ِلى ِه يىا
فأبر هللا ّ
َرقّ ّ
عا وج ّل قول محمد صلى هللا عليه وسلم.
إن هَرُ َء قَ ْو ٌم َ يُرْ ِمنُونَ قالّ :
23987ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهَ :وقِي ِل ِه يا َرقّ ّ
َء
إن هَىرُ ِ
قَ ْو ٌم َ يُرْ ِمنُونَ قال :هذا قول نبيكم عليه الصالة والسالم ي كو قومه إلى ربه.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة َوقِي ِلى ِه يىا َرقّ قىال :هىو قىول
ي صلى هللا عليه وسلم ّ
َء قَ ْو ٌم َ يُرْ ِمنُونَ .
إن هَرُ ِ
النب ّ

اآلية 89 :

ا يَ ْعلَ ُمونَ }.
القول في تأويل قوله تعالىَ { :فا ْ
ص َفحْ َ
سالَ ٌم فَ َ
ع ْن ُه ْم َوقُ ْل َ
س ْو َ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم ,جوابا له عن دعائىه إيىاه إذ قىال« :يىا رقّ إن
ع ْن ُه ْم يىا محمىد ,وأعىرٍ عىن أذاهىم َوقُ ْ
سىال ٌم علىيكم ورفىع
هرَء قوم َ يرمنون» فا ْ
صفَحْ َ
ىل لهىم َ
سالم بَمير عليكم أو لكم.
ا ت َ ْعلَمىونَ »
ا َي ْعلَ ُمونَ فقرأ ذلك عامىة ّ
واختلفت ّ
قىراء المدينىة «فَ َ
القراء في قراءة قوله :فَ َ
س ْىو َ
س ْو َ
بالتىىاء علىىى وجىىه الخطىىاق ,بمعنىىى :أمىىر هللا عى ّىا وج ى ّل نبيىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أن يقىىول ذلىىك
ا َي ْعلَ ُمونَ بالياء على
قراء الكوفة وبع
ّ
سال ٌم ,وقرأته عامة ّ
قراء مكة فَ َ
للم ركين ,مع قولهَ :
س ْو َ
عى ْن ُه ْم يىا محمىد وقُ ْ
ىل
وجه الخبر ,وأنه وعيد من هللا للم ركين ,فتأويله علىى هىذه القىراءة :فا ْ
صىفَحْ َ
ا َي ْعلَ ُمىونَ مىا يلقىون مىن الىبالء والنكىال والعىذاق
سال ٌم .ثم ابتدأ تعالى ذكره الوعيدَ لهم ,فقال فَ َ
َ
س ْو َ
على كفرهم ,ثم نس هللا ج ّل ثناؤه هذه اََية ,وأمر نبيّه صلى هللا عليه وسلم بقتالهم .كما:
عى ْن ُه ْم
23988ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عىن معمىر ,عىن قَتىادة فا ْ
صىفَحْ َ
سال ٌم قال :اصفح عنهم ,ثم أمره بقتالهم.
َوقُ ْل َ
23989ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قال هللا تبارك وتعىالى ّ
يعىاي
ا َي ْعلَ ُمونَ .
نبيه صلى هللا عليه وسلم فا ْ
صفَحْ َ
سال ٌم فَ َ
ع ْن ُه ْم َوقُ ْل َ
س ْو َ

سورة الدخان
سورة الدخان مكيّة
وآياتها تسع وخمسون

بسم هللا الرح َمن الرحيـم

اآلية 6-1 :

القول في تأويل قوله تعالى:
ار َك ٍة ِإنّا ُكنّا ُمن ِذ ِرينَ
{حم ي َو ْال ِكت َا ِ
ين ي ِإنّآ أَناَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ٍة ّم َب َ
ق ْال ُم ِب ِ
َ
س ِىمي ُع
ي فِي َها يُ ْف َر ُق ُك ّل أ َ ْم ٍر َح ِك ٍيم ي أ َ ْمرا ً ّم ْن ِع ْن ِدنَآ ِإنّا ُكنّا ُم ْر ِسلِينَ ي َرحْ َمىةً ّمىن ّربّىكَ ِإنّىهُ ُه َىو ال ّ
ْال َع ِلي ُم }.
باركى ٍة أقسىم جى ّل
قد تقدم بياننا في معنى قوله :حم .وال ِكتا ِ
ين .وقوله :إنّىا أ ْناَ ْلنىاهُ ِفىي لَ ْيلَى ٍة ُم َ
ق ال ُم ِب ِ
ثناؤه بهذا الكتاق ,أنه أناله في ليلة مباركة.
ي ليلة من ليىالي السىنة هىيق فقىال بعَىهم :هىي ليلىة القىدر.
واختلف أهل التأويل في تلك الليلة ,أ ّ
ذكر من قال ذلك:
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23990ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة إنّىا أ ْناَ ْلنىاهُ فِىي لَ ْيلَى ٍة ُمبار َكىةٍ:
ّ
لست ليال مَىت مىن
ليلة القدر ,ونالت صحف إبراهيم في ّأول ليلة من رمَان ,ونالت التوراة
رمَان ,ونال ّ
ّ
لست ع رة مَت من رمَان ,ونال اننجيىل لثمىان ع ىرة مَىت مىن
الابور
رمَان ,ونال الفُرقان ألربع وع رين مَت من رمَان.
بار َك ٍة قال:
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قوله :فِي لَ ْيلَ ٍة ُم َ
هي ليلة القدر.
ْ
23991ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قوله ّ
عا وجل :إنّىا أ ْناَ لنىاهُ
بار َك ٍة إنّا ُكنّا ُم ْنذ ِِريْنَ قال :تلك الليلة ليلة القدر ,أنال هللا هذا القرآن من أ ّم الكتاق في ليلة
فِي لَ ْيلَ ٍة ُم َ
القدر ,ثم أناله على األنبياء في الليالي واأليام ,وفي يير ليلة القدر.
وقال آخرون :بل هي ليلة النصف من شعبان.
والصواق من القول في ذلك قول من قال :عنى بهىا ليلىة القىدر ,ألن هللا جى ّل ثنىاؤه أخبىر أن ذلىك
كذلك لقوله تعالى :إنّا ُكنّا ُم ْنىذ ِِرينَ خ َْلقنىا بهىذا الكتىاق الىذي أنالنىاه فىي الليلىة المباركىة عقوبتنىا أن
تح ّل بمن كفر منهم ,فلم ينب إلى توحيدنا ,وإفراد األلوهة لنا.
وقوله :فِيها يُ ْف َرق ُك ّل ْأم ٍر َح ِكيم اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي يُفرق فيها ك ّل أمىر حكىيم,
نحو اختالفهم في الليلة المباركة ,وذلك أن الهىاء التىي فىي قولىه :فِيهىا عائىدة علىى الليلىة المباركىة,
َى فيها أمر السىنة كلهىا مىن يمىوت ,ومىن يولىد ,ومىن ّ
يعىا ,ومىن
فقال بعَهم :هي ليلة القدر ,يُ ْق َ
يذل ,وسائر أمور السنة .ذكر من قال ذلك:
 23992ـ حدثنا مجاهد بن موسى ,قال :حدثنا يايد ,قال :أخبرنا ربيعة بن كلثوم ,قال :كنىت عنىد
الحسىىن ,فقىىال لىىه رجىىل :يىىا أبىىا سىىعيد ,ليلىىة القىىدر فىىي ك ى ّل رمَىىانق قىىال :إي وهللا ,إنهىىا لفىىي ك ى ّل
رمَان ,وإنها الليلة التىي يُفىرق فيهىا كىل أمىر حكىيم ,فيهىا يقَىي هللا كى ّل أجىل وأمىل ورزق إلىى
مثلها.
حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ابن علية ,قال :حىدثنا ربيعىة بىن كلثىوم ,قىال :قىال رجىل للحسىن وأنىا
أسمع :أرأيت ليلة القدر ,أفىي كىل رمَىان هىيق قىال :نعىم وهللا الىذي َ إلىه إَّ هىو ,إنهىا لفىي كىل
رمَان ,وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم ,يقَي هللا ك ّل أجل وخلق ورزق إلى مثلها.
 23993ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال عبد الحميىد بىن سىالم ,عىن عمىر مىولى
يفرة ,قال :يقال :ينس لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلها ,وذلك ألن هللا ّ
عا وج ّل يقىول:
بار َك ٍة وقال فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم قىال :فتجىد الرجىل يىنكح النسىاء ,ويغىرق
إنّا أ ْناَ ْلناهُ فِي لَ ْيلَ ٍة ُم َ
الغرق واسمه في األموات.
 23994ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حدثنا سفيان ,عن سلمة ,عن أبي مالىك,
في قولهِ :فيها يُ ْف َرق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم قالَ :أمر السنة إلى السنة مىا كىان مىن خلىق أو رزق أو أجىل أو
مصيبة ,أو نحو هذا.
 23995ـ قال :ثنا سفيان ,عن حبيب ,عن هالل بن يساا ,قال :كىان يقىال :انتظىروا القَىاء فىي
شهر رمَان.
23996ـ حدثنا الفَىل بىن الصىباح ,قىال :حىدثنا محمىد بىن فَىيل ,عىن حصىين ,عىن سىعيد بىن
عبيدة عن أبي عبد الرحمن في قوله :فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم قال :يدبر أمر السنة في ليلة القدر.
 23997ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قوله :فِيهىا يُ ْف َىر ُق ُكى ّل
ىيم قىىال :فىىي ليلىىة القىىدر كى ّل أمىىر يكىىون فىىي السىىنة إلىىى السىىنة :الحيىىاة والمىىوت ,يقىىدر فيهىىا
ْأمى ٍىر َح ِكى ٍ
المعايم والمصائب كلها.
ْ
َ
َ
ْ
ّ
بار َك ٍة ليلىة
23998ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة إنا أناَ لناهُ فِي ل ْيل ٍة ُم َ
القدر فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم ُكنّا نُحدّ ُ أنه يُ ْفرق فيها أمر السنة إلى السنة.
حدثنا ابن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,قىال :هىي ليلىة القىدر فيهىا
يُقَى ما يكون من السنة إلى السنة.
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23999ـ حدثنا ابن حميد ,قىال :حىدثنا جريىر ,عىن منصىور ,قىال :سىألت مجاهىدا ,فقلىت :أرأيىت
دعاء أحدنا يقول :الله ّم إن كان اسمي في السعداء ,فأثبته فيهم ,وإن كان في األشقياء فامحىه مىنهم,
واجعله بالسعداء ,فقال :حسن ,ثم لقيته بعد ذلىك بحىول أو أكثىر مىن ذلىك ,فسىألته عىن هىذا الىدعاء,
بار َك ٍة إنّا ُكنّا ُم ْنذ ِِرينَ  ,فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم قال :يقَي في ليلىة القىدر
قال :إنّا أ ْناَ ْلناهُ فِي لَ ْيلَ ٍة ُم َ
مىا يكىون فىىي السىنة مىىن رزق أو مصىيبة ,ثىىم يقىدّم مىا ي ىىاء ,ويىرخر مىىا ي ىاء فأمىىا كتىاق السىىعادة
وال قاء فهو ثابت َ يغير .وقال آخرون :بل هي ليلة النصف من شعبان .ذكر من قال ذلك:
 24000ـ حدثنا الفَل بن الصباح ,والحسن بن عرفة ,قاَ :حدثنا الحسن بىن إسىماعيل البجلىي,
عن محمد بن سوقة ,عن عكرمة في قول هللا تبارك وتعالى :فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم قال :في ليلة
النصف من شعبان ,يبرم فيه أمر السنة ,وتنس األحياء من األموات ,ويكتب الحاج فال يىااد فىيهم
أحد ,وَ ينقال منهم أحد.
 24001ـ حدثني عبيد بن آدم بىن أبىي إيىاق ,قىال :حىدثنا أبىي ,قىال :حىدثنا الليىث ,عىن عقيىل بىن
خالد ,عن ابن شهاق ,عن عثمان بن محمد بن ال ُمغيرة بن األخنس ,قال :قىال رسىول هللا صىلى هللا
عليه وسلم« :ت ُ ْق َ
ش ْع ُ
َىر َج اسى ُمهُ
بان إلى َ
ط ُع اََجا ُل ِم ْن َ
ش ْعبانَ حتى إن ّ
الر ُج َل لَيَ ْن ِك ُح َويُولَدُ لَىهُ َوقَى ْد خ َ
فِي ال َم ْوت َى».
 24002ـ حدثني محمد بن معمر ,قال :حدثنا أبو ه ام ,قال حدثنا عبد الواحد ,قال :حدثنا عثمان
بن حكيم ,قال :حدثنا سعيد بن ُجبير ,قال :قال ابن عباق :إن الرجل ليم ي في الناق وقد ُرفع في
بار َك ٍة إنّا ُكنّا ُم ْنذ ِِرينَ  ,فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِكىيم
األموات ,قال :ثم قرأ هذه اََية إنّا أ ْناَ ْلناهُ فِي لَ ْيلَ ٍة ُم َ
قال :ثم قال :يفرق فيها أمر الدنيا من السنة إلى السنة.
وأولى القىولين فىي ذلىك بالصىواق قىول مىن قىال :ذلىك ليلىة القىدر لمىا قىد تقىدّم مىن بياننىا عىن أن
بار َك ٍة ليلة القدر ,والهاء في قوله :فِيها مىن ذكىر الليلىة المباركىة.
ي بقوله :إنّا أ ْناَ ْلناهُ فِي لَ ْيلَ ٍة ُم َ
المعنِ ّ
صىل كى ّل أمىر أحكمىه هللا
وعنى بقوله :فِيها يُ ْف َر ُق ُك ّل ْأم ٍر َح ِك ٍيم في هذه الليلىة المباركىة يُ ْق َ
َىى ويُ ْف َ
ْ
تعالى في تلك السنة إلى مثلها من السنة األخرى ,ووضع حكيم موضىع محكىم ,كمىا قىال :آلىم ,تِلىكَ
ق ال َح ِك ِيم يعني :المحكم.
آياتُ ْال ِكتا ِ
وقولهْ :أمرا ِم ْن ِع ْندِنا إنّا ُكنّا ُم ْر ِسلِينَ يقول تعالى ذكره :فىي هىذه الليلىة المباركىة يُ ْفىرق كى ّل أمىر
حكيم ,أمرا من عندنا.
واختلىف أهىىل العربيىة فىىي وجىىه نصىب قولىىهْ :أمىرا فقىىال بعى نحىويي الكوفىىة :نصىب علىىى إنىىا
أنالناه أمرا ورحمة على الحال .وقىال بعى نحىويي البصىرة :نصىب علىى معنىى يفىرق كىل أمىر
فرقا وأمرا .قال :وكذلك قولىهَ :رحْ َمىةً ِم ْ
ىن َربّىكَ قىال :ويجىوز أن تنصىب الرحمىة بوقىو مرسىلين
ي صلى هللا عليه وسلم.
عليها ,فجعل الرحمة للنب ّ
وقوله :إنّا ُكنّا ُم ْر ِسلِينَ يقول تعالى ذكره :إنا كنا مرسلي رسولنا محمد صلى هللا عليىه وسىلم إلىى
س ِىمي ُع ال َع ِلىي ُم يقىول :إن هللا تبىارك وتعىالى هىو السىميع لمىا
عبادنا رحمة من ربك يا محمد إنّهُ ُه َو ال ّ
يقول هرَء ا لم ركون فيما أنالنىا مىن كتابنىا ,وأرسىلنا مىن رسىلنا إلىيهم ,وييىر ذلىك مىن مىنطقهم
ومنطق ييرهم ,العليم بما تنطوي عليه ضمائرهم ,ويير ذلك من أمورهم وأمور ييرهم.
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ٍ َو َما بَ ْينَ ُه َمآ إِن ُكنىتُم ّمىوقِنِينَ ي ََ إِلَىـَهَ إَِّ
القول في تأويل قوله تعالى:
س َم َاوا ِ
{رقّ ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
َ
ْ
ُ
األولِينَ ي بَ ْل ُه ْم فِي ش َّك يَلعَبُونَ }.
ُه َو يُحْ يِـي َوي ُِميتُ َربّ ُك ْم َو َرقّ آبَآئِك ُم ّ
ٍ فقرأتىىه عامىىة قى ّىراء المدينىىة والبصىىرة
ت
س ى َم َوا ِ
اختلفى ِ
ت القى ّىراء فىىي قىىراءة قولىىهَ :رقّ ال ّ
ْ
واألر ِ
قراء الكوفىة
س َم َوا ِ
« َرقّ ال ّ
ت» بالرفع على إتبا إعراق الرقّ إعراق السميع العليم .وقرأته عامة ّ
ً
ت خفَا ردّا على الرق في قوله ج ّل جاللهَ :رحْ َمة ِم ْن َربّكَ .
س َم َوا ِ
وبع المكيين َرقّ ال ّ
والصواق من القول في ذلك أنهمىا قراءتىان معروفتىان صىحيحتا المعنىى ,فبأيتهمىا قىرأ القىارىء
فمصيب.
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ٍ َومىا بَ ْينَ ُهمىا يقىول تعىالى ذكىره الىذي أنىال هىذا الكتىاق يىا
سى َم َوات
ويعني بقولهَ :رقّ ال ّ
ْ
واألر ِ
محمد عليك ,وأرسلك إلى هرَء الم ركين رحمة من ربىك ,مالىك السىموات السىبع واألرٍ ومىا
بينهما من األشياء كلها.
وقولهْ :
إن ُك ْنت ُ ْم ُمىوقِنِين يقىول :إن كنىتم توقنىون بحقيقىة مىا أخبىرتكم مىن أن ربكىم رقّ السىموات
واألرٍ ,فإن الذي أخبرتكم أن هللا هو الذي هذه الصفات صفاته ,وأن هذا القرآن تنايله ,ومحمدا
صلى هللا عليه وسلم رسوله حق يقين ,فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق األشياء ييره.
وقوله َ :إلَهَ إَّ ُه َو يقول َ :معبود لكم أيها الناق يير رقّ السموات واألرٍ وما بينهما ,فىال
تعبدوا ييره ,فإنه َ تصلح العبادة لغيره ,وَ تنبغىي ل ىيء سىواه ,يحىي ويميىت ,يقىول :هىو الىذي
يحي ما ي اء ,ويميت ما ي اء مما كان حيا.
األولىين,
األو ِلين يقول :هو مالككم ومالىك مىن مَىى قىبلكم مىن آبىائكم ّ
وقولهَ :ربّ ُك ْم َو َرقّ آبائِ ُك ُم ّ
ضر وَ نفع.
يقول :فهذا الذي هذه صفته ,هو الرقّ فاعبدوه دون آلهتكم التي َ تقدر على ّ
وقوله :بَ ْل ُه ْم فِي ش َّك يَ ْل َعبُون يقول تعالى ذكره ما هم بموقنين بحقيقة ما يقال لهم ويخبىرون مىن
هذه األخبار ,يعني بذلك م ركي قريم ,ولكنهم في ّ
شك منه ,فهم يلهون ب كهم في الىذي يخبىرون
به من ذلك.

اآلية 12-10 :

عىذَاقٌ
ارتَقِبْ َي ْو َم ت َأْتِي ال ّ
القول في تأويل قوله تعالى{ :فَ ْ
ىاق هَىـَذَا َ
َان ّم ِب ٍ
س َمآ ُء ِبدُخ ٍ
ين ي َي ْغ َى النّ َ
اق ِإنّا ْمرْ ِمنُونَ }.
أ َ ِلي ٌم ي ّربّنَا ا ْك ْ
عنّا ْال َعذَ َ
ِف َ
فارتَقِبْ فانتظر يا محمد بهرَء الم ركين من قومك الذين هم فىي ّ
شىك
يعني تعالى ذكره بقولهْ :
يلعبىىون ,وإنمىىا هىىو افتعىىل ,مىىن رقبتىىه :إذا انتظرتىىه وحرسىىته .وبنحىىو الىىذي قلنىىا فىىي ذلىىك قىىال أهىىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
فارتَقِبْ  :أي فانتظر.
24003ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ْ
ىين اختلىف أهىل التأويىل فىي هىذا الىذي أمىر هللا ّ
عىا وجى ّل نبيىه
ُخان ُم ِب ٍ
وقولهَ :ي ْو َم ت َأ ْ ِتي الس ّما ُء ِبىد ٍ
صلى هللا عليه وسلم أن يرتقبه ,وأخبره أن السماء تأتي فيه بدخان مبين :أي يىوم هىو ,ومتىى هىوق
وفي معنى الدخان الذي ذُكر في هذا الموضع ,فقىال بعَىهم :ذلىك حىين دعىا رسىول هللا صىلى هللا
عليه وسىلم علىى قىريم ربىه تبىارك وتعىالى أن يأخىذهم بسىنين كسىني يوسىف ,فأخىذوا بالمجاعىة,
قالوا :وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينئ ٍذ في أبصارهم من شدة الجو من الظلمة كهيئة الدخان.
ذكر من قال ذلك:
24004ـ حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي ,قال :حدثنا يحيى بن عيسى ,عن األعمم,
عن مسلم ,عن مسىروق ,قىال :دخلنىا المسىجد ,فىإذا رجىل يقىال علىى أصىحابه .ويقىول :يَ ْىو َم تىأْتِي
ين تدرون ما ذلك الىدخانق ذلىك دخىان يىأتي يىوم القيامىة ,فيأخىذ أسىما المنىافقين
ال ّ
سما ُء بِدُخان ُمبِ ٍ
وأبصىىارهم ,ويأخىىذ المىىرمنين منىىه شىىبه الاكىىامق قىىال :فأتينىىا ابىىن مسىىعود ,فىىذكرنا ذلىىك لىىه وكىىان
مَطجعا ,ففا  ,فقعد فقال :إن هللا ّ
علَ ْي ِه ِم ْن
عا وج ّل قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم قُ ْل ما أسألُ ُك ْم َ
أجْ ٍر َوما أنا ِمنَ ال ُمت َ َكلّفِينَ إن من العلم أن يقول الرجل لما َ يعلم :هللا أعلم ,سأحدثكم عن ذلىك ,إن
قري ا لما أبطأت عن انسالم ,واستعصت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعىا علىيهم بسىنين
كسني يَوسف ,فأصابهم من الجهد والجو حتى أكلوا العظام والميتىة ,وجعلىوا يرفعىون أبصىارهم
الناق
ين يَ ْغ َى
إلى السماء فال يرون إَ الدخان ,قال هللا تبارك وتعالى :يَ ْو َم ت َأْتِي ال ّ
ُخان ُمبِ ٍ
سما ُء بِد ٍ
َ
ق
عذَاقٌ أ ِلي ٌم فَقالُواَ :ربّنا ا ْك ْ
اق إنّىا ُمرْ ِمنُىونَ قىال هللا جى ّل ثنىاؤه :إنّىا كا ِشىفُوا العَىذَا ِ
عنىا العَىذَ َ
ِف َ
َهذَا َ
قَ ِليالً إنّ ُك ْم عائِدُونَ يَ ْوم نَب ِْطم البَ ْ
ط َةَ ال ُكب َْرى إنّا ُم ْنت َ ِق ُمونَ قال :فعادوا يوم بدر فانتقم هللا منهم.
سعَير ,قىال :حىدثنا األعمىم ,عىن مسىلم,
ي ,قال :حدثنا مالك بن ُ
حدثني عبد هللا بن محمد الاهر ّ
عن مسروق قىال :كىان فىي المسىجد رجىل يىذكر النىاق ,فىذكر نحىو حىديث عيسىى ,عىن يحيىى بىن
عيسى ,إَ أنه قال :فانتقم يوم بدر ,فهي البط ة الكبرى.
24005ـ حدثنا ابن حميد ,وعمىرو بىن عبىد الحميىد ,قىاَ :حىدثنا جريىر ,عىن منصىور ,عىن أبىي
الَحى مسلم بن صبيح ,عن مسىروق ,قىال :كنىا عنىد عبىد هللا بىن مسىعود جلوسىا وهىو مَىطجع
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بيننا ,فأتاه رجل فقال :يا أبا عبد الرحمن :إن قاصا عنىد أبىواق كنىدة يقىال ويىاعم أن آيىة الىدخان
تجيء فتأخذ بأنفاق الكفار ,ويأخذ المرمنين منه كهيئة الاكام ,فقام عبد هللا وجلىس وهىو يَىبان,
فقال :يىا أيهىا النىاق اتقىوا هللا ,فمىن علىم شىيئا فليقىل بمىا يعلىم ,ومىن َ يعلىم فليقىل :هللا أعلىم .وقىال
عمرو :فإنه أعلم ألحدكم أن يقىول لمىا َ يعلىم هللا أعلىم ,ومىا علىى أحىدكم أن يقىول لمىا َ يعلىمَ :
أعلم ,فإن هللا ّ
علَ ْي ِه ِم ْن أجْ ىر َومىا أنىا
عا وج ّل يقول لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :قُ ْل ما أسألُ ُك ْم َ
ي صىلى هللا عليىه وسىلم لمىا رأى مىن النىاق إدبىارا ,قىال« :اللهى ّم سىبعا كسىبع
ِمنَ ال ُمت َ َكلّفِينَ إن النبى ّ
صىت كىل شىيء ,حتىى أكلىوا الجلىود والميتىة والجيىف ,ينظىر أحىدهم إلىى
يوسف» ,فأخذتهم سنة ح ّ
السماء فيرى دخانا من الجو  ,فأتاه أبو سفيان بن حرق فقىال :يىا محمىد إنىك جئىت تىأمر بالطاعىة
وبصلة الرحم ,وإن قومىك قىد هلكىوا ,فىاد هللا لهىم ,قىال هللا ّ
سىما ُء
فارتَقِىبْ يَ ْىو َم تَىأْتِي ال ّ
عىا وجى ّلْ :
ْ
َ
م البَط َىة ال ُكب َْىرى إنّىا ُم ْنت َ ِق ُمىونَ
ين ...إلى قوله :إنّ ُك ْم عائِدُونَ قال :ف ُك ف عنهم يَ ْىو َم نَىب ِْط ُ
ُخان ُمبِ ٍ
بِد ٍ
فالبط ة يوم بدر ,وقد مَت آية الروم وآية الدخان ,والبط ة واللاام.
 24006ـ حدثني أبو السائب ,قال :حدثنا أبو معاوية ,عن األعمم ,عن مسلم ,عن مسروق قىال:
قال عبد هللا :خمس قد مَين :الدخان ,واللاام ,والبط ة ,والقمر ,والروم.
24007ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا أبو بكر بن عيىاش ,عىن عاصىم ,قىال :شىهدت جنىازة فيهىا
ي فأن ىأ يحىدّ يومئىذٍ ,فقىال :إن الىدخان يجىيء قبىل يىوم القيامىة ,فيأخىذ بىأنف المىرمن
زيد بىن على ّ
الاكام ,ويأخذ بمسامع الكافر ,قال :قلت رحمك هللا ,إن صاحبنا عبد هللا قد قىال ييىر هىذا ,قىال :إن
عىذَاقٌ أ ِلىي ٌم
فارتَقِبْ يَ ْو َم ت َأْتِي ال ّ
الدخان قد مَى وقرأ هذه اََية ْ
اق َهذَا َ
سما ُء ِبد ٍ
ُخان ُم ِبين يَ ْغ َى النّ َ
فارتَقِىبْ
قال :أصاق الناق جهد حتى جعل الرجىل يىرى مىا بينىه وبىين السىماء دخانىا ,فىذلك قولىهْ :
ق قَ ِليالً قلت لايد فعادوا ,فأعاد هللا عليهم
وكذا قرأ عبد هللا إلى قولهُ :مرْ ِمنُونَ قالَ :إنّا كا ِشفُوا ال َعذا ِ
بدرا ,فذلك قولهَ :و ْ
عدْنا فذلك يوم بدر ,قال :فقبل وهللا ,قال عاصم :فقال رجىل يىردّ عليىه,
ع ْدت ُ ْم ُ
إن ُ
سى َي ِجيئ ُ ُك ْم ُر َواةٌ ,فَ َمىا
فقال زيد رحمة هللا عليه :أما إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال« :إنّ ُك ْم َ
عوهُ».
يير ذلكَ فَدَ ُ
َوافَقَ القُرآنَ فَ ُخذُوا ِب ِهَ ,وما كانَ َ
 24008ـ حدثنا ابن المثنى ,قال :حدثنا ابىن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا داود ,عىن عىامر ,عىن ابىن
مسعود أنه قال :البط ة الكبرى يوم بدر ,وقد مَى الدخان.
ي ,عن عوا ,قال :سمعت أبا العالية يقول :إن
24009ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا ابن أبي عد ّ
الدخان قد مَى.
 24010ـ حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا سلمة ,عىن عمىرو ,عىن مغيىرة ,عىن إبىراهيم ,قىال :مَىى
الدخان لسنين أصابتهم.
24011ـ حدثني يعقوق بن إبراهيم ,قال :حىدثنا ابىن عليىة ,قىال :حىدثنا أيىوق ,عىن محمىد ,قىال:
نُبئت أن ابن مسعود كان يقول :قد مَى الدخان ,كان سنين كسني يوسف.
 24012ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
سىما ُء
قال :حدثنا الحسن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد َي ْىو َم تَىأ ْ ِتي ال ّ
ُخان ُم ِبين قال :الجدق وإمساك المطر عن كفار قريم ,إلى قوله :إنّا ُمرْ ِمنُونَ .
ِبد ٍ
ْ
ين قال :كىان
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة يَ ْو َم ت َأتِي ال ّ
ُخان ُمبِ ٍ
سما ُء بِد ٍ
َ
َ
عذاقٌ ألي ٌم.
اق َهذا َ
ابن مسعود يقول :قد مَى الدخان ,وكان سنين كسني يوسف يَ ْغ َى النّ َ
24013ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
ُخان ُمبِين :قد مَى شأن الدخان.
يقول في قوله :يَ ْو َم ت َأْتِي ال ّ
سما ُء بِد ٍ
م البَ ْ
ط َىةَ
حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا جرير ,عىن مغيىرة ,عىن إبىراهيم ,عىن عبىد هللا يَ ْىو َم نَىب ِْط ُ
ال ُكب َْرى قال :يوم بدر.
وقال آخرون :الدخان آية من آيات هللا ,مرسلة على عباده قبل مجيء الساعة ,فيىدخل فىي أسىما
أهل الكفر به ,ويعتري أهل انيمان به كهيئة الاكام ,قالوا :ولىم يىأت بعىد ,وهىو آتٍ .ذكىر مىن قىال
ذلك:
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24014ـ حدثني واصل بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن فَىيل ,عىن الوليىد بىن جميىع ,عىن عبىد
الملك بن ال ُمغيرة ,عن عبد الرحمن بن البيلمان ,عن ابن عمر ,قال :يخرج الدخان ,فيأخىذ المىرمن
كهيئة الاكمة ,ويدخل في مسامع الكافر والمنافق ,حتى يكون كالرأق الحنيذ.
24015ـ حدثني يعقوق بن إبراهيم ,قال :حدثنا ابن علية ,عن ابىن جىري ,,عىن عبىد هللا بىن أبىي
لىمق قىال:
مليكة ,قال :يدوت على ابن عباق ذات يوم ,فقال :مىا نمىت الليلىة حتىى أصىبحت ,قلىتَ :
قالوا :طلع الكوكب ذو الذنب ,فخ يت أن يكون الدخان قد طرق ,فما نمت حتى أصبحت.
24016ـ حدثنا محمد بن بايع ,قال :حدثنا ب ر بىن المفَىل ,عىن عىوا ,قىال :قىال الحسىن :إن
الدخان قد بقي مىن اََيىات ,فىإذا جىاء الىدخان نفى الكىافر حتىى يخىرج مىن كى ّل سىمع مىن مسىامعه,
ويأخذ المرمن كاكمة.
حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عثمان ,يعني ابن الهيثم ,قال :حدثنا عوا ,عن الحسن بنحوه.
24017ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,عىن الحسىن ,عىن أبىي سىعيد,
قال :يهي ,الدخان بالناق .فأما المرمن فيأخذه منه كهيئة الاكمة .وأمىا الكىافر فيهيجىه حتىى يخىرج
من ك ّل مسمع منه قال :وكان بع أهل العلم يقول :فما َمثل األرٍ يومئ ٍذ إَ ك َمثل بيت أوقد فيه
ليس فيه خصاصة.
رواد بن الجراح ,قال :ثني أبي ,قال :حدثنا سفيان بن سعيد الثىوري,
24018ـ حدثني عصام بن ّ
ي بن ِح َراش ,قىال :سىمعت ُحذيفىة بىن اليمىان يقىول :قىال
قال :حدثنا منصور بن المعتمر ,عن ر ْب ِع ّ
نىار ت َْخ ُىر ُج ِم ْ
ىن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمّ « :أو ْل اََيا ِ
سىى بْىن َم ْىريَ َمَ ,و ٌ
ت الدّجالَُ ,ونُ ُىاو ُل ِعي َ
ُ
س ُ
اق إلى ال َمحْ َِر ت َ ِقي ُل َم َع ُه ْم إذَا قالوا ,والدّخان» ,قال ُحذيفىة :يىا رسىول هللا
عد ِْن أَبَيْنَ ت َ ُ
قَ ْع ِر َ
وق النّ َ
ْ
ىاق
وما الدخانق فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اََية يَ ْو َم ت َأتِي ال ّ
سما ُء ِبىد ٍ
ُخان ُم ِبىين يَ ْغ َىى النّ َ
ً
ق يَ ْم ُك ُ
ُصىيبَهُ ِم ْنىهُ
ث ْ
ق وال َم ْغ ِر ِ
أربَعِينَ يَ ْوما َولَ ْيلَة أ ّمىا ال ُمىرْ ِم ُن فَي ِ
َهذَا َ
عذَاقٌ أ ِلي ٌم «يَ ْمالَ ما بَينَ ال َم ْ ر ِ
ُ
َك َه ْيئ َ ِة ّ
كام .وأ ّما الكافِ ُر فَ َي ُك ُ
ران َي ْخ ُر ُج ِم ْن َم ْن ِخ َر ْي ِه وأذُنَ ْي ِه ودُب ُِر ِه».
نالَ ِة ال ّ
الا ِ
ون ِب ْم ِ
س ْك ِ
24019ـ حدثني محمد بن عوا ,قال :حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ,قىال :ثنىي أبىي ,قىال:
ي ,قىال :قىال رسىول هللا صىلى
ثني ضمَم بن زرعة ,عن شريح بن عبيد ,عن أبي مالك األشىعر ّ
ْ
ّ
هللا عليه وسلمّ « :
كالا ْك َمى ِةَ ,ويأ ُخىذُ الكىافِ َر فَ َي ْنىت َ ِف ُ حتىى
إن َربّ ُك ْم أ ْنذَ َر ُك ْم ثَالثا :الدّخان َيأ ْ ُخذ ال ُمىرْ ِمنَ
َي ْخ ُر َج ِم ْن ُك ّل َم ْس َمعٍ ِم ْنهُ ,والثّانِ َية الدّابّةُ ,والثّا ِلثَة الدّ ّجا ُل».
وأولى القولين بالصواق في ذلك ما ُروي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر هللا نبيه صلى
هللا عليه وسلم أن يرتقبه ,هو ما أصاق قومه من الجهد بدعائه عليهم ,على ما وصىفه ابىن مسىعود
من ذلك إن لم يكن خبر ُحذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صىحيحا ,وإن
كان صحيحا ,فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم بما أنال هللا عليه ,وليس ألحىد مىع قولىه الىذي
روادا
ي حىدثني أنىه سىأل ّ
يصح عنه قول ,وإنما لم أشهد له بالصحة ,ألن محمد بىن خلىف العسىقالن ّ
عن هذا الحديث ,هىل سىمعه مىن سىفيانق فقىال لىه ,َ :فقلىت لىه :فقرأتىه عليىه ,فقىال ,َ :فقلىت لىه:
ىأقر بىىه ,فقىىال ,َ :فقلىىت :فمىىن أيىىن جئىىت بىىهق قىىال :جىىاءني بىىه قىىوم
فقىىرىء عليىىه وأنىىت حاضىىر فى ّ
ي ,ثىم ذهبىوا ,فحىدّثوا بىه عنىي ,أو كمىا قىال فلمىا
ي وقىالوا لىي :اسىمعه منىا فقىرأوه على ّ
فعرضوه عل ّ
ذكرت من ذلىك لىم أشىهد لىه بالصىحة ,وإنمىا قلىت :القىول الىذي قالىه عبىد هللا بىن مسىعود هىو أولىى
بتأويل اََية ,ألن هللا ج ّل ثناؤه توعّد بالدخان م ركي قريم وأن قوله لنبيه صلى هللا عليىه وسىلم:
ىين فىي سىياق خطىاق هللا كفىار قىريم وتقريعىه إيىاهم ب ىركهم
فارتَقِبْ يَ ْو َم ت َأْتِي ال ّ
ْ
ُخان ُمبِ ٍ
سىما ُء بِىد ٍ
ْ
ّ
َ
ُ
ُ
ْ
ّ
ُ
ُ
األولِينَ  ,بَل هى ْم فِىي شَىك يَلعَبُىونَ  ,ثىم أتبىع ذلىك
بقوله َ :إلهَ إَ ه َو يُحْ ي وي ُِميتُ ربّك ْم َو َرقّ آبائِك ُم ّ
ُخان ُمبِين أمرا منه له بالصبر إلىى أن
فارتَقِبْ يَ ْو َم ت َأْتِي ال ّ
قوله لنبيه عليه الصالة والسالمْ :
سما ُء بِد ٍ
يأتيهم بأسه وتهديدا للم ركين فهو بىأن يكىون إذ كىان وعيىدا لهىم قىد أحلىه بهىم أشىبه مىن أن يكىون
آخره عنهم لغيرهم ,وبعىد ,فإنىه ييىر منكىر أن يكىون أحى ّل بالكفىار الىذين توعىدهم بهىذا الوعيىد مىا
توعدهم ,ويكون ُم ِحالً فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا علىى مىا جىاءت بىه األخبىار عىن رسىول هللا
صلى هللا عليه وسلم عندنا كذلك ,ألن األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تظاهرت بأن
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ذلك كائن ,فإنه قد كان ما َر َوى عنه عبد هللا بن مسعود ,فكال الخبرين اللذين ُرويىا عىن رسىول هللا
صلى هللا عليه وسلم صحيح.
وإن كان تأويل اََية في هذا الموضع ما قلنا ,فإذ كان الذي قلنا في ذلك أولىى التىأويلين ,فبىين أن
معناه :فانتظر يا محمد لم ركي قومك يىوم تىأتيهم السىماء مىن الىبالء الىذي يحىل بهىم علىى كفىرهم
النىاق :يقىول :يغ ىى أبصىارهم مىن الجهىد الىذي
بمثل الدخان المبين لمن تأملىه أنىه دخىان .يغ َىى
َ
عذَاقٌ أ ِلي ٌم يعني أنهم يقولون مما نالهم من ذلك الكرق والجهد :هذا عىذاق ألىيم .وهىو
يصيبهم َهذَا َ
الموجع ,وترك من الكالم «يقولون» استغنا ًء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها.
اق يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك الجهد يَىرعون إلىى ربهىم
وقولهَ :ربّنا ا ْك ْ
عنّا العَذَ َ
ِف َ
بمسىىألتهم إيىىاه ك ىىف ذلىىك الجهىىد عىىنهم ,ويقولىىون :إنىىك إن ك ىىفته آمنىىا بىىك وعبىىدناك مىىن دون كى ّل
اق إنّا ُمرْ ِمنُونَ .
معبود سواك ,كما أخبر عنهم ج ّل ثناؤه َربّنا ا ْك ْ
عنّا العَذَ َ
ِف َ

اآلية 15-13 :

ع ْنىهُ َوقَىالُواْ
سىو ٌل ّم ِب ٌ
ى َوقَ ْد َجآ َء ُه ْم َر ُ
ىين ي ثُى ّم ت ََولّ ْىواْ َ
ى لَ ُه ُم الذّ ْك َر َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :أَنّ َ
ُم َعلّ ٌم ّمجْ نُ ٌ
عآئِدُونَ }.
ون ي ِإنّا َكا ِشفُو ْال َعذَا ِ
ق قَ ِليالً ِإنّ ُك ْم َ
ي وجه لهرَء الم ىركين التىذكر مىن بعىد نىاول الىبالء بهىم ,وقىد تولىوا
يقول تعالى ذكره :من أ ّ
عن رسولنا حىين جىاءهم مىدبرين عنىه َ ,يتىذكرون بمىا يُتلىى علىيهم مىن كتابنىا ,وَ يتعظىون بمىا
علّم هذا الكالم .وبنحو الذي قلنا فىي تأويىل قولىه:
يعظهم به من حججنا ,ويقولون :إنما هو مجنون ُ
أنّى لَ ُه ُم الذّ ْك َرى قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىن ابىن عبىاق ,فىي
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاويىة ,عىن على ّ
24020ـ حدثني عل ّ
قوله :أنّى لَ ُه ُم الذّ ْك َرى يقول :كيف لهم.
 24021ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد أنّىى لَ ُهى ُم الىذّ ْك َرى بعىد
وقو هذا البالء.
ع ْنهُ َوقالُوا ُم َعلّ ُم َمجْ نُ ٌ
ون قال أهل التأويىل .ذكىر مىن قىال
وبنحو الذي قلنا أيَا في قوله :ث ُ ّم ت ََولّ ْوا َ
ذلك:
 24022ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
ع ْنىهُ َوقىالُوا
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عىن مجاهىد ثُى ّم ت ََولّ ْىوا َ
ُم َعلّ ُم َمجْ نُ ٌ
ون قال :تولوا عن محمد عليه الصالة والسالم ,وقالوا :معلم مجنون.
ق قَ ِلىيالً إنّ ُكى ْم عائِىدُونَ يقىول تعىالى ذكىره لهىرَء الم ىركين الىذين أخبىر
وقوله :إنّا كا ِشىفُوا العَىذَا ِ
عىىنهم أنهىىم يسىىتغيثون بىىه مىىن ال ىدخان النىىازل والعىىذاق الحىىا ّل بهىىم مىىن الجهىىد ,وأخبىىر عىىنهم أنهىىم
الَىر النىازل بهىم بالخصىب
يعاهدونه أنه إن ك ف العذاق عنهم آمنوا إنىا كاشىفوا العىذاق :يعنىي
ّ
ْ
تُ
ضىر لىم
الذي نحدثه لهم قَ ِليالً إنّ ُك ْم عائِدُونَ يقول :إنكم أيها الم ركون إذا َك َف عنكم مىا بكىم مىن
ّ
تفوا بما تع دون وتعاهدون عليه ربكم من انيمان ,ولكنكم تعودون في ضىاللتكم ويىيكم ,ومىا كنىتم
قبل أن يك ف عنكم.
وكان قتادة يقول :معناه :إنكم عائدون في عذاق هللا.
 24023ـ حدثنا بذلك ابن عبد األعلىى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر عنىه .وأمىا الىذين قىالوا:
ين الدخان نفسه ,فإنهم قالوا في هذا الموضع :عنى بالعىذاق
عنى بقوله :يَ ْو َم ت َأْتِي ال ّ
ُخان ُمبِ ٍ
سما ُء بِد ٍ
ق :الدخان .ذكر من قال ذلك:
الذي قال إنّا كا ِشفُوا العَذَا ِ
ق قَ ِلىيالً يعنىي
24024ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة إنّا كا ِشفُوا العَىذَا ِ
الدخان.
ُ
َ
ق
24025ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىه :إنّىا كا ِشىفوا العَىذ ِ
قَ ِليالً قال :قد فعل ,ك ف الدخان حين كان.
قوله :إنّ ُك ْم عائِدونَ قالُ :ك ِف عنهم فعادوا.
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24026ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة إنّ ُكى ْم عائِىدُونَ إلىى
عذاق هللا.

اآلية 18-16 :

م ْالبَ ْ
ى إِنّىا ُمنت َ ِق ُمىونَ ي َولَقَى ْد فَتَنّىا قَى ْبلَ ُه ْم قَ ْىو َم
القول في تأويل قولىه تعىالى{ :يَ ْىو َم نَىب ِْط ُ
ط َىةَ ْال ُكب َْىر َ
َ
َ
سو ٌل أ ِم ٌ
ين }.
ي ِعبَادَ ّ
ّللاِ ِإنّي ل ُك ْم َر ُ
ع ْونَ َو َجآ َء ُه ْم َر ُ
فِ ْر َ
سو ٌل َك ِري ٌم ي أ َ ْن أَد َّواْ ِإلَ ّ
والَىر الحىا ّل بكىم,
يقول تعالى ذكره :إنكم أيها الم ركون إن ك فت عنكم العذاق النازل بكىم,
ّ
ثىم عىدتم فىىي كفىركم ,ونقَىتم عهىىدكم الىذي عاهىدتم ربكىىم ,انتقمىت مىنكم يىىوم أبطىم بكىم بط ىىتي
الكبرى في عاجل الدنيا ,فأهلككم ,وك ف هللا عنهم ,فعادوا ,فبطم بهىم جى ّل ثنىاؤه بط ىته الكبىرى
في الدنيا ,فأهلكهم قتالً بالسيف .وقد اختلىف أهىل التأويىل فىي البط ىة الكبىرى ,فقىال بعَىهم :هىي
بط ة هللا بم ركي قريم يوم بدر .ذكر من قال ذلك:
 24027ـ حدثنا ابىن المثنىى ,قىال :ثنىي ابىن عبىد األعلىى ,قىال :حىدثنا داود ,عىن عىامر ,عىن ابىن
مسعود ,أنه قال :البط ة الكبرى :يوم بدر.
24028ـ حدثني عبد هللا بن محمد الاهري ,قال :حدثنا مالك بن سعير ,قال :حدثنا األعمم ,عن
مسلم ,عن مسروق قال :قال يوم بدر ,البط ة الكبرى.
حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ابن علية ,قىال :حىدثنا أيىوق ,عىن محمىد ,قىال :نبئىت أن ابىن مسىعود
م ال َب ْ
ط َةَ ال ُكب َْرى يوم بدر.
كان يقولَ :ي ْو َم نَب ِْط ُ
ْ
م ال َبط َىةَ ال ُكب َْىرى
24029ـ حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ابن علية ,عن ليث ,عن مجاهد َي ْوم نَىب ِْط ُ
قال :يوم بدر.
حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصم ,قال :حدثنا عيسى وحدثني الحار  ,قىال :حىدثنا
م ال َب ْ
ط َةَ ال ُكب َْرى
الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولهَ :ي ْو َم نَب ِْط ُ
قال :يوم بدر.
ي ,قىال :سىمعت أبىا العاليىة فىي هىذه اََيىة َي ْىو َم
24030ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا ابن أبي عىد ّ
م ال َب ْ
ط َةَ ال ُكب َْرى قال :يوم بدر.
نَب ِْط ُ
24031ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
م ال َب ْ
ط َةَ ال ُكب َْرى إنّا ُم ْنت َ ِق ُمونَ قال :يعني يوم بدر.
عباق ,قولهَ :ي ْو َم نَب ِْط ُ
ي ,عن األعمىم ,عىن إبىراهيم ,قىال :قلىت :مىا
24032ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا عثام بن عل ّ
سىئل بعىد
البط ة الكبرى فقال :يوم القيامة ,فقلت :إن عبد هللا كان يقول :يوم بدر قال :فبلغنىي أنىه ُ
ذلك فقال :يوم بدر.
حدثنا أبو ُك َريب وأبو السائب قاَ :حدثنا ابن إدريس ,عن األعمم ,عن إبراهيم ,بنحوه.
24033ـ حدثنا ب ر ,حدثنا يايد قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,عىن أبىي الخليىل ,عىن مجاهىد ,عىن
ي بن كعب ,قال :يوم بدر.
أب ّ
24034ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
م البَ ْ
ط َةَ ال ُكب َْرى :يوم بدر.
يقول في قوله :يَ ْو َم نَب ِْط ُ
م ْالبَ ْ
ط َىةَ
24035ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيىد فىي قولىه :يَ ْىو َم نَىب ِْط ُ
ال ُكب َْرى قال :هذا يوم بدر .وقال آخرون :بل هي بط ة هللا بأعدائه يوم القيامة .ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوق بن إبراهيم ,قال :حدثنا ابن علية ,قال :حدثنا خالد الحذّاء ,عن عكرمة ,قىال :قىال
ابن عباق :قال ابن مسعود :البط ة الكبرى :يوم بدر ,وأنا أقول :هي يوم القيامة.
حدثنا أبو ُك َريب وأبو السائب ,قاَ :حدثنا ابن دريىس ,قىال :حىدثنا األعمىم ,عىن إبىراهيم ,قىال:
مر بي عكرمة ,فسألته عن البط ة الكبرى فقال :يوم القيامة قال :قلت :إن عبد هللا بن مسعود كان
ّ
يقول :يوم بدر ,وأخبرني من سأله بعد ذلك فقال :يوم بدر.
م البَ ْ
ط َىةَ
24036ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,في قوله :يَ ْو َم نَىب ِْط ُ
ال ُكب َْرى قال قتادة عن الحسن :إنه يوم القيامة.
وقد بيّنا الصواق في ذلك فيما مَى ,والعلة التي من أجلها اخترنا ما أخترنا من القول فيه.
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ع ْونَ يعني تعالى ذكره :ولقد اختبرنا وابتلينا يا محمىد قبىل م ىركي
وقولهَ :ولَقَ ْد فَتَنّا قَ ْبلَ ُه ْم قَ ْو َم فِ ْر َ
سو ٌل َك ِىري ٌم يقىول :وجىاءهم رسىول مىن عنىدنا
قومك مثال هرَء قوم فرعون من القبطَ .وجا َء ُه ْم َر ُ
أرسلناه إليهم ,وهو موسى بن عمران صلوات هللا عليه .كما:
َ
َ
َ
َ
ّ
24037ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىهَ :ولقَى ْد فَتَنىا قى ْبل ُه ْم ق ْىو َم
سو ٌل َك ِري ٌم يعني موسى.
ع ْونَ َوجا َء ُه ْم َر ُ
فِ ْر َ
سىو ٌل َك ِىري ٌم قىال:
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتىادة ,فىي قولىهَ :ر ُ
موسى عليه السالم ,ووصف ه جل ثناؤه بالكرم ,ألنه كان كريما عليه ,رفيعا عنده مكانة ,وقد يجوز
أن يكون وصفه بذلك ,ألنه كان في قومه شريفا وسيطا.
ّللاِ يقول تعالى ذكره :وجاء قوم فرعون رسول من هللا كىريم عليىه بىأن
ي ِعبادَ ّ
وقوله :أن أدّوا إل ّ
واتبعون ,وهو نحو قولهْ :
ي بَنِي
ي فأرسلوا معي
أن ْ
ِ
ي ,ومعنى «أدوا» :ادفعو إل ّ
ادفعوا إل ّ
أر ِس ْل َم ِع َ
أس َْرائِي َل فإن في قولهْ :
ي
ي نصب ,وعباد هللا نصب بقوله :أدّوا وقد تأوله قوم :أن أدّوا إلى ّ
أن أدّوا إل ّ
يا عباد هللا ,فعلى هذا التأويل عباد هللا نصب على النىداء .وبنحىو الىذي قلنىا فىي تأويىل ْ
ي
أن أدّوا إلى ّ
قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
24038ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ّللاِ إنّىىي لَ ُكى ْم
ي ِعبىىادَ ّ
عى ْىونَ َوجىىا َء ُه ْم َر ُ
عبىاق ,قولىىهَ :ولَقَى ْد فَتَنّىىا قَى ْبلَ ُه ْم قَى ْىو َم فِ ْر َ
سىىو ٌل َك ِىري ٌم .أن أدّوا إلى ّ
ّ
سو ٌل ِأم ٌ
الحق.
ين قال :يقول :اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من
َر ُ
 24039ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء ,جميعا عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىهْ :
ي
أن أدّوا إلى ّ
ّللاِ قال :أرسلوا معي بني إسرائيل.
ِعبادَ ّ
24040ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتىادة ْ
ي ِعبىادَ ّ
ّللاِ
أن أدّوا إلى ّ
قال :بني إسرائيل.
حدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ْ
ّللاِ يعنىي بىه بنىي
ي ِعبىادَ ّ
أن أدّوا إلى ّ
إسرائيل ,قال لفرعون :عالم تحبس هرَء القوم ,قوما أحرارا اتخذتهم عبيدا ,خ ّل سبيلهم.
24041ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد في قولهْ :
ي ِعبىادَ ّ
ّللاِ
أن أدّوا إلى ّ
أر ِس ْ
ْىرائِي َل َوَ ت َعىذّبهم
قال :يقول :أرسل عباد هللا معي ,يعني بني إسىرائيل ,وقىرأ فَ ْ
ىل َم َعنىا َبنِىي إس َ
قال :ذلك قولهْ :
ّللاِ قال :ردّهم إلينا.
ي ِعبادَ ّ
أن أدّوا إل ّ
سو ٌل ِأم ٌ
ىين يقىول :إنىي لكىم أيهىا القىوم رسىول مىن هللا أرسىلني إلىيكم َ يىدرككم
وقوله :إنّي لَ ُك ْم َر ُ
بأسه على كفركم به ,أمين :يقول :أمين على وحيه ورسالته التي أوعدنيها إليكم.
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س ْل َ
ع ْذتُ بِ َربّي
القول في تأويل قوله تعالى:
علَى ّ
ين ي َوإِنّي ُ
ي آتِي ُك ْم بِ ُ
{وأَن َّ ت َ ْعلُواْ َ
ان ّمبِ ٍ
ط ٍ
َ
ّللاِ إِنّ َ
ّ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ون }.
ون ي َوإِن ل ْم ترْ ِمنوا ِلي فا ْعت َِال ِ
َو َربّ ُك ْم أَن ت َْر ُج ُم ِ
ي عباد هللا ,وبأن َ تعلوا على هللا.
يقول تعالى ذكره :وجاءهم رسول كريم ,أن أدّوا إل ّ
وعنى بقولهْ :
ّللاِ أن َ تطغو وتبغوا على ربكم ,فتكفروا بىه وتعصىوه ,فتخىالفوا
أن َ ت َ ْعلُوا على ّ
طان ُمبِين يقىول :إنىي آتىيكم بحجىة علىى حقيقىة مىا أدعىوكم إليىه ,وبرهىان علىى
أمره إنّي آتِي ُك ْم بِ ُ
س ْل ٍ
صحته ,مبين لمن تأملها وتدبرها أنها حجة لي على صحة ما أقول لكم .وبنحو الىذي قلنىا فىي ذلىك
قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ُ
24042ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولىهْ :
ّللاِ:
وأن َ ت َ ْعلىوا علىى ّ
طان ُمبِين :أي بعذر مبين.
أي َ تبغوا على هللا إنّي آتِي ُك ْم ب ُ
س ْل ٍ
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,بنحوه.
24043ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قولهْ :
ّللاِ يقول َ :تفتروا على هللا.
وأن َ ت َ ْعلُوا على ّ
ْ
عذتُ بِ َربّي َو َربّ ُك ْم ْ
أن ت َْر ُج ُمونَ يقول :وإني اعتصمت بربي وربكم ,واسىتجرت بىه
ي ُ
وقولهَ :وإن ّ
منكم أن ترجمون.
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ي هللا عليىه السىالم بربىه منىه ,فقىال
واختلف أهل التأويل في معنى الرجم الىذي اسىتعاذ موسىى نبى ّ
بعَهم :هو ال تم باللسان .ذكر من قال ذلك:
24044ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ع ْذتُ بِ َربّي َو َربّ ُك ْم ْ
أن ت َْر ُج ُمونَ قال :يعني رجم القول.
عباق ,قوله :وإنّي ُ
 24045ـى حىىدثني ابىىن المثنىىى ,قىىال :حىىدثنا عثمىىان بىىن عمىىر بىىن فىىارق ,قىىال :حىىدثنا شىىعبة ,عىىن
عى ْذتُ بِ َربّىىي َو َربّ ُكى ْم ْ
أن ت َْر ُج ُمىىونَ قىىال:
إسىىماعيل بىىن أبىىي خالىىد ,عىىن أبىىي صىىالح ,فىىي قولىىه :وإنّىىي ُ
الرجم :بالقول.
 24046ـ حدثنا أبو ه ام الرفاعي ,قال :حدثنا يحيى بن يمان ,قال :حدثنا سفيان ,عىن إسىماعيل,
ع ْذتُ بِ َربّي َو َربّ ُك ْم ْ
ون قال :أن تقولوا هو ساحر.
عن أبي صالح وإنّي ُ
أن ت َْر ُج ُم ِ
وقال آخرون :بل هو الرجم بالحجارة .ذكر من قال ذلك:
ْ
عىذتُ بِ َربّىي َو َربّ ُكى ْم أن
24047ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة َوإنّىي ُ
مون :أي أن ترج ُمون بالحجارة.
ت َْر ُج ِ
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ْ
أن ت َْر ُج ُمونَ قال :أن ترجمىون
بالحجارة.
وقال آخرون :بل عنى بقولهْ :
ون :أن تقتلوني.
أن ت َْر ُج ُم ِ
وأولى األقوال في ذلك بالصواق ما د ّل عليه اهر الكالم ,وهىو أن موسىى عليىه السىالم اسىتعاذ
با من أن ير ُجمه فرعون وقومه ,والرجم قد يكون قوًَ باللسان ,وفعالً باليد .والصواق أن يقال:
استعاذ موسى بربه من كل معاني رجمهم الذي يصل منىه إلىى المرجىوم أذًى ومكىروه ,شىتما كىان
ذلك باللسان ,أو رجما بالحجارة باليد.
وقولهَ :و ْ
إن لَ ْم تُرْ ِمنُوا ِلي فا ْعت َِالُون يقول تعالى ذكىره مخبىرا عىن قيىل نبيىه موسىى عليىه السىالم
لفرعون وقومىه :وإن أنىتم أيهىا القىوم لىم تصىدّقوني علىى مىا جئىتكم بىه مىن عنىد ربىي ,فىاعتالون:
يقول :فخلوا سبيلي يير مرجوم باللسان وَ باليد .كما:
24048ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة َو ْ
إن لَى ْم تُرْ ِمنُىوا
ون :أي فخلّوا سبيلي.
لي .فا ْعت َِالُ ِ
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عا َربّىهُ أ َ ّن َهىىـَرُ ََ ِء قَ ْىو ٌم ّمجْ ِر ُمىىونَ ي فَأَس ِْىر ِب ِع َبىىادِي لَى ْيالً ِإنّ ُكىىم
القىول فىىي تأويىل قولىىه تعىالى{ :فَىدَ َ
ّمت ّ َبعُونَ ي َواتْ ُر ِك ْال َبحْ َر َر ْهوا ً ِإنّ ُه ْم ُجندٌ ّم ْغ َرقُونَ }.
يقول تعالى ذكره :فدعا موسى ربه إذ كذّبوه ولم يرمنوا به ,ولم يردّ إليىه عبىاد هللا ,وهمىوا بقتلىه
بأن هرَء ,يعني فرعون وقومه قَ ْو ٌم ُمجْ ِر ُمونَ عنى :أنهم م ركون با كافرون.
وقوله :فَأَسْر بِ ِعبادِي َوفي الكالم محذوا استغني بدَلة ما ذُكر عليه منه ,وهو :فأجابه َربه بىأن
قال له :فأسىر إذ كىان األمىر كىذلك بعبىادي ,وهىم بنىو إسىرائيلَ ,وإنمىا معنىى الكىالم :فأسىر بعبىادي
صدّقوك وآمنو بك ,واتبعوك دون الذين كذّبوك منهم ,وأبَ ْوا قبول ما جئتهم بىه مىن النصىيحة
الذين َ
َ
ً
َ
َ
صفة يومئ ٍذ بني إسرائيل .وقال :فأسْىر ب ِعبىادي لى ْيال ألن معنىى ذلىك:
منك ,وكان الذين كانوا بهذه ال ّ
سر بهم بليل قبل الصباح.
وقوله :إنّ ُك ْم ُمتّبَعُونَ يقول :إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم إذا شخصتم عن بلدهم وأرضهم
في آثاركم.
ْ
وقولهَ :وات ُر ِك البَحْ َر َر ْهىوا يقىول :وإذا قطعىت البحىر أنىت وأصىحابُك ,فاتركىه سىاكنا علىى حالىه
التي كان عليها حين دخلته .وقيل :إن هللا تعىالى ذكىره قىال لموسىى هىذا القىول بعىد مىا قطىع البحىر
فسرى موسى بعبادي ليالً ,وقطع بهم
ببني إسرائيل فإذ كان ذلك كذلك ,ففي الكالم محذوا ,وهوَ :
ّ
البحر ,فقلنا له بعد ما قطعه ,وأراد ردّ البحر إلى هيئته التي كان عليهىا قبىل انفالقىه :اتركىه َر ْهىوا.
ذكر من قال ما ذكرنا من أن هللا ّ
عا وج ّل قال لموسى صلى هللا عليه وسلم هذا القول بعد مىا قطىع
البحر بقومه:
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24049ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :فَدَعا َربّهُ ّ
َء قَ ْو ٌم
أن هَرُ ِ
ي هللا صلى هللا عليىه
ُمجْ ِر ُمونَ حتى بله إنّ ُه ْم ُج ْندٌ ُم ْغ َرقُونَ قال :لما خرج آخر بني إسرائيل أراد نب ّ
وسلم أن يَرق البحر بعصاه ,حتى يعود كما كان مخافة آل فرعون أن يدركوهم ,فقيل له :اتْ ُر ِك
البَحْ َر َر ْهوا إنّ ُه ْم ُج ْندٌ ُم ْغرقُونَ .
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,قىال :لمىا قطىع البحىر ,عطىف
ليَرق البحر بعصاه ليلتئم ,وخاا أن يتبعه فرعون وجنوده ,فقيل له :اتْ ُر ِك البَحْ َر َر ْهوا كما هو
إنّ ُه ْم ُج ْندٌ ُم ْغ َرقُونَ .
واختلف أهل التأويل في معنى الر ْهو ,فقال بعَىهم :معنىاه :اتركىه علىى هيئتىه وحالىه التىي كىان
عليها .ذكر من قال ذلك:
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
24050ـ حدثني عل ّ
س ْمتا.
َواتْ ُر ِك البَحْ َر َر ْهوا يقولَ :
24051ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قولىهَ :واتْ ُىر ِك البَحْ َىر َر ْهىوا إنّ ُهى ْم ُج ْنىدٌ ُم ْغ َرقُىونَ قىال :الرهىو :أن يتىرك كمىا كىان ,فىإنهم لىن
يخلُصوا من ورائه.
حدثني يعقوق بن إبراهيم ,قال :حدثنا ابن علية ,قال :أخبرنا حميد ,عن إسحاق ,عن عبد هللا بن
الحار  ,عن أبيه ,أن ابن عباق سأل كعبا عن قول هللاَ :واتْ ُر ِك البَحْ َر َر ْهوا قال :طريقا.
س ْهالً .ذكر من قال ذلك:
وقال آخرون :بل معناه :اتركه َ
24052ـ حدثنا ابن حميىد ,قىال :حىدثنا حكىام ,عىن أبىي جعفىر ,عىن الربيىع ,قولىهَ :واتْ ُىر ِك البَحْ َىر
َر ْهوا قال :سهالً.
24053ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
عباق ,قولهَ :واتْ ُر ِك ال َبحْ َر َر ْهوا قال :يقال :الرهو :السهل.
عمارة قال :حدثنا شعبة ,قال :أخبرني عمىارة,
ي بن ُ
24054ـ حدثنا ابن المثنى ,قال :حدثنا حرم ّ
عن الَحاك بن ُمااحم ,في قول هللا ّ
عا وج ّلَ :واتْ ُر ِك ال َبحْ َر َر ْهوا قال :دَمثا.
ُحدثت عن الحسين ,قال :سمعت أبا معاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك يقىول فىي
قولهَ :واتْ ُر ِك ال َبحْ َر َر ْهوا قال :سهالً دمثا.
24055ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قولهَ :واتْ ُىر ِك ال َبحْ َىر َر ْهىوا
قال :هو السهل .وقال آخرون :بل معناه :واتركه يبسا جددا .ذكر من قال ذلك:
 24056ـ حدثنا محمد بىن المثنىى ,قىال :ثنىي عبيىد هللا بىن معىاذ ,قىال :ثنىي أبىي ,عىن شىعبة ,عىن
سماك ,عن عكرمة ,في قولهَ :واتْ ُر ِك ال َبحْ َر َر ْهوا قال :جددا.
 24057ـ حدثنا محمد بن المثنى ,قال :ثني عبيىد هللا بىن معىاذ ,قىال :حىدثنا أبىي ,عىن شىعبة ,عىن
سماك ,عن عكرمة في قولهَ :واتْ ُر ِك ال َبحْ َر َر ْهوا قال :يابسا كهيئته بعد أن ضربه ,يقول َ :تىأمره
يرجع ,اتركه حتى يدخل آخرهم.
24058ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد,
في قولهَ :رهوا قال :طريقا يَبَسا.
ْ
ْ
24059ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة َوات ُىر ِك البَحْ َىر َرهىوا
كما هو طريقا يابسا.
وأولى األقوال في ذلك بالصواق قول من قال معناه :اتركه على هيئته كما هو علىى الحىال التىي
سل ْكته ,وذلك أن الرهو في كالم العرق :السكون ,كما قال ال اعر:
كان عليها حين َ
ُ
َ
ْ
خارجا طي ٌْر يَنادِيد
كأَنما أ ْه ُل حُجْ ٍر يَنظ ُرونَ َمتىيَ َر ْونَنِي ِ
َ
ّماء بِ ِهوأ ُ ّمهُ خ ََر َج ْ
ير رأ َ ْ
ت َر ْهوا إلى ِعيد
بازيا نَ ْ
َ ُح الد ِ
ط ٌ
ت ِ
يعني على سكون ,وإذا كان ذلك معناه كان َ ّ
شك أنه متروك سهالً دَ ِمثا ,وطريقىا يَبَسىا ألن بنىي
إسرائيل قطعوه حين قطعوه ,وهو كذلك ,فإذا ترك البحر رهوا كما كان حىين قطعىه موسىى سىاكنا
لم يُه ,كان َ ّ
شك أنه بالصفة التي وصفت.
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وقوله :إنّ ُه ْم ُج ْندٌ ُم ْغ َرقُونَ يقول :إن فرعون وقومه جند ,هللا مغرقهم في البحر.

اآلية 28-25 :

القول في تأويل قولىه تعىالىَ { :كى ْم ت ََر ُكىواْ ِمىن َجنّىا ٍ
ىام َك ِىر ٍيم ي َونَ ْع َمى ٍة
ت َو ُ
ُىون ي َو ُز ُرو ٍ َو َمقَ ٍ
عي ٍ
َكانُواْ فِي َها فَا ِك ِهينَ ي َكذَلِكَ َوأ َ ْو َرثْنَاهَا قَ ْوما ً آخ َِرينَ }.
يقول تعالى ذكره :كم ترك فرعون وقومه من القبط بعىد مهلكهىم وتغريىق هللا إيىاهم مىن بسىاتين
وأشىىجار ,وهىىي الجنىىات ,وعيىىون ,يعنىىي :ومنىىابع مىىا كىىان ينفجىىر فىىي جنىىانهم وزرو قائمىىة فىىي
قام َك ِريم يقول :وموضع كانوا يقومونه شريف كريم.
ماارعهم و َم ٍ
ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف هللا ذلك المقام بالكرم ,فقال بعَهم :وصفه بذلك ل رفه,
وذلك أنه َمقام الملوك واألمراء ,قالوا :وإنما أريد به المنابر .ذكر من قال ذلك:
 24060ـ حدثني جعفر ابن بنت إسحاق األزرق ,قال :حدثنا سعيد بىن محمىد الثقفىي ,قىال :حىدثنا
قام َك ِريم قال :المنابر.
إسماعيل بن إبراهيم بن ُمهاجر ,عن أبيه ,عن مجاهد ,في قولهَ :و َم ٍ
 24061ـ حىدثني زكريىا بىن يحيىى بىن أبىي زائىدة ,قىال :حىدثنا عبىد هللا بىن داود الواسىطي ,قىال:
حدثنا شريك عن سالم األفطس ,عن سعيد بن ُجبير ,في قولهَ :ومقام َك ِريم قال :المنابر.
وقال آخرون :وصف ذلك المقام بالكرم لحسنه وبهجته .ذكر من قال ذلك:
قام َك ِريم :أي حسن.
24062ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهَ :و َم ٍ
وقولىىهَ :ونَ ْع َم ى ٍة كىىانُوا فِيهىىا فىىا ِك ِهينَ يقىىول تعىىالى ذكىىره :وأخرجىىوا مىىن نعمىىة كىىانوا فيهىىا فىىاكهين
متفكهين ناعمين.
قىراء األمصىار خىال أبىي جعفىر القىارىء
القراء فىي قىراءة قولىه :فىا ِك ِهينَ فقرأتىه عامىة ّ
واختلفت ّ
ي
فىىا ِك ِهينَ علىىى المعنىىى الىىذي وصىىفت .وقىىرأه أبىىو رجىىاء العُطىىاردي والحسىىن وأبىىو جعفىىر المىىدن ّ
«فَ ِك ِهينَ » بمعنى :أ ِش ِرين َب ِطرين.
قىراء األمصىار ,وهىي فىا ِك ِهينَ بىاأللف
والصواق من القراءة عندي في ذلك ,القىراءة التىي عليهىا ّ
بمعنى ناعمين .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َونَ ْع َم ٍة كانُوا ِفيها فا ِك ِهينَ  :ناعمين ,قال:
ورطه في البحر.
إي وهللا ,أخرجه هللا من جناته وعيونه وزروعه حتى ّ
وقولهَ :كذلكَ َو ْأو َرثْناها قَ ْوما آخ َِرينَ يقول تعىالى ذكىره :هكىذا كمىا وصىفت لكىم أيهىا النىاق فعلنىا
بهوَء الذي ذكرتُ لكم أمرهم ,الذين كذّبوا رسولنا موسى صلى هللا عليه وسلم.
وأو َرثْناها قَ ْوما آخ َِرينَ يقول تعالى ذكره وأورثنا جناتهم وعيىونهم وزروعهىم و َمقامىاتهم
وقولهْ :
عنِي بالقوم اََخىرين بنىو إسىرائيل.
وما كانوا فيه من النعمة عنهم قوما آخرين بعد مهلكهم ,وقيلُ :
ذكر من قال ذلك:
ْ
َ
َ
وأو َرثناهىا ق ْومىا
24063ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سىعيد ,عىن قتىادة قولىه :كىذلكَ ْ
آخ َِرينَ يعني بني إسرائيل.

اآلية 31-29 :

ٍ َو َما َكانُواْ ُمن َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :فَ َما بَ َك ْ
ظ ِرينَ ي َولَقَى ْد نَ ّج ْينَىا
علَ ْي ِه ُم ال ّ
س َمآ ُء َو ْ
األر ُ
ت َ
ْ
ً
عا ِليا ّمنَ ال ُمس ِْرفِينَ }.
ي إِس َْرائِي َل ِمنَ ْالعَذَا ِ
ع ْونَ إِنّهُ َكانَ َ
ين ي ِمن فِ ْر َ
ق ْال ُم ِه ِ
بَنِ َ
يرقهم هللا في البحر ,وهم فرعون وقومه ,السماء
يقول تعالى ذكره :فما بكت على هرَء الذين ّ
واألرٍ ,وقيل :إن بكاء السماء حمرة أطرافها .ذكر من قال ذلك:
ي ,قال :حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ,عن الحكىم
24064ـ حدثني محمد بن إسماعيل األحمس ّ
ي رضىىوان هللا عليهمىىا بكىىت السىىماء عليىىه,
بىىن هيىىر ,عىىن السىىد ّ
ي قىىال :لمىىا قتىىل الحسىىين بىىن عل ى ّ
وبكاؤها حمرتها.
ي بن سهل ,قال :حدثنا حجاج ,عن ابن ُج َري ,,عن عطاء في قوله :فَ َما بَ َكىت
24065ـ حدثني عل ّ
ٍ قال :بكاؤها حمرة أطرافها.
سما ُء
علَيْه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
َ
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وقي ىل :إنمىىا قيىىل :فَ َمىىا بَ َكى ْ
ٍ ألن المىىرمن إذا مىىات ,بكىىت عليىىه السىىماء
سىىما ُء
علَ ى ْي ِه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
ىت َ
صىعد إلىى هللا
واألرٍ أربعين صىباحا ,ولىم تبكيىا علىى فرعىون وقومىه ,ألنىه لىم يكىن لهىم عمىل يَ ْ
صالح ,فتبكي عليهم السماء ,وَ مسىجد فىي األرٍ ,فتبكىي علىيهم األرٍ .وبنحىو الىذي قلنىا فىي
ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
24066ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا طلق بن ينام ,عن زائدة ,عن منصور ,عن المنهىال ,عىن
سعيد بن ُجبير ,قال :أتى ابن عباق رجل ,فقىال :يىا أبىا عبىاق أرأيىت قىول هللا تبىارك وتعىالى فَ َمىا
ٍ َوما كانُوا ُم ْن َ
بَ َك ْ
ظ ِرينَ فهل تبكىي السىماء واألرٍ علىى أحىدق قىال :نعىم
سما ُء
علَ ْي ِه ْم ال ّ
ْ
واألر ُ
ت َ
إنه ليس أحد مىن الخالئىق إَ لىه بىاق فىي السىماء منىه ينىال رزقىه ,وفيىه يصىعد عملىه ,فىإذا مىات
المرمن فأيلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عملىه ,وينىال منىه رزقىه ,بكىى عليىه وإذا فقىده
ُمصالّه من األرٍ التي كان يصلي فيها ,ويذكر هللا فيها بكت عليه ,وإن قوم فرعون لىم يكىن لهىم
ىك علىىيهم السىىماء
فىىي األرٍ آثىىار صىىالحة ,ولىىم يكىىن يصىىعد إلىىى السىىماء مىىنهم خيىىر ,قىىال :فلىىم تبى ِ
واألرٍ.
 24067ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ويحيى قاَ :حدثنا سفيان ,عىن منصىور ,عىن
مجاهد ,قال :كان يقال :تبكي األرٍ على المرمن أربعين صباحا.
24068ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حدثنا سفيان ,عن أبي يحيى القَتّات ,عن
مجاهد ,عن ابن عباق بمثله.
حدثني يحيى بن طلحة ,قال :حدثنا فَيل بن عياٍ ,عن منصور ,عن مجاهد ,قالُ :حىدثت أن
المرمن إذا مات بكت عليه األرٍ أربعين صباحا.
 24069ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا يعقىوق بىن إسىحاق الحَىرمي ,قىال :حىدثنا بكيىر بىن أبىي
السميط ,قال :حدثنا قتىادة ,عىن سىعيد بىن ُجبيىر أنىه كىان يقىول :إن بقىا األرٍ التىي كىان يصىعد
عمله منها إلى السماء تبكي عليه بعد موته ,يعني المرمن.
حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا حكام ,عن عمرو ,عن منصور ,عن المنهىال ,عىن سىعيد بىن ُجبيىر,
ٍ قال :إنه ليس أحد إَ له باق في السماء ينىال فيىه
سما ُء
عن ابن عباق فَ َما َب َك ِ
علَ ْي ِه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
ت َ
رزقه ويصعد فيه عمله ,فإذا فُ ِقد بكت عليه مواضعه التىي كىان يسىجد عليهىا ,وإن قىوم فرعىون لىم
يكن لهم في األرٍ عمل صالح يقبل منهم ,فيصعد إلى هللا ّ
عا وج ّل ,فقال مجاهىد :تبكىي األرٍ
على المرمن أربعين صباحا.
حدثنا ابن ُحميد ,قال :حدثنا جرير ,عن منصور ,عن مجاهد قال :كان يقال :إن المرمن إذا مات
بكت عليه األرٍ أربعين صباحا.
24070ـ حدثنا يحيى بن طلحة ,قال :حدثنا عيسى بن يونس ,عن صفوان بن عمرو ,عن شريح
بن عبيد الحَرمي ,قال :قىال رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلمّ « :
سى َيعُودُ
ْىالم َبىدأ ي َِريبىا َو َ
إن انس َ
ي ْر َبةَ على ال ُمرْ من ,ما ماتَ ُمرْ ِم ٌن ِفىي ُ
ي َِريبا ,أَ َ ُ
ع ْنىهُ ِفيهىا َب َوا ِكيى ِه إَّ َب َك ْ
ي ْر َبى ٍة يا َب ْ
علَيْى ِه
ىت َ
ىت َ
ٍ» ,ثم قرأ رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم :فَ َمىا َب َك ْ
ٍ ,ثىم
سىما ُء
سما ُء
علَى ْي ِه ُم ال ّ
ال ّ
ْ
ْ
واألر ُ
واألر ُ
ىت َ
يان على الكا ِف ِر».
قال« :إنّ ُهما َ َي ْب ِك ِ
حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبىي ,عىن أبيىه ,عىن ابىن عبىاق,
قوله :فَ َما بَ َك ْ
ٍ ...اََية ,قال :ذلك أنىه لىيس علىى األرٍ مىرمن يمىوت إَ
سما ُء
علَ ْي ِه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
ت َ
بكى عليه ما كان يصلي فيه من المساجد حين يفقده ,وإَ بكى عليه من السماء الموض ُع الذي كىان
ٍَ ,ومىا كىانُوا ُم ْن َ
سىما ُء
ظ ِىرينَ
علَى ْي ِه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
يرفع منه كالمه ,فذلك قوله ألهل معصيته :فَ َما بَ َكت َ
ألنهما يبكيان على أولياء هللا.
َ
َ
ْ
َ
سىما ُء
على ْي ِه ُم ال ّ
24071ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :ف َما بَكت َ
ٍ.
ْ
واألر ُ
24072ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
يقىىول فىىي قولىىه :فَ َمىىا بَ َكى ْ
ٍ يقىىول َ :تبكىىي السىىماء واألرٍ علىىى الكىىافر,
سىىما ُء
علَى ْي ِه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
ىت َ
ومقر عمله من السماء.
وتبكي على المرمن الصالح معال ُمه من األرٍ
ّ
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24073ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة ,فىي قولىه :فَ َمىا َب ْ
كىت
ٍ قال :بقا المرمن التي كان يصلي عليها من األرٍ تبكي عليىه إذا مىات,
سما ُء
علَ ْي ِه ُم ال ّ
ْ
واألر ُ
َ
وبقاعه من السماء التي كان يرفع فيها عمله.
سىئل
حدثنا ابن ُح َميد ,قال :حدثنا جرير ,عن منصور ,عىن المنهىال ,عىن سىعيد بىن ُجبَيىر ,قىالُ :
ابن عباق :هل تبكي السماء واألرٍ على أحدق فقال :نعم إنه ليس أحد ,من الخلق إَ له باق في
السماء يصعد فيه عمله ,وينال منه رزقه ,فإذا مات بكى عليه مكانه مىن األرٍ الىذي كىان يىذكر
هللا فيىىه ويصىىلي فيىىه ,وبكىىى عليىىه بابىىه الىىذي كىىان يصىىعد فيىىه عملىىه ,وينىىال منىىه رزقىىه .وأمىىا قىىوم
ىك علىىيهم السىىماء
فرعىىون ,فلىىم يكىىن لهىىم آثىىار صىىالحة ,ول ىم يصىىعد إلىىى السىىماء مىىنهم خيىىر ,فلىىم تبى ِ
واألرٍ.
ّ
َ
وقولهَ :وما كانُوا ُم ْنظ ِرينَ يقول :وما كانوا مرخرين بالعقوبة التي حلت بهم ,ولكنهم عوجلوا بها
إذ أسخطوا ربهم ّ
ىين :يقىول تعىالى ذكىره:
عا وج ّل عليهم َولَقَ ْد نَ ّج ْينَا بنِي إس َْرائِي َل ِمىنَ العَىذَا ِ
ق ال ُم ِه ِ
ّ
ولقد ن ّجينا بني إسرائيل من العذاق الذي كان فرعون وقومه يعذبونَ ُهم به ,المهين يعني المذ ّل لهىم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
24074ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة َولَقَى ْد نَ ّجيْنىا بَنِىي إسْىرائِي َل ِمىنَ
ال َعذاق ال ُم ِهين بقتل أبنائهم ,واستحياء نسائهم.
ع ْونَ إنّهُ كانَ عا ِليا ِمنَ ال ُمس ِْرفِينَ يقول تعىالى ذكىره :ولقىد نجينىا بنىي إسىرائيل مىن
وقولهِ :م ْن فِ ْر َ
ىين مبدلىة مىن األولىى.
ع ْونَ ّ
مكررة علىى قولىهِ :مىنَ ال َعىذَا ِ
العذاق من فرعون ,فقولهِ :م ْن فِ ْر َ
ق ال ُم ِه ِ
ويعني بقوله :إنّهُ كانَ عا ِليا ِمنَ ال ُمس ِْرفِينَ إنه كان جبارا مستعليا مستكبرا على ربهِ ,منَ ال ُمس ِْرفِينَ
يعني :من المتجاوزين ما لىيس لهىم تجىاوزه .وإنمىا يعنىي جى ّل ثنىاؤه أنىه كىان ذا اعتىداء فىي كفىره,
واستكبار على ربه ج ّل ثناؤه.

اآلية 33-32 :

{ولَقَ ِد ْ
ت َمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
علَى ْال َعىالَ ِمينَ ي َوآت َ ْينَىا ُهم ّمىنَ اََ َيىا ِ
ى ِع ْل ٍم َ
اخت َْرنَا ُه ْم َ
َ
علَ َ
ِفي ِه َبالَ ٌء ّم ِب ٌ
ين }.
يقول تعالى ذكره :ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهىم علىى عىالمي أهىل زمىانهم يومئىذٍ,
وذلك زمان موسى صلوات هللا وسالمه عليه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويىل .ذكىر مىن
قال ذلك:
24075ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َولَقَ ِد ْ
على ِع ْل ٍىم علىى
اخت َْرنا ُه ْم َ
العالَ ِمينَ  :أي اختيروا على أهل زمانهم ذلك ,ولك ّل زمان عالم.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :ولَقَ ِد ْ
اخت َْرنا ُه ْم علىى
ِع ْلم على العالَ ِمينَ قال :عالم ذلك الامان.
 24076ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قىىال :حىىدثنا الحسىىن ,قىىال :حىىدثنا ورقىىاء جميعىىا ,عىىن ابىىن أبىىي نجىىيح ,عىىن مجاهىىد ,فىىي قولىىهَ :ولَقَى ِد
ْ
اخت َْرنا ُه ْم على ِع ْل ٍم على العالَ ِمينَ قال :على من هم بين َ ْهرانَ ْي ِه.
ت ما فِي ِه بَال ٌء ُمبِ ٌ
ين يقول تعالى ذكره :وأعطيناهم من ال ِعبر والعظىات مىا
قوله :وآتَيْنا ُه ْم ِمنَ اََيا ِ
فيه اختبار يبين لمن تأمله أنه اختبار اختبرهم هللا بىه .واختلىف أهىل التأويىل فىي ذلىك الىبالء ,فقىال
بعَهم :ابتالهم بنعمه عندهم .ذكر من قال ذلك:
َ
ت مىا
24077ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :وآتَيْنا ُه ْم ِمنَ اَيىا ِ
ّ
فِي ِه بَال ٌء ُمبِ ٌ
المىن
عدوهم ,ثم أقطعهىم البحىر ,و لّىل علىيهم الغمىام ,وأنىال علىيهم
ين أنجاهم هللا من ّ
والسلوى.
وقال آخرون :بل ابتالهم بالرخاء وال دّة .ذكر من قال ذلك:
ت
24078ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد في قولىه :وآتَيْنىا ُه ْم ِمىنَ اََيىا ِ
ما فِي ِه بَال ٌء ُمبِ ٌ
ين ,وقرأ َونَ ْبلُ َو ُك ْم بال ّ ّر وال َخي ِْر فِتْنَةً َوإلَيْنا ت ُ ْر ِجعُونَ وقىال :بىالء مبىين لمىن آمىن بهىا
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وكفر بها ,بلوى نبتليهم بها ,نمحصهم بلوى اختبار ,نختبرهم بالخير وال ّىر ,نختبىرهم لننظىر فيمىا
أتاهم من اََيات من يرمن بها ,وينتفع بها ويَيعها.
وأولى األقوال في ذلك بالصواق أن يقال :إن هللا أخبر أنه آتىى بنىي إسىرائيل مىن اََيىات مىا فيىه
ابتالؤهم واختبارهم ,وقد يكون اَبتالء واَختبار بالرخاء ,ويكون بال دّة ,ولم يَع لنا دلىيالً مىن
خبر وَ عقىل ,أنىه عنىى بعى ذلىك دون بعى  ,وقىد كىان هللا اختبىرهم بىالمعنيين كليهمىا جميعىا.
وجائا أن يكون عنى اختباره إياهم بهما ,فإذا كان األمر على ما وصفنا ,فالصواق من القىول فيىه
أن نقول كما قال ج ّل ثناؤه إنه اختبرهم.

اآلية 36-34 :

ى َو َما نَحْ ُن ِب ُمن َِرينَ
ِي ِإَّ َم ْوتَتُنَا اَُ ْولَ َ
القول في تأويل قوله تعالىِ { :إ ّن هَـَرُ ََ ِء لَيَقُولُونَ ي ِإ ْن ه َ
صا ِدقِينَ }.
ي فَأْتُواْ ِبآبَآئِنَا ِإن ُكنت ُ ْم َ
ي هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم :إن هىىرَء
يقىىول تعىىالى ذكىىره مخبىىرا عىىن قيىىل م ىىركي قىىريم لنب ى ّ
الم ركين من قومك يا محمد لَيَقُولُونَ ْ
ِي إَّ َم ْوتَتُنا األُولى التىي نموتهىا ,وهىي الموتىة األولىى
إن ه َ
َوما نَحْ ُن ِب ُم ْن َِرينَ بعد مماتنا ,وَ بمبعوثين تكذيبا منهم بالبعث والثواق والعقاق .وبنحو الذي قلنا
في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
ِىي إَّ
َء لَ َيقُولُىونَ ْ
24079ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ّ
إن هَرُ ِ
إن ه َ
َم ْوتَتُنَا األُولى َوما نَحْ ُن ِب ُم ْن َِرينَ قال :قد قال م ركو العرق َوما نَحْ ُن ِب ُم ْن َِرينَ أي :بمبعوثين.
وقوله :فَأتُوا ِبآ َبائِنَا ْ
صا ِدقِينَ يقول تعالى ذكره :قىالوا لمحمىد صىلى هللا عليىه وسىلم :فىأتوا
إن ُك ْنت ُ ْم َ
بآبائنا الذين قد مىاتوا إن كنىتم صىادقين ,أن هللا باعثنىا مىن بعىد بالنىا فىي قبورنىا ,ومحيينىا مىن بعىد
ي إذَا َ
طلّ ْقىت ُ ُم
مماتنا ,وخوطب صلى هللا عليه وسلم هو وحده خطىاق الجميىع ,كمىا قيىل :يىا أيّهىا النّ ِبى ّ
ون وقد بيّنت ذلك في يير موضع من كتابنا.
النّسا َء وكما قال َرقّ ْ
ار ِجعُ ِ

اآلية 37 :

القول في تأويل قوله تعالى{ :أ َ ُه ْم َخي ٌْر أ َ ْم قَ ْو ُم تُبّعٍ َوالّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْم إِنّ ُه ْم َكىانُواْ ُمجْ ِىر ِمينَ
}.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :أهرَء الم ركون يا محمد مىن قومىك خيىر,
ي .كما:
أم قوم تُبّع ,يعني تُبّعا ِ
الح ْمير ّ
 24080ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قىال :حىدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,فىي قىول هللا ّ
عىا
ي.
وج ّل :أ ُه ْم خ ٌ
َير ,أ ْم قَ ْو ُم تَبّعٍ قال :الحمير ّ
ُ
ُ
َ
24081ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة أ ُهى ْم َخي ٌْىر أ ْم ق ْىو ُم تبّىعٍ ذكىر لنىا
أن تبعا كان رجالً من حمير ,سار بالجيوش حتى َحيْر الحيرة ,ثىم أتىى سىمرقند فهىدمها .وذُكىر لنىا
بىرا وبحىرا وصىحا وريحىا .وذُكىر لنىا أن كعبىا كىان
َب َكت َب باسم الذي تس ّمى وملىك ّ
أنه كان إذا َكت َ
ُ
صالح ذ ّم هللا قو َمه ولىم يذمىه .وكانىت عائ ىة تقىول َ :تسىبوا تبّعىا ,فإنىه
الر ُج ِل ال ّ
يقول :نُعِتَ نَعْتَ ّ
كان رجالً صالحا.
حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة ,قىال :قالىت عائ ىة :كىان تبّىع
رجالً صالحا .وقال كعب :ذ ّم قومه ولم يذمه.
24082ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن تميم بن عبد الىرحمن ,عىن
سعيد بن جبير ,أن تُبّعا كسا البيت ,ونهى سعيد عن سبه.
وقولهَ :والّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِله ْم يقول تعالى ذكره :أهرَء الم ركون من قريم خير أم قىوم تبّىعِ والىذين
من قبلهم من األمم الكافرة بربها ,يقول :فليس هرَء بخير من أولئىك ,فنصىفح عىنهم ,وَ نهلكهىم,
وهم با كافرون ,كما كان الذين أهلكناهم من األمم من قبلهم كفارا.
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وقوله :إنّ ُه ْم كىانُوا ُمجْ ِىر ِمينَ يقىول :إن قىوم تبّىع والىذين مىن قىبلهم مىن األمىم الىذين أهلكنىاهم إنمىا
أهلكناهم نجرامهم ,وكفىرهم بىربهم .وقيىل :إنهىم كىانوا مجىرمين ,ف ُكسىرت ألىف «إن» علىى وجىه
اَبتداء ,وفيها معنى ال رط استغناء بدَلة الكالم على معناها.

اآلية 39-38 :

ٍ َو َمىا بَ ْينَ ُه َمىا ََ ِعبِىينَ ي َمىا َخلَ ْقنَا ُه َمىآ
القول في تأويل قوله تعالى:
س َم َاوا ِ
{و َما َخلَ ْقنَا ال ّ
ت َو ْ
األر َ
َ
ِإَّ بِ ْال َح ّق َولَـ َ ِك ّن أ َ ْكث َ َر ُه ْم ََ يَ ْعلَ ُمونَ }.
ت السبع واألرضين وما بينهمىا مىن الخلىق لَ ِعبىا .وقولىه :مىا
موا ِ
يقول تعالى ذكره :وما َخلَ ْقنَا ال ّ
س َ
َخلَ ْقنا ُهمىىا إَّ بىىال َح ّق يقىىول :مىىا خلقنىىا السىىموات واألرٍ إَّ بى ّ
ىالحق الىىذي َ يصىىلح التىىدبير إَّ بىىه.
وإنما يعني بىذلك تعىالى ذكىره التنبيىه علىى صىحة البعىث والمجىازاة ,يقىول تعىالى ذكىره :لىم نخلىق
الخل ق عبثا بأن نحدثهم فنحييهم مىا أردنىا ,ثىم نفنىيهم مىن ييىر اَمتحىان بالطاعىة واألمىر والنهىي,
ويير مجازاة المطيع على طاعتىه ,والعاصىي علىى المعصىية ,ولكىن خلقنىا ذلىك لنبتلىي مىن أردنىا
ي
ي الّىذِينَ أسىا ُءوا ِبمىا َ
ع ِملُىوا َونجْ ِىا َ
امتحانه من خلقنا بما شئنا من امتحانه من األمر والنهي ِلنَجْ ِا َ
سنُوا بال ُح ْسنَى.
الّذِينَ أحْ َ
َولَ ِك ّن أ ْكث َ ُر ُه ْم َ يَ ْعلَ ُمونَ يقول تعالى ذكىره :ولكىن أكثىر هىرَء الم ىركين بىا َ يعلمىون أن هللا
خلق ذلك لهم ,فهم َ يخافون على ما يأتون من سخط هللا عقوبة ,وَ يرجون علىى خيىر إن فعلىوه
ثوابا لتكذيبهم بالمعاد.

اآلية 42-40 :

عىن ّم ْىولًى
القول في تأويل قوله تعالىِ { :إ ّن َي ْو َم ْالفَ ْ
ص ِل ِميقَىات ُ ُه ْم أَجْ َمعِىينَ ي َي ْىو َم ََ يُ ْغ ِنىي َم ْىولًى َ
ّللاُ ِإنّهُ ُه َو ْال َع ِا ُ
الر ِحي ُم }.
َ
ص ُرونَ ي ِإَّ َمن ّر ِح َم ّ
يا ّ
شيْئا ً َوََ ُه ْم يُن َ
شىر
يقول تعالى ذكىره :إن يىوم فصىل هللا القَىاء بىين خلقىه بمىا أسىلفوا فىي دنيىاهم مىن خيىر أو ّ
يجاى به المحسن بانحسان ,والمسيء بانساءة ميقاتهم أجمعين :يقول :ميقات اجتماعهم أجمعين.
كما:
ُ
ّ
َ
صى ِل ِميقىات ُه ْم
24083ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :إن يَ ْو َم الف ْ
صل فيه بين الناق بأعمالهم.
أج َمعِينَ يوم يُ ْف َ
شيْئا يقول َ :يىدفع ابىن عى ّم عىن ابىن عى ّم ,وَ صىاحب عىن
لى َ
وقوله :يَ ْو َم َ يُ ْغنِي َم ْولًى عن َم ْو ً
صى ُىرونَ يقىىول :وَ ينصىىر بعَىىهم
صىىاحبه شىىيئا مىىن عقوبىىة هللا التىىي حلّىىت بهىىم مىىن هللا َوَ ُهى ْم يُ ْن َ
بعَا ,فيستعيذوا ممن نالهم بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدنيا .كما:
ع ْ
ىن
24084ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :يَ ْو َم َ يُ ْغنِي َم ْىولًى َ
شيْئا ...اََية ,انقطعت األسىباق يومئى ٍذ يىا ابىن آدم ,وصىار النىاق إلىى أعمىالهم ,فمىن أصىاق
َم ْولًى َ
شرا شقي به آخر ما عليه.
يومئ ٍذ خيرا سعد به آخر ما عليه ,ومن أصاق يومئ ٍذ ّ
ّ
ىن» فىي قولىه :إَ َم ْ
ّللاُ اختلف أهىل العربيىة فىي موضىع « َم ْ
ّللاُ فقىال
ىن َر ِح َىم ّ
وقوله :إَّ َم ْن َر ِح َم ّ
بع نحويي البصرة :إَّ من رحم هللا ,فجعله بىدًَ مىن اَسىم المَىمر فىي ينصىرون ,وإن شىئت
جعلته مبتدأ وأضمرت خبىره ,يريىد بىه :إَّ مىن رحىم هللا فيغنىي عنىه .وقىال بعى نحىويي الكوفىة
ّللاُ قال :المرمنون ي فع بعَهم في بع  ,فإن شئت فاجعل « َم ْن» في موضىع
قوله :إَّ َم ْن َر ِح َم ّ
رفع ,كأنك قلت َ :يقوم أحد إَّ فالن ,وإن شئت جعلته نصىبا علىى اَسىتثناء واَنقطىا عىن ّأول
الكالم ,يريد :الله ّم إَّ من رحم هللا.
وقال آخرون مىنهم :معنىاه َ :يغنىي مىولًى عىن مىولًى شىيئا ,إَّ مىن أذن هللا لىه أن ي ىفع قىالَ :
األول .قىال:
يكون بدًَ مما في ينصرون ,ألن إَّ محقق,
ي ,والبدل َ يكون إَّ بمعنىى ّ
ّ
واألول منف ّ
وكذلك َ يجوز أن يكون مستأنفا ,ألنه َ يستأنف باَستثناء.
ً
ً
وأولى األقوال في ذلك بالصواق أن يكون في موضع رفع بمعنى :يوم َ يغني مولى عن مىولى
شيئا إَّ من رحم هللا منهم ,فإنه يغني عنه بأن ي فع له عند ربه.
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وقوله :إنّهُ ُه َو العَ ِا ُ
الىر ِحي ُم يقىول جى ّل ثنىاؤه واصىفا نفسىه :إن هللا هىو العايىا فىي انتقامىه مىن
يىا ّ
أعدائه ,الرحيم بأوليائه ,وأهل طاعته.

اآلية 46-43 :

ىيم ي َك ْال ُم ْهى ِل يَ ْغ ِلىي فِىي ْالبُ ُ
ىوم ي َ
ش َج َرة َ ّ
ىون ي
القول في تأويل قوله تعالى{ :إِ ّن َ
طعَىا ُم األثِ ِ
الاقّ ِ
ط ِ
َكغ َْلي ِ ْال َح ِم ِيم }.
ش َج َرة َ ّ
يقول تعالى ذكرهّ :
وم التي أخبر أنها ت َ ْنبُىت فىي أصىل الجحىيم ,التىي جعلهىا طعامىا
إن َ
الاقّ ِ
ألهل الجحيم ,ثمرها في الجحيم طعام اََثم في الدنيا بربىه ,واألثىيم :ذو انثىم ,وانثىم مىن أثىم يىأثم
فهو أثيم .وعنى به في هذا الموضع :الذي إثمه الكفر بربه دون ييره من اََثام .وقد:
24085ـ حدثنا محمد بن ب ار ,قال :حدثنا عبد الرحمن ,قال :حىدثنا سىفيان ,عىن األعمىم ,عىن
ىوم َ
إن شَى َج َرة َ ّ
إبراهيم ,عن همام بىن الحىار  ,أن أبىا الىدرداء كىان يُقىرىء رجىالً ّ
ىيم
طعىا ُم األثِ ِ
الاقّ ِ
فقال :طعام اليتيم ,فقال أبو الدرداء :قل إن شجرة الاقوم طعام الفاجر.
24086ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا يحيى بن عيسى عن األعمم ,عن أبي يحيى ,عن مجاهد,
عىىن ابىىن عبىىاق قىىال« :لىىو أن قطىىرة مىىن زقىىوم جهىىنم أنالىىت إلىىى الىىدنيا ,ألفسىىدت علىىى النىىاق
معاي هم».
حدثني أبو السائب ,قال :حدثنا أبو معاوية ,عن األعمم ,عن إبراهيم ,عن همام ,قىال :كىان أبىو
ىوم َ
إن شَى َج َرة َ ّ
الدرداء يُقرىء رجىالً ّ
ىيم قىال :فجعىل الرجىل يقىول :إن شىجرة الاقىوم
طعىا ُم األثِ ِ
الاقّ ِ
طعام اليتيم قال :فلما أكثر عليه أبو الدرداء ,فرآه َ يفهم ,قال :إن شجرة الاقوم طعام الفاجر.
إن شَى َج َرة َ ّ
24087ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىهّ :
ىوم
الاقّ ِ
َ
طعا ُم األثِ ِيم قال :أبو جهل.
وقوله :كال ُم ْه ِل َي ْغ ِلي فِي البُ ُ
ىون يقىول تعىالى ذكىره :إن شىجرة الاقىوم التىي جعىل ثمرتهىا طعىام
ط ِ
ُ
الكىىافر فىىي جهىىنم ,كالرصىىا أو الفَىىة ,أو مىىا يُىىذاق فىىي النىىار إذا أذيىىب بهىىا ,فتناهىىت حرارتىىه,
وشدّت حميته في شدّة السواد.
وقىد بيّنىا معنىى المهىل فيمىا مَىى بمىا أينىىى عىن إعادتىه فىي هىذا الموضىع مىن ال ىواهد ,وذكىىر
اختالا أهل التأويل فيه ,يير أنا نذكر من أقوال أهل العلم في هذا الموضع ما لم نذكره هناك:
 24088ـ حدثنا سليمان بن عبد الجبار ,قال :حدثنا محمد بن الصلت ,قال :حدثنا أبىو كدينىة ,عىن
ي الايت.
قابوق ,عن أبيه ,قال :سألت ابن عباق ,عن قول هللا ج ّل ثناؤه :كال ُم ْه ِل قال :كدرد ّ
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي بن سهل ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
حدثني عل ّ
كال ُم ْه ِل يَ ْغ ِلي فِي البُ ُ
ون يقول :أسود كمهل الايت.
ط ِ
حىىدثنا أبىىو كريىىب وأبىىو السىىائب ويعقىىوق بىىن إبىىراهيم ,قىىالوا :حىىدثنا ابىىن إدريىىس ,قىىال :سىىمعت
ي الايت.
مطرفا ,عن عطية بن سعد ,عن ابن عباق ,في قوله :كال ُم ْه ِل ماء يليظ كدرد ّ
مطىرا ,عىن رجىل ,عىن ابىن عبىاق فىي قولىه:
حدثني يحيى بن طلحة ,قال :حدثنا شريك ,عىن
ّ
ي الايت.
كال ُم ْه ِل قال :كدرد ّ
24089ـ حىدثنا ابىن المثنىى ,قىال :حىدثنا عبىد الصىمد ,قىال :حىدثنا شىعبة ,قىال :حىدثنا خليىد ,عىن
الحسن ,عن ابن عباق ,أنه رأى فَة قد أُذيبت ,فقال :هذا المهل.
24090ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا أبو معاوية ,قىال :حىدثنا عمىرو بىن ميمىون عىن أبيىه ,عىن
الو ُجىوه قىال :دخىل عبىد هللا بيىت المىال ,فىأخرج بقايىا كانىت فيىه,
عبد هللا ,في قوله :كال ُم ْه ِل يَ ْ ِوي ُ
فأوقد عليها النار حتى تهألت ,قال :أين السائل عن المهل ,هذا المهل.
ي :وحدثنا محمىد بىن المثنىى ,قىال :حىدثنا خالىد
24091ـ حدثنا ابن ب ار ,قال :حدثنا ابن أبي عد ّ
سئل عن المهل الىذي يقولىون يىوم
بن الحار  ,عن عوا ,عن الحسن ,قال :بلغني أن ابن مسعود ُ
القيامة شراق أهل النار ,وهو على بيت المال ,قال :فدعا بىذهب وفَىة فأذابهمىا ,فقىال :هىذا أشىبه
شيء في الدنيا بالمهل الذي هو لون السماء يوم القيامة ,وشراق أهل النىار ,ييىر أن ذلىك هىو أشىدّ
حرا من هذا ,لفظ الحديث َبن ب ار وحديث ابن المثنى نحوه.
ّ
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حدثنا أبو ُك َريب وأبو السائب ,قاَ :حىدثنا ابىن إدريىس ,قىال :أخبرنىا أشىعث ,عىن الحسىن ,قىال:
كان من كالمه أن عبد هللا بىن مسىعود رجىل أكرمىه هللا بصىحبة محمىد صىلى هللا عليىه وسىلم ,فىإن
عمر رضي هللا عنه استعمله على بيت المال ,قال :فعمد إلى فَة كثيرة مكسرة ,فخدّ لهىا أُخىدودا,
ثم أمر بحطب جال فأوقد عليها ,حتى إذا ا ّماعت وتابدت وعادت ألوانا ,قال :انظروا من بالباق,
فأُدخل القوم فقال لهم :هذا أشبه ما رأينا في الدنيا بال ُم ْهل.
وم َ
ش َج َرة َ ّ
24092ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهّ :
طعىا ُم
إن َ
الاقّ ِ
األثِ ِيم ...اََية ,ذُكر لنا أن ابن مسعود أُهديت له سقاية مىن ذهىب وفَىة ,فىأمر بأخىدود فخىدّت فىي
األرٍ ,ثم قُذِا فيها من جال الحطب ,ثم قذفت فيها تلك السقاية ,حتى إذا أزبىدت وانماعىت قىال
لغالمه :اد من بحَرتنا من أهل الكوفة ,فىدعا رهطىا ,فلمىا دخلىوا قىال :أتىرون هىذاق قىالوا نعىم,
قال :ما رأينا في الدنيا شبيها للمهل أدنى من الذهب والفَة حين أزبد وانما .
 24093ـ حدثنا أبو ه ام الرفاعي ,قال :حدثنا ابن يمان ,قىال :حىدثنا سىفيان ,عىن األعمىم ,عىن
ي ,قىال :أذاق عبىد هللا بىن مسىعود فَىة ,ثىم قىال :مىن أراد أن ينظىر إلىى
عبد هللا بن سىفيان األسىد ّ
المهل فلينظر إلى هذا.
حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,عن قابوق ,عن أبيه ,عن ابن عباق ,في قوله :يَ ْىو َم ت َ ُك ُ
سىما ُء
ىون ال ّ
ي الايت.
كال ُم ْه ِل قال :كدُرد ّ
 24094ـ حدثني يحيى بن طلحة قال :حدثنا شريك ,عن سىالم ,عىن سىعيد :كالمهىل قىال :كىدردي
الايت.
حدثنا ابن المثنى ,قال :حدثنا يعمر بن ب ر ,قال :حىدثنا ابىن المبىارك ,قىال :حىدثنا أبىو الصىباح,
قال :سمعت يايد بن أبي سمية يقول :سمعت ابن عمىر يقىول :هىل تىدرون مىا المهىلق المهىل مهىل
الايت ,يعني آخره.
قال :ثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني ,قال :حدثنا ابن المبارك ,قال :أخبرنا أبو الصىباح األيلىي,
عن يايد بن أبي سمية ,عن ابن عمر بمثله.
دراج أبىي
24095ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا رشدين بن سعد ,عىن عمىرو بىن الحىار  ,عىن ّ
ي صىلى هللا عليىه وسىلم فىي قولىهِ :ب َمىاءٍ كال ُم ْهى ِل
السمح ,عىن أبىي الهيىثم ,عىن أبىي سىعيد ,عىن النبى ّ
قربه إلى وجهه ,سقطت فروة وجهه فيه».
«ك َعكر الايت ,فإذا ّ
قال :ثنا محمىد بىن المثنىى ,قىال :حىدثنا يعمىر بىن ب ىر ,قىال :أخبرنىا ابىن المبىارك ,قىال :أخبرنىا
رشدين بن سعد ,قال :ثنىي عمىرو بىن الحىار  ,عىن أبىي السىمح ,عىن أبىي الهيىثم ,عىن أبىي سىعيد
ي صلى هللا عليه وسلم ,مثله.
ال ُخدْر ّ
ي ,عن النب ّ
وقولهِ :في البُ ُ
قىراء المدينىة والبصىرة والكوفىة
القراء فىي قىراءة ذلىك ,فقرأتىه عامىة ّ
ون اختلفت ّ
ط ِ
«ت َ ْغ ِلي» بالتاء ,بمعنى أن شجرة الاقوم تغلي في بطونهم ,فأنثوا تغلىي لتأنيىث ال ىجرة .وقىرأ ذلىك
قراء أهىل الكوفىة َي ْغ ِلىي بمعنىى :طعىام األثىيم يغلىي ,أو المهىل يغلىي ,فىذ ّكره بعَىهم لتىذكير
بع
ّ
الطعام ,ووجه معناه إلى أن الطعام هو الذي يغلي في بطونهم وبعَهم لتذكير المهل ,ووجهه إلىى
أنه صفة للمهل الذي يغلي.
والصواق من القول في ذلك أنهمىا قراءتىان معروفتىان صىحيحتا المعنىى ,فبأيتهمىا قىرأ القىارىء
ىيم يقىىول :يغلىىي ذلىىك فىىي بطىىون هىىرَء األشىىقياء كغلىىي المىىاء المحمىىوم ,وهىىو
فمصىىيب َكغ َْلىىي ال َح ِمى ِ
حره ,وقيىل :حمىيم وهىو محمىوم ,ألنىه مصىروا مىن
المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدّة ّ
مفعول إلى فعيل ,كما يقال :قتيل من مقتول.

اآلية 48-47 :

ق
س َو ِ
آء ْال َج ِح ِيم ي ث ُ ّم ُ
عىذَا ِ
صبّواْ فَ ْوقَ َرأْ ِس ِه ِم ْن َ
ى َ
القول في تأويل قوله تعالىُ { :خذُوهُ فَا ْعتِلُوهُ إِلَ َ
ْال َح ِم ِيم }.
يقول تعالى ذكرهُ :خذُوهُ يعني هذا األثيم بربه ,الذي أخبر ج ّل ثنىاؤه أن لىه شىجرة الاقىوم طعىام
فا ْعتِلُوهُ يقول تعالى ذكره :فادفعوه وسوقوه ,يقال منه :عتلىه يعتلىه عىتالً :إذا سىاقه بالىدفع والجىذق
ومنه قول الفرزدق:
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ع ِطيّةَ ت ُ ْعتِ ُل
س ال ِك َرا ُم بِ ِ
ناحلِيكَ أبَا ُه ُمحتى ت ُ َردّ إلى َ
لَ ْي َ
أي تُساق دَ ْفعا وسحبا.
اء ال َج ِح ِيم :إلى وسط الجحىيم .ومعنىى الكىالم :يقىال يىوم القيامىة :خىذوا هىذا األثىيم
س َو ِ
وقوله :إلى َ
ُ
فسوقوه دفعا في هره ,وسحبا إلى وسط النار .وبنحو الذي قلنا في معنى قولىه :فىا ْعتِلوهُ قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
 24096ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عىن مجاهىد قولىهُ :خىذُوهُ فىا ْعتِلُوهُ
اء ال َج ِح ِيم قال :خذوه فادفعوه.
س َو ِ
إلى َ
ُ
قراء أهل المدينة وبع أهل مكة.
وفي قوله :فاعْتلوهُ لغتان :كسر التاء ,وهي قراءة بع
ّ
والصواق من القراءة فىي ذلىك عنىدنا أنهمىا لغتىان معروفتىان فىي العىرق ,يقىال منىه :عتىل يعتِىل
ويعتُل ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
سىط
س َىو ِ
اء ال َج ِح ِ
ىيم :إلىى َو َ
24097ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة إلى َ
النار.
ُ
ق ال َح ِم ِيم يقول تعالى ذكره :ثىم صىبوا علىى رأق هىذا األثىيم
وقوله :ث ّم ُ
عذا ِ
صبّوا فَ ْوقَ رأ ِس ِه ِم ْن َ
صى َه ُر ِبى ِه
من عذاق الحميم ,يعني :من الماء المسخن الذي وصفنا صفته ,وهو الماء الذي قال هللا يُ ْ
ما في بُ ُ
طون ِه ْم وال ُجلُودُ ,وقد بيّنت صفته هنالك.

اآلية 50-49 :

القول في تأويل قوله تعالى{ :ذُ ْق ِإنّكَ أَنتَ ْال َع ِا ُ
يا ْال َك ِري ُم ي ِإ ّن هَـَذَا َما ُكنت ُ ْم ِب ِه ت َْمت َُرونَ }.
ي :ذق هذا العذاق الذي تعذّق به اليىوم إنّىكَ أ ْنىتَ ال َع ِا ُ
يىا
يقول تعالى ذكره :يقال لهذا األثيم ال ق ّ
في قومك ال َك ِري ُم عليهم .وذُكر أن هذه اََيات نالت في أبي جهل بن ه ام .ذكر من قال ذلك:
صىبّوا فَ ْىوقَ رأ ِسى ِه ِم ْ
ىن
24098ـ حىدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ثُى ّم ُ
ي صىلى هللا عليىه وسىلم ,فأخىذه ّ
فهىاه ,ثىم قىال:
عذَا ِ
َ
ق ال َح ِم ِيم نالت في ّ
عدو هللا أبي جهىل لقىي النبى ّ
أولى لك يا أبا جهل فأولى ,ثم أولى لك فأولى ,ذق إنك أنت العايا الكريم ,وذلك أنه قال :أيوعدني
أعا من م ى بين جبليها .وفيه نالت َوَ ت ُ ِط ْع ِم ْن ُه ْم آ ِثما ْأو َكفُورا وفيه نالت َكالّ
محمد ,وهللا ألنا ّ
َ ت ُ ِط ْعهُ َوا ْس ُج ْد َوا ْقت َِرقْ وقال قتادة :نالىت فىي أبىي جهىل وأصىحابه الىذين قتىل هللا تبىارك وتعىالى
ار ال َب َو ِار.
يوم بدر ألَ ْم ت ََر إلى الّذِينَ َبدّلُوا ِن ْع َمةَ ّ
ّللاِ ُك ْفرا وأ َ َحلّوا قَ ْو َم ُه ْم دَ َ
حدثنا ابن عبد األعلى ,قىال :حىدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,قىال :نالىت فىي أبىي جهىل
أعا وَ أكرم مني ,فقال هللا ّ
ُخذوهُ فا ْعتِلُوهُ قال قتادة ,قال أبو جهل :ما بين جبليها رجل ّ
عا وجى ّل:
ذُ ْق إنّكَ أ ْنتَ العَ ِا ُ
يا ال َك ِري ُم.
24099ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيىد ,فىي قولىهُ :خىذُوهُ فىا ْعتِلُوهُ إلىى
اء ال َج ِح ِيم قال :هذا ألبي جهل.
س َو ِ
َ
ّ
فإن قال قائل :وكيف قيل وهو يهان بالعذاق الذي ذكره هللا ,ويذل بالعتل إلى سواء الجحىيم :إنىك
ّ
أنت العايا الكريمق قيل :إن قوله :إنّكَ أ ْنىتَ العَ ُ
بىالعاة
ايىا ال َك ِىري ُم ييىر وصىف مىن قائىل ذلىك لىه
والكرم ,ولكنه تقريع منه له بما كان يصف به نفسه في الدنيا ,وتوبي له بذلك على وجىه الحكايىة,
عىذّق بىه فىي
ألنه كان في الدنيا يقول :إنك أنت العايا الكىريم ,فقيىل لىه فىي اََخىرة ,إذ عىذّق بمىا ُ
النار :ذُق هذا الهوان اليوم ,فإنك كنىت تىاعم أنىك أنىت العايىا الكىريم ,وإنىك أنىت الىذليل المهىين,
العا والكرم ,هال تمتنع من العذاق ّ
فأين الذي كنت تقول وتدّعي من ّ
بعاتك.
 24100ـى حىىدثنا ابىىن ب ىىار ,قىىال :حىىدثنا صىىفوان بىىن عيسىىى قىىال حىىدثنا ابىىن عجىىالن عىىن سىىعيد
ّ
سىربل الرحمىة ,وارتىدى
المقبري ,عن أبي هريرة قال :قال كعب :ثالثة أثواق :اتّار
بىالعا ,وت َ َ
تعاز بغير ما ّ
الكبرياء تعالى ذكره ,فمن ّ
أعىاه هللا فىذاك الىذي يقىال :ذق إنىك أنىت العايىا الكىريم,
ومن رحم الناق فذاك الذي سربل هللا سرباله الذي ينبغي له ومن تكبر فذاك الىذي نىاز هللا رداءه
ّ
وعىا .وأجمعىت
إن هللا تعالى ذكىره يقىول َ« :ينبغىي لمىن نىازعني ردائىي أن أدخلىه الجنىة» جى ّل
قراء األمصار جميعا على كسىر األلىف مىن قولىه :ذُ ْق إنّىكَ علىى وجىه اَبتىداء .وحكايىة قىول هىذا
ّ
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القائل :إني أنا العايا الكريم .وقرأ ذلك بع المتأخرين «ذُ ْق أَنّكَ » بفتح األلف على إعمال قوله:
ذُ ْق في قوله :أنّكَ كأنك معنى الكالم عنده :ذق هذا القول الذي قلته في الدنيا.
والصىىواق مىىن القىىراءة فىىي ذلىىك عنىىدنا كسىىر األلىىف مىىن إنّىىكَ علىىى المعنىىى الىىذي ذكىىرت لقارئىىه,
القراء عليه ,وشذوذ ما خالفه ,وكفى دليالً على خطىأ قىراءة خالفهىا ,مىا مَىت
نجما الحجة من ّ
عليىىه األئمىىة مىىن المتقىىدمين والمتىىأخرين ,مىىع بُعىىدها مىىن الصىىحة فىىي المعنىىى وفراقهىىا تأويىىل أهىىل
التأويل.
ّ
ُ
وقولهّ :
إن َهذَا مىا ك ْنىت ُ ْم بِى ِه ت َْمت َ ُىرونَ يقىول تعىالى ذكىره :يقىال لىه :إن هىذا العىذاق الىذي تعىذق بىه
ّ
اليوم ,هو العذاق الذي كنتم في الدنيا ت َ ُكون ,فتختصمون فيه ,وَ توقنون به فقد لقيتموه ,فذوقوه.

اآلية 53-51 :

ىين ي فِىي َجنّىا ٍ
سىونَ ِمىن
ت َو ُ
ُىون ي يَ ْلبَ ُ
القول في تأويىل قولىه تعىالىِ { :إ ّن ْال ُمتّقِىينَ فِىي َمقَ ٍ
عي ٍ
ىام أ َ ِم ٍ
ق ّمتَقَا ِبلِينَ }.
ُ
سند ٍُق َو ِإ ْستَب َْر ٍ
يقول تعالى ذكره :إن الذين اتقوا هللا بأداء طاعتىه ,واجتنىاق معاصىيه فىي موضىع إقامىة ,آمنىين
فىىي ذلىىك الموضىىع ممىىا كىىان يخىىاا منىىه فىىي مقامىىات الىىدنيا مىىن األوصىىاق والعلىىل واألنصىىاق
واألحاان.
ىين» بَىم
ين فقرأته عامة ّ
واختلفت ّ
قىراء المدينىة «فىي ُم ٍ
القراء في قراءة قوله :فِي َم ٍ
قىام ِأم ٍ
قام ِأم ٍ
قىام
الميم ,بمعنى :في إقامة أمين من الظعن .وقرأته عامة ّ
قىراء المصىرين .الكوفىة والبصىرة فِىي َم ٍ
بفتح الميم على المعنى الذي وصفنا ,وتوجيها إلى أنهم في مكان وموضع أمين.
والصواق من القىول فىي ذلىك أنهمىا قراءتىان مستفيَىتان فىي قىرأة األمصىار صىحيحتا المعنىى,
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
24101ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىهّ :
ىام
إن ال ُمتّقِىينَ فِىي َمقَ ٍ
ي وهللا ,أمين من ال يطان واألنصاق واألحاان.
ِأم ٍ
ين إ ّ
ُون الجنات والعيون ترجمة عن المقام األمين ,والمقام األمين :هىو الجنىات
وقولهِ :في َجنّا ِ
ت َو ُ
عي ٍ
والعيون ,والجنات :البساتين ,والعيون :عيون الماء المطرد في أصول أشجار الجنات.
س ْند ٍُق يقول :يلبس هرَء المتقون في هذه الجنىات مىن سىندق ,وهىو مىا ّ
رق
سونَ ِم ْن ُ
وقولهَ :ي ْل َب ُ
من الديباج وإستبرق :وهو ما يلظ من الديباج .كما:
24102ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عىن قتىادة ,عىن عكرمىة ,فىي قولىهِ :م ْ
ىن
ق قال :انستبرق :الديباج الغليظ.
ُ
س ْند ٍُق وإ ْستَب َْر ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
ق ولم يقل لباسا ,استغناء بدَلة الكالم على معناه.
سونَ ِمن ُ
وقيل :يَلبَ ُ
سند ٍُق َوإ ْستب َْر ٍ
وقولهُ :مت َقىابِلِينَ يعنىي أنهىم فىي الجنىة يقابىل بعَىهم بعَىا بىالوجوه ,وَ ينظىر بعَىهم فىي قفىا
بع  .وقد ذكرنا الرواية بذلك فما مَى ,فأيني ذلك عن إعادته.

اآلية 57-54 :

ىين ي يَى ْدعُونَ فِي َهىا بِكى ّل فَا ِك َهى ٍة ِآمنِىينَ ي
القول في تأويل قوله تعالىَ { :كذَلِكَ َوزَ ّوجْ نَا ُهم بِ ُح ٍ
ىور ِع ٍ
اق ْال َج ِح ِيم ي فََْىالً ّمىن ّربّىكَ ذَلِىكَ ُه َىو ْالفَ ْىو ُز
عذَ َ
ى َو َوقَا ُه ْم َ
ََ يَذُوقُونَ فِي َها ْال َم ْوتَ إَِّ ْال َم ْوتَةَ اَُولَ َ
ْالعَ ِظي ُم }.
يقىىول تعىىالى ذكىىره :كمىىا أعطينىىا هىىرَء المتقىىين فىىي اََخىىرة مىىن الكرامىىة بإدخالنىىاهم الجنىىات,
زوجنىاهم أيَىا فيهىا حىورا مىن النسىاء,
وإلباسناهم فيها السندق وانستبرق ,كذلك أكرمنىاهم بىأن ّ
ّ
واحدتهنَ :ح ْوراء .وكان مجاهد يقول في معنى ال ُحور ,ما:
وهن النقيات البياٍ,
 24103ـ حدثني به محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصم ,قال :حدثنا عيسى وحدثني الحار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقىاء جميعىا ,عىن ابىن أبىي نجىيح ,عىن مجاهىد ,قولىه :وزَ ّوجْ نىا ُه ْم
ّ
ّ
فىيهن الطىرا بىا ٍد ُمى ّ
سىوقهن مىن
ين قال :أنكحنىاهم حىورا .قىال :وال ُحىور :الالتىي يحىار
ِب ُح ٍ
ور ِع ٍ
ّ
ّ
إحىداهن كىالمرآة مىن رقىة الجلىد ,وصىفاء اللىون ,وهىذا
ثيابهن ,ويرى النا ر وجهىه فىي كبىد
وراء
الذي قالىه مجاهىد مىن أن الحىور إنمىا معناهىا :أنىه يحىار فيهىا الطىرا ,قىول َ معنىى لىه فىي كىالم
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العرق ,ألن ال ُحور إنما هو جمع حوراء ,كالحمر جمع حمىراء ,والسىود :جمىع سىوداء ,والحىوراء
ي البياٍ من الطعام ال ُح ّىواري .وقىد بيّنىا
إنما هي فعالء من الحور وهو نقاء البياٍ ,كما قيل للنق ّ
معنى ذلك ب واهده فيما مَى قبل .وبنحو الذي قلنا فىي معنىى ذلىك قىال سىائر أهىل التأويىل .ذكىر
من قال ذلك:
َ
ىور
24104ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولهَ :كذلكَ َوزَ ّوجْ نىا ُه ْم بِ ُح ٍ
ين».
ين قال :بيَاء عيناء ,قال :وفي قراءة ابن مسعود «ب ِع ٍ
يس ِع ٍ
ِع ٍ
ىين قىال:
حدثنا بن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابىن ثىور ,عىن معمىر ,عىن قتىادة ,فىي قولىه :بِ ُح ٍ
ىور ِع ٍ
ىين» .وقىرأ ابىن مسىعود هىذه ,يعنىي أن معنىى
بي عين ,قال :وفي حرا ابىن مسىعود «ب ِع ٍ
ىيس ِع ٍ
الحور يير الذي ذهب إليه مجاهد ,ألن العيس عند العرق جمع عيساء ,وهي البيَىاء مىن انبىل,
كما قال األع ي:
َ
ّ
ّ
ْ
الرحْ ِل نَعّابا
نازحٍ ت َ ْع ِوي الذ ُ
س تَحْ تَ ّ
َو َم ْه َمةً ِ
ئاق بِ ِه َكلفتُ أ ْعيَ َ
يعني باألعيس :جمالً أبي  .فأما العين فإنها جمع عيناء ,وهي العظيمة العينين من النساء.
وقوله :يَ ْدعُونَ فِيها ...اََيىة ,يقىول :يىدعو هىرَء المتقىون فىي الجنىة بكى ّل نىو مىن فواكىه الجنىة
اشتهوه ,آمنين فيها من انقطا ذلك عنهم ونفاده وفنائىه ,ومىن يائلىة أذاه ومكروهىه ,يقىول :ليسىت
تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا التي نأكلها ,وهم يخىافون مكىروه عاقبتهىا ,ويىب أذاهىا مىع نفادهىا
من عندهم ,وعدمها في بع األزمنة واألوقات .وكان قتادة يوجه تأويل قوله :آمنين إلى ما:
24105ـ حدثنا به ب ر ,قال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة يَى ْدعُونَ فِي َهىا ب ُكى ّل فا ِك َهى ٍة
ِآمنِينَ أمنوا من الموت واألوصاق وال يطان.
وقوله َ :يَذُوقُونَ فِيها ال َم ْوتَ إَّ ال َم ْوتَةَ األُولى يقول تعىالى ذكىره َ :يىذوق هىرَء المتقىون فىي
الجنة الموت بعد الموتة األولى التي ذاقوها في الدنيا.
وكان بع أهل العربية يوجه «إَّ» في هذا الموضع إلى أنهىا فىي معنىى سىوى ,ويقىول :معنىى
الكالم َ :يذوقون فيها الموت سوى الموتة األولى ,ويمثله بقوله تعالى ذكىرهَ :وَ ت َ ْن ِك ُحىوا مىا نَ َكى َح
سلَف بمعنى :سوى ما قد فعل آباؤكم ,ولىيس للىذي قىال مىن ذلىك عنىدي
آباؤُ ُك ْم ِمنَ النّ ِ
ساء إَّ ما قَ ْد َ
وجه مفهوم ,ألن األيلب من قو ل القائل َ :أذوق اليوم الطعام إَ الطعام الذي ذقته قبىل اليىوم أنىه
يريد الخبر عن قائله أن عنده طعاما في ذلك اليوم ذائقه وطاعمىه دون سىائر األطعمىة ييىره .وإذا
كان ذلك األيلب من معناه وجب أن يكون قد أثبت بقوله :إَّ ال َم ْوتَةَ األُولى موتة من نىو األولىى
هىم ذائقوهىىا ,ومعلىىوم أن ذلىك لىىيس كىىذلك ,ألن هللا ّ
عىا وجى ّل قىىد آ َمىن أهىىل الجنىىة فىي الجنىىة إذا هىىم
دخلوها من المىوت ,ولكىن ذلىك كمىا وصىفت مىن معنىاه .وإنمىا جىاز أن توضىع «إَ» فىي موضىع
«بعد» لتقارق معنييهما في هذا الموضع وذلك أن القائل إذا قال َ :أكلم اليوم رجالً إَ رجالً عند
عمرو قد أوجب على نفسه أن َ يكلم ذلك اليوم رجالً بعد كىالم الرجىل الىذي عنىد عمىرو .وكىذلك
إذا قال َ :أكلم اليوم رجالً بعد رجل عند عمرو ,قد أوجب على نفسه أن َ يكلىم ذلىك اليىوم رجىالً
إَ رجالً عند عمرو ,فبعىد ,وإَ :متقاربتىا المعنىى فىي هىذا الموضىع .ومىن شىأن العىرق أن تَىع
ا لكلمىىة مكىىان ييرهىىا إذا تقىىارق معنياهمىىا ,وذلىىك كوضىىعهم الرجىىاء مكىىان الخىىوا لمىىا فىىي معنىىى
الرجىىاء مىىن الخىىوا ,ألن الرجىىاء لىىيس بيقىىين ,وإنمىىا هىىو طمىىع ,وقىىد يصىىدق ويكىىذق كمىىا الخىىوا
يصدق أحيانا ويكذق ,فقال في ذلك أبو ذُ َؤيْب:
ع َو ِام ُل
هاوخالَفَها فِي بَ ْي ِ
ت نُو ٍ
ق َ
إذا لَ َ
سعَتْهُ الدّب ُْر لَ ْم يَ ْر ُج لَ ْسعَ َ
ّ
الظىن موضىع العلىم الىذي لىم
فقال :لم يرج لسعها ,ومعناه فىي ذلىك :لىم يخىف لسىعها ,وكوضىعهم
يدرك من قِبل العيان ,وإنما أدرك استدًََ أو خبرا ,كما قال ال اعر:
فَقُ ْلتُ لَ ُه ْم ُنّوا ْ
س ّر ِد
ي ال ُم َ
بألفَ ْي ُمدَ ّج ٍج َ
س َرات ُ ُه ُم في ِ
الفار ِس ّ
ّ
الظن موضىع اليقىين ,إذ لىم يكىن المقىول لهىم ذلىك قىد
بمعنى :أيقنوا بألفى مد ّج ,واعلموا ,فوضع
عاينوا ألفي مدج ,,وَ رأوهم ,وإن ما أخبرهم به هذا المخبر ,فقىال لهىم نىوا العلىم بمىا لىم يعىاين
مىىن فعىىل القلىىب ,فوضىىع أحىىدهما موضىىع اََخىىر لتقىىارق معنييهمىىا فىىي نظىىائر لمىىا ذكىىرت يكثىىر
إحصاؤها ,كما يتقارق معنى الكلمتين فىي بعى المعىاني ,وهمىا مختلفتىا المعنىى فىي أشىياء أخىر,
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فتَع العرق إحداهما مكىان صىاحبتها فىي الموضىع الىذي يتقىارق معنياهمىا فيىه ,فكىذلك قولىهَ :
يَذُوقُون فِيها ال َم ْىوتَ إَّ ال َم ْوتَىةَ األُولىى وضىعت «إَ» فىي موضىع «بعىد» لمىا نصىف مىن تقىارق
سىاء إَّ مىا قَى ْد
معنى «إَ» ,و«بعد» فىي هىذا الموضىع ,وكىذلك َوَ ت َ ْن ِك ُحىوا مىا نَ َكى َح آبىاؤُ ُك ْم ِمىنَ النّ ِ
ف إنما معناه :بعد الذي سىلف مىنكم فىي الجاهليىة ,فأمىا إذا وجهىت «إَ» فىي هىذا الموضىع إلىى
َ
سلَ َ
معنى سوى ,فإنما هو ترجمة عن المكان ,وبيان عنها بما هو أشدّ التباسا على من أراد علم معناها
منها.
ً
َال ِم ْن َربّكَ يقول تعالى ذكره :ووقى هرَء المتقين ربهم يومئ ٍذ
اق ال َج ِح ِيم فَ ْ
عذَ َ
وقولهَ :و َوقا ُه ْم َ
ً
عذاق النار تفَال يا محمد من ربك عليهم ,وإحسانا منه إليهم بذلك ,ولم يعاقبهم بجرم سلف منهم
في الدنيا ,ولوَ تفَله عليهم بصفحه لهم عن العقوبة لهىم علىى مىا سىلف مىنهم مىن ذلىك ,لىم يقهىم
عذاق الجحيم ,ولكن كان ينالهم ويصيبهم ألمه ومكروهه.
وقوله :ذَلكَ ُه َو الفَ ْو ُز العَ ِظي ُم يقول تعالى ذكره :هذا الذي أعطينا هىرَء المتقىين فىي اََخىرة مىن
الكرامة التي وصفت في هذه اََيات ,هو الفوز العظيم :يقول :هو الظفر العظيم بما كىانوا يطلبىون
مىىن إدراكىىه فىىي الىىدنيا بأعمىىالهم وطىىاعتهم لىىربهم ,واتقىىائهم إيىىاه ,فيمىىا امتحىىنهم بىىه مىىن الطاعىىات
والفرائ  ,واجتناق المحارم.

اآلية 59-58 :

ارتَقِبْ ِإنّ ُه ْم ّم ْرت َ ِقبُونَ }.
القول في تأويل قوله تعالىَ { :فإِنّ َما َي ّ
سانِكَ َل َعلّ ُه ْم َيتَذَ ّك ُرونَ ي َف ْ
س ْرنَاهُ ِب ِل َ
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسىلم :فإنمىا سى ّهلنا قىراءة هىذا القىرآن الىذي أنالنىاه
إليىك يىا محمىد بلسىىانك ,ليتىذكر هىرَء الم ىىركون الىذين أرسىلناك إلىىيهم بعبىره و ُحججىه ,ويتّعظىىوا
بعظاتىىه ,ويتف ّكىىروا فىىي آياتىىه إذا أنىىت تتلىىوه علىىيهم ,فينيبىىوا إلىىى طاعىىة ربهىىم ,ويىىذعنوا للحى ّ
ىق عنىىد
ت َ َبيُنهموه .كما:
س ْىرناهُ ِب ِلسىانِكَ :
24106ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتىادة ,قولىه :فإنّ َمىا َي ّ
أي هذا القرآن لَ َعلّ ُه ْم َيتَذَ ّك ُرونَ .
س ْرناهُ ِب ِلسىانِكَ
24107ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيد ,في قوله :فإنّما َي ّ
سرناه :أطلق به لسانه.
قال :القرآن ,وي ّ
فارتَقِبْ إنّ ُه ْم ُم ْرت َ ِقبُونَ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :فىانتظر أنىت يىا
وقولهْ :
محمد الفتح من ربك ,والنصر على هرَء الم ىركين بىا مىن قومىك مىن قىريم ,إنهىم منتظىرون
ّ
الحىق مىن أراد قبولىه واتباعىك عليىه .وبنحىو
عند أنفسهم قهرك ويلبتك بصدّهم عما أتيتهم به مىن
فارتَقِبْ إنّ ُه ْم ُم ْرت َ ِقبُونَ قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
الذي قلنا في تأويل قولهْ :
ّ
َ
َ
فارتقِىبْ إن ُهى ْم ُم ْرت ِقبُىونَ  :أي
24108ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة َ
فانتظر إنهم منتظرون.

سورة الجاثية
سورة الجاثية مكية
وآياتها سبع وثالثون
بسم هللا الرح َمن الرحيم

اآلية 3-1 :

ت
القول في تأويل قوله تعالى:
سى َم َاوا ِ
ق ِمىنَ ّ
ىيم ي ِإ ّن فِىي ال ّ
{حم ي ت َِنايى ُل ْال ِكتَىا ِ
يىا ْال َح ِك ِ
ّللاِ ْالعَ ِا ِ
َ
ٍ ََيَا ٍ
ت لّ ْل ُمرْ ِمنِينَ }.
َو ْ
األر ِ
ّللاِ فإن معناه :هىذا تنايىل القىرآن
ق ِمنَ ّ
قد تقدم بياننا في معنى قوله :حم .وأما قوله :ت َ ْن ِاي ُل ال ِكتا ِ
يا في انتقامه من أعدائه ال َح ِك ِيم في تدبيره أمر خلقه.
من عند هللا العَ ِا ِ

This file was downloaded from QuranicThought.com

وقولهّ :
ٍ ََََ يا ٍ
ت ْلل ُمىرْ ِمنِينَ يقىول تعىالى ذكىره :إن فىي السىموات السىبع
ت
س َموا ِ
إن فِي ال ّ
ْ
واألر ِ
ّ
منهن ناول الغيث ,واألرٍ التي منها خروج الخلق أيهىا النىاق ََََ يىا ٍ
ت ْلل ُمىرْ ِمنِينَ يقىول:
الالتي
ألدلة وحججا للمصدّقين بالحج ,إذا تبيّنوها ورأوها.

اآلية 4 :

{وفِي خ َْل ِق ُك ْم َو َما يَب ّ
ُث ِمن دَآبّ ٍة آيَاتٌ لّقَ ْو ٍم يُوقِنُونَ }.
القول في تأويل قوله تعالىَ :
تفىرق فىي األرٍ مىن دابىة تىدقّ
يقول تعالى ذكره :وفي خلىق هللا إيىاكم أيهىا النىاق ,وخلقىه مىا ّ
فيقىرون
عليها من يير جنسكم آياتٌ ِلقَ ْو ٍم يُوقِنُونَ يعني :حججا وأدلة لقوم يوقنون بحقائق األشياءّ ,
بها ,ويعلمون صحتها.
واختلفىىت القى ّىراء فىىي قىىراءة قولىىه :آيىىاتٌ ِلقَى ْىو ٍم يُوقِنُىىونَ وفىىي التىىي بعىىد ذلىىك فقىىرأ ذلىىك عامىىة قى ّىراء
قراء الكوفة آيىاتٌ رفعىا علىى اَبتىداء ,وتىرك ردّهىا علىى قولىه ََََ :يىا ٍ
ت
المدينة والبصرة وبع
ّ
ت» خفَىىا بتأويىىل النصىىب ردّا علىىى قولىىه ََََ :يىىا ٍ
ْلل ُمىىرْ ِمنِينَ  ,وقرأتىىه عامىىة قى ّىراء الكوفىىة «آيىىا ٍ
ت
ي في
ْلل ُمرْ ِمنِينَ  .وزعم قارئو ذلك كذلك من المتأخرين أنهم اختاروا قراءته كذلك ,ألنه في قراءة أُب ّ
اََيات الثالثة «ََََ يا ٍ
ت» بالالم فجعلوا دخول الالم في ذلك في قراءته دليالً لهم على صحة قراءة
ُ
جميعه بالخف  ,وليس الذي اعتمدوا عليه من الحجة في ذلك بحجة ,ألن َ رواية بىذلك عىن أبىي
ي لو ص ّحت به عنه رواية ,ثم لم يُعلم كيف كانت قراءته بالخف أو بىالرفع لىم يكىن
صحيحة ,وأب ّ
الحكم عليه بأنه كان يقرأه خفَا ,بأولى من الحكم عليه بأنه كان يقىرأه رفعىا ,إذ كانىت العىرق قىد
تدخل الالم في خبر المعطوا على جملة كالم تا ّم قد عملىت فىي ابتىدائها «إن» ,مىع ابتىدائهم إيىاه,
ي:
كما قال ُح َميد بن ثَور ال ِهالل ّ
ف ُ
ّ
ا لَ َم ّما أحْ قُ ُر
إن ِ
ط ُر ٌ
الخالفَةَ َب ْعدَ ُه ْم لَذَمي َمةٌ َوخَالئِ ٌ
فأدخل الالم في خبر مبتدأ بعد جملة خبر قد عملىت فيىه «إن» إذ كىان الكىالم ,وإن ابتىدىء منويىا
فيه إن.
والصواق من القول في ذلك إن كان األمر على ما وصفنا أن يقال :إن الخف في هذه األحرا
القىراء صىحيحتا المعنىى,
والرفع قراءتان مستفيَتان في قىرأة األمصىار قىد قىرأ بهمىا علمىاء مىن ّ
فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

اآلية 5 :

{و ْ
ق فَأَحْ يَا بِ ِه
القول في تأويل قوله تعالى:
ار َو َمآ أَنَاَ َل ّ
س َم ِ
ّللاُ ِمنَ ال ّ
اختِالَ ِ
ا اللّ ْي ِل َوالنّ َه ِ
آء ّمن ّر ْز ٍ
َ
ّ
ُ
َ
الريَاحِ آيَاتٌ لق ْو ٍم يَ ْع ِقلونَ }.
ص ِر ِ
ٍ بَ ْعدَ َم ْوتِ َها َوت َ ْ
ْ
يف ّ
األر َ
ّ
ْ
ّ
هار أيها الناق ,تعاقبهما عليكم ,هذا بظلمتىه وسىواده
يقول تبارك وتعالى :وفي اختِ ِ
الا الل ْي ِل والن ِ
ْ
ْ
ق وهو الغيث الذي به تخىرج األرٍ أرزاق
وهذا بنوره وضيائه َوما أ ْناَ َل ّ
س ِ
ّللاُ ِمنَ ال ّ
ماء ِمن ِرز ٍ
العباد وأقىواتهم ,وإحيائىه األرٍ بعىد موتهىا :يقىول :فأنبىت مىا أنىال مىن السىماء مىن الغيْىث ميىت
ّ
اهتات بالنبات والار من بعد موتها ,يعني :من بعد جدوبها وقحوطها ومصىيرها
األرٍ ,حتى
دائرة َ نبت فيها وَ زر .
ً
مىرة ,وجنوبىا أخىرى ,وصىبّا
ص ِىر ِ
وقولهَ :وت َ ْ
الريىاحِ يقىول :وفىي تصىريفه الريىاح لكىم شىماَ ّ
يف ّ
أحيانا ,ودبورا أخرى لمنافعكم.
مرة ,وبالعذاق أخرى .ذكر من قال ذلك:
وقد قيل :عنى بتصريفها بالرحمة ّ
يف
ص ِىر ِ
24109ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عىن قتىادة ,فىي قولىهَ :وت َ ْ
الرياحِ قال :تصريفها إن شاء جعلها رحمة وإن شاء جعلها عذابا.
ّ
ُ
وقوله :آياتٌ ِلقَ ْوم يَ ْع ِقلونَ يقول تعالى ذكره :في ذلك أدلة وحج ,على خلقه ,لقىوم يعقلىون عىن
هللا حججه ,ويفهمون عنه ما وعظه به من اََيات وال ِعبر.

اآلية 6 :

ي َحىدِي ٍ
ّللاِ َوآيَاتِى ِه يُرْ ِمنُىونَ
ث بَ ْعىدَ ّ
القول في تأويل قوله تعالى{:ت َْلكَ آيَاتُ ّ
ّللاِ نَتْلُوهَا َ
علَيْكَ ِب ْال َح ّق فَ ِبأ َ ّ
}.
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ّ
بىالحق :يقىول:
يقول تعالى ذكره :هذه اََيات والحج ,يامحمد من ربك على خلقىه نتلوهىا عليىك
ّ
تقىربهم إلىى هللا
نخبرك عنها
بالحق َ بالباطل ,كما يخبر م ركو قومك عىن آلهىتهم بالباطىل ,أنهىا ّ
ي حىديث أيهىا القىوم
ي حديث بعد هللا وآياته ترمنون :يقول تعالى ذكره للم ركين به :فبىأ ّ
ُز ْلفَى ,فبأ ّ
بعد حديث هللا هذا الذي يتلوه عليكم ,وبعد حججه عليكم وأدلته التي دلكم بها على وحدانيته من أنه
َ رقّ لكم سواه ,تصدّقون ,إن أنتم كذّبتم لحديثه وآياته .وهذا التأويىل علىى مىذهب قىراءة مىن قىرأ
قىراء الكىوفيين.
«تُرْ ِمنُونَ » على وجه الخطاق مىن هللا بهىذا الكىالم للم ىركين ,وذلىك قىراءة عامىة ّ
ي حديث يا محمد بعد حديث هللا الىذي يتلىوه
وأما على قراءة من قرأه يُرْ ِمنون بالياء ,فإن معناه :فبأ ّ
عليك وآياته هذه التي نبه هىرَء الم ىركين عليهىا ,وذ ّكىرهم بهىا ,يىرمن هىرَء الم ىركون ,وهىي
قىىراءة عامىىة قى ّىراء أهىىل المدينىىة والبصىىرة ,ولكلتىىا القىىراءتين وجىىه صىىحيح ,وتأويىىل مفهىىوم ,فبأيىىة
القراءتين قرأ ذلك ال قارىء فمصيب عنىدنا ,وإن كنىت أميىل إلىى قراءتىه باليىاء إذ كانىت فىي سىياق
آيات قد مَين قبلها على وجه الخبر ,وذلك قولهِ :لقَ ْو ٍم يُوقِنُونَ و ِلقَ ْو ٍم يَ ْع ِقلُونَ .

اآلية 8-7 :

ُص ّىر ُمسْىت َ ْك ِبرا ً
القول في تأويل قوله تعالى:
{و ْي ٌل لّ ُك ّل أَفّاكٍ أَثِ ٍيم ي يَ ْس َم ُع آيَا ِ
ت ّ
علَ ْي ِه ثُى ّم ي ِ
ى َ
َ
ّللاِ تُتْلَ َ
َ
ق أ ِل ٍيم }.
َكأَن لّ ْم يَ ْس َم ْع َها فَبَ ّ ْرهُ ِب َعذَا ٍ
يقول تعالى ذكره :الىوادي السىائل مىن صىديد أهىل جهىنم ,لكى ّل كىذّاق ذي إثىم بربىه ,مفتىر عليىه,
ُص ّىر علىى كفىره وإثمىه فيقىيم
َي ْس َم ُع آيا ِ
ت ّ
علَ ْي ِه يقول :يسمع آيات كتىاق هللا تُقىرأ عليىه ثُى ّم ي ِ
ّللاِ تُتْلَى َ
عليه يير تائب منه ,وَ راجع عنه ُم ْست َ ْك ِبرا على ربه أن يذعن ألمره ونهيه ْ
كأن لَ ْم َي ْس َم ْعها يقول:
ق أ ِل ٍيم يقول :فب ر يا محمد
كأن لم يسمع ما تلي عليه من آيات هللا بإصراره على كفره فَ َب ّ ْرهُ ب َعذَا ٍ
هذا األفّاك األثيم الذي هذه صفته بعذاق من هللا له .أليم :يعني موجع في نار جهنم يوم القيامة.

اآلية 9 :

عذَاقٌ ّم ِه ٌ
ين }.
ع ِل َم ِم ْن آ َيا ِتنَا َ
شيْئا ً ات ّ َخذَهَا ُه ُاوا ً أ ُ ْو َلـَئِكَ َل ُه ْم َ
{و ِإذَا َ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ع ِل َم هذا األفّاك األثيم ِم ْن آيىات هللا شَىيْئا اتّخَىذَها ُه ُىاوا :يقىول :اتخىذ تلىك
يقول تعالى ذكرهَ :وإِذَا َ
الاقّىوم َ
إن شَى َج َرة َ ّ
اََيات التي علمها هاوا ,يسخر منها ,وذلىك كفعىل أبىي جهىل حىين نالىت ّ
طعىا ُم
األثِ ِيم إذ دعا بتمر وزبد فقال :تاقموا من هذا ,ما يعدكم محمد إَّ شهدا ,وما أشبه ذلك من أفعالهم.
عىذَاقٌ ُم ِهى ٌ
ىين يقىول تعىىالى ذكىره :هىىرَء الىذين يفعلىىون هىذا الفعىىل ,وهىم الىىذين
وقولىه :أُولَئِىكَ لَ ُهى ْم َ
يصرون على كفرهم اسىتكبارا ,ويتخىذون آيىات هللا التىي علموهىا
يسمعون آيات هللا تُتلى عليهم ثم
ّ
هىىاوا ,لهىىم يىىوم القيامىىة مىىن هللا عىىذاق مهىىين يهيىىنهم ويىىذلهم فىىي نىىار جهىىنم ,بمىىا كىىانوا فىىي الىىدنيا
يستكبرون عن طاعة هللا واتبا آياته ,وإنما قال تعالى ذكره :أُولَئِكَ فجمىع .وقىد جىرى الكىالم قبىل
ذلك ردّا للكالم إلى معنى الك ّل في قولهَ :و ْي ٌل ِل ُك ّل أفّاكٍ أثِ ٍيم.

اآلية 10 :

شيْئا ً َوََ َما اتّخَىذُواْ ِمىن
سبُواْ َ
القول في تأويل قوله تعالىّ { :من َو َرآئِ ِه ْم َج َهنّ ُم َوََ يُ ْغنِي َ
ع ْن ُهم ّما َك َ
ع ِظي ٌم }.
ُون ّ
عذَاقٌ َ
ّللاِ أ َ ْو ِليَآ َء َولَ ُه ْم َ
د ِ
يقول تعالى ذكره :ومن وراء هرَء المستهائين بآيات هللا ,يعني من بين أيديهم .وقىد بيّنىا العلىة
التي من أجلها قيل لما أمامك ,هو َو َراءك ,فيما مَى بما أينى عن إعادته يقىول :مىن بىين أيىديهم
نار جهنم هم واردوها ,وَ يغنيهم ما كسبوا شيئا :يقىول :وَ يغنىي عىنهم مىن عىذاق جهىنم إذا هىم
عذّبوا به ما كسبوا في الدنيا من مال وولد شيئا.
ُ
ّللاِ ْأو ِليا َء يقول :وَ آلهتهم التي عبدوها من دون هللا ,ورؤسىاؤهم,
ُون ّ
وقولهَ :وَ ما ات ّ َخذُوا ِم ْن د ِ
وهم الذين أطاعوهم في الكفر با  ,واتخذوهم نُصراء في الدنيا ,تغني عنهم يومئ ٍذ من عذاق جهنم
ع ِظي ٌم يقول :ولهم من هللا يومئ ٍذ عذاق في جهنم عظيم.
عذَاقٌ َ
شيئا ولَ ُه ْم َ

اآلية 11 :

عذَاقٌ ّمن ّرجْ ٍا أ َ ِلي ٌم }.
القول في تأويل قوله تعالى{ :هَـَذَا ُهدًى َوالّذِينَ َكفَ ُرواْ ِبآ َيا ِ
ت َربّ ِه ْم لَ ُه ْم َ
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ّ
الحق ,يهدي
يقول تعالى ذكره :هذا القرآن الذي أنالناه على محمد هدى :يقول :بيان ودليل على
ت َرب ِه ْم يقول :والذين جحدوا ما في
إلى صراط مستقيم ,من اتبعه وعمل بما فيه َوالّذِينَ َكفَ ُروا بآيا ِ
ّ
الحق ,ولم يصىدّقوا بهىا ,ويعملىوا بهىا ,لهىم عىذاق ألىيم يىوم القيامىة
القرآن من اََيات الداَت على
موجع.

اآلية 12 :

ي ْالفُ ْلكُ فِي ِه بِأ َ ْم ِر ِه َو ِلت َ ْبتَغُواْ ِمىن فََْى ِل ِه
القول في تأويل قوله تعالىّ :
{ّللاُ الّذِي َ
س ّخ َر لَ ُك ُم ْالبَحْ َر ِلتَجْ ِر َ
َولَ َعلّ ُك ْم ت َ ْ ُك ُرونَ }.
يقول تعالى ذكره :هللا أيها القوم ,الذي َ تنبغي األلوهة إَّ له ,الذي أنعىم علىيكم هىذه الىنعم ,التىي
وتصىرفكم
ي السىفن فيىه بىأمره لمعاي ىكم
ّ
بيّنها لكم في هذه اََيات ,وهو أنه َ
س ّخ َر لَ ُكم ْالبَحْ ىر ِلتَجْ ِىر َ
في البالد لطلب فَله فيها ,ولت كروا ربكم على تسخيره ذلك لكىم فتعبىدوه وتطيعىوه فيمىا يىأمركم
به ,وينهاكم عنه.

اآلية 13 :

ٍ َج ِميعىا ً ّم ْنىهُ ِإ ّن فِىي
القول في تأويل قوله تعالى:
سى َم َاوا ِ
س ّخ َر لَ ُك ْم ّمىا فِىي ال ّ
ت َو َمىا فِىي ْ
األر ِ
{و َ
َ
ذَلِكَ ََ َيا ٍ
ت لّقَ ْو ٍم َيتَفَ ّك ُرونَ }.
ٍ مىن دابىة
س َم َوا ِ
س ّخ َر لَ ُك ْم ما في ال ّ
ت من شمس وقمر ونجوم َوما فِي ْ
األر ِ
يقول تعالى ذكرهَ :و َ
وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم َج ِميعا منىه .يقىول تعىالى ذكىره :جميىع مىا ذكىرت
لكم أيها الناق من هذه النعم ,نعم عليكم من هللا أنعم بها عليكم ,وفَل منه تفَّىل بىه علىيكم ,فإيىاه
فاحمىىدوا َ ييىىره ,ألنىىه لىىم ي ىىركه فىىي إنعىىام هىىذه الىىنعم علىىيكم شىىريك ,بىىل تفى ّىرد بإنعامهىىا علىىيكم
وجميعها منه ,ومن نعمه فال تجعلوا له في شكركم له شريكا بل أفردوه بال كر والعبادة ,وأخلصوا
له األلوهة ,فإنه َ إله لكم سواه .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
24110ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ٍ َج ِميعا ِم ْنىهُ يقىول :كىل شىيء هىو مىن هللا,
س َم َوا ِ
س ّخ َر لَ ُك ْم ما في ال ّ
ت َوما فِي ْ
األر ِ
عباق قولهَ :و َ
وذلك اَسم فيه اسم من أسمائه ,فذلك جميعا منه ,وَ ينازعه فيه المنازعون ,واستيقن أنه كذلك.
وقولهّ :
إن فِي ذلكَ ََيا ٍ
ت ِلقَ ْوم يَتَفَ ّك ُرونَ يقول تعالى ذكىره :إن فىي تسىخير هللا لكىم مىا أنبىأكم أيهىا
الناق أنه سخره لكم في هاتين اََيتين ََيا ٍ
ت يقىول :لعالمىات ودََت علىى أنىه َ إلىه لكىم ييىره,
الىىذي أنعىىم علىىيكم هىىذه الىىنعم ,وسىىخر لكىىم هىىذه األشىىياء التىىي َ يقىىدر علىىى تسىىخيرها ييىىره لقىىوم
يتفكرون في آيات هللا وحججه وأدلته ,فيعتبرون بها ويتعظون إذا تدبروها ,وف ّكروا فيها.

اآلية 14 :

ي قَ ْومىا ً بِ َمىا
ّىام ّ
القول في تأويل قوله تعالى{ :قُل لّلّذِينَ آ َمنُىواْ يَ ْغ ِف ُىرواْ ِللّىذِينَ ََ يَ ْر ُجىونَ أَي َ
ّللاِ ِليَجْ ِىا َ
َكانُواْ يَ ْك ِسبُونَ }.
يقىول تعىالى ذكىره لنبيىىه محمىد صىلى هللا عليىىه وسىلم :قىل يىا محمىىد للىذين صىدّقوا هللا واتبعىىوك,
ي قَ ْومىا بِ َمىا
يغفروا للذين َ يخافون بأق هللا ووقائعه ونقمه إذا هم نالوهم بىاألذى والمكىروه ِليَجْ ِىا َ
كانُوا يَ ْك ِسبُونَ يقول :ليجاي هللا هرَء الذين يرذونهم من الم ىركين فىي اََخىرة ,فيصىيبهم عذابىه
بما كانوا في الدنيا يكسبون من انثم ,ثم بأذاهم أهل انيمان با  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
24111ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ي قَ ْوما ِب َمىا كىانُوا يَ ْكسِىبونَ قىال:
ّام ّ
عباق ,قوله :قُ ْل ِللّذِينَ آ َمنُوا يَ ْغ ِف ُروا ِللّذِينَ َ يَ ْر ُجونَ أي َ
ّللاِ ِليَجْ ِا َ
ي هللا صلى هللا عليه وسلم يعرٍ عن الم ركين إذا آذوه ,وكانوا يستهائون به ,ويكذّبونه,
كان نب ّ
فأمره هللا ّ
عا وج ّل أن يقاتل الم ركين كافّة ,فكان هذا من المنسوخ.
 24112ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصم ,قال :حدثنا عيسى ,عن ابن أبىي نجىيح,
ّللاِ قال َ :يُبالون نِعم هللا ,أو نِقم هللا.
ّام ّ
عن مجاهد ,في قول هللاِ :للّذِينَ َ يَ ْر ُجونَ أي َ
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حدثني الحار  ,قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهىد َ
ّللاِ قال َ :يُبالون نِعم هللا ,وهذه اََية منسىوخة بىأمر هللا بقتىال الم ىركين .وإنمىا قُلنىا:
ّام ّ
يَ ْرجونَ أي َ
هي منسوخة نجما أهل التأويل على أن ذلىك كىذلك .ذكىر مىن قىال ذلىك :وقىد ذكرنىا الروايىة فىي
ذلك عن ابن عباق.
ّ
ُ
24113ـ حدثنا ب ىر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة فىي قولىه :ق ْ
ىل ِللىذِينَ آ َمنُىوا
ق ,فَ َّر ْد بِ ِهى ْم َم ْ
ىن
ّام ّ
ّللاِ قال :نسختها ما في األنفال فإ ّما ت َثْقَفَنّ ُه ْم فِي ال َح ْر ِ
يَ ْغ ِف ُروا ِللّذِينَ َ يَ ْر ُجونَ أي َ
خ َْلفَ ُه ْم لَعَلّ ُه ْم يَذّ ّك ُرونَ وفي براءة قاتِلُوا ال ُم ْ ركِينَ كافّةً ك َما يُقاتِلُونَ ُك ْم كافّةً أمر بقتالهم حتى ي ىهدوا
أن َ إله إَّ هللا وأن محمدا رسول هللا.
24114ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قَتىادة ,فىي قولىه :قُ ْ
ىل ِللّىذِينَ
ّللاِ قال :نسختها فا ْقتُلُوا ال ُم ْ ركِينَ .
ّام ّ
آ َمنُوا يَ ْغ ُ
فروا ِللّذِينَ َ يَ ْر ُجونَ أي َ
24115ـ ُحدثت عن الحسين ,قال :سىمعت أبىا معىاذ يقىول :أخبرنىا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
ّللاِ قال :هذا منسوخ ,أمر هللا بقتالهم في
ّام ّ
يقول في قوله :قُ ْل ِللّذِينَ آ َمنُوا يَ ْغ ِف ُروا ِللّذِينَ َ يَ ْر ُجونَ أي َ
سورة براءة.
24116ـ حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا حكام ,قىال :حىدثنا عنبسىة عمىن ذكىره عىن أبىي صىالح قُ ْ
ىل
ّللاِ قىال :نسىختها التىي فىي الحى ّ ,أُذِنَ ِللّىذِينَ يُقىاتَلُونَ بىأنّ ُه ْم
ّىام ّ
ِللّذِينَ آ َمنُوا يَ ْغ ِف ُروا للّذِينَ َ يَ ْر ُجونَ أي َ
ُ ِل ُموا.
24117ـ حدثني يىونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد ,فىي قولىه :قُ ْ
ىل ِللّىذِينَ آ َمنُىوا
ّللاِ قىىال :هىىرَء الم ىىركون ,قىىال :وقىىد نس ى هىىذا وفىىرٍ جهىىادهم
ىام ّ
يَ ْغ ِفى ُىروا ِللّ ىذِينَ َ يَ ْر ُجىىونَ أيّى َ
والغلظة عليهم.
وجام قوله :يَ ْغ ِف ُروا ت بيها له بالجااء وال رط وليس به ,ولكىن لظهىوره فىي الكىالم علىى مثالىه,
فعرق تعريبه ,وقد مَى البيان عنه قبل.
ّ
ي
ي قَ ْوما فقرأه بع
ّ
واختلف ّ
قراء المدينة والبصرة والكوفةِ :ل َيجْ ِىا َ
القراء في قراءة قولهِ :ل َيجْ ِا َ
ي»
بالياء على وجه الخبر عن هللا أنه يجايهم ويثيبهم وقرأ ذلك بع عامة ّ
قراء الكوفيين « ِلنَجْ ِا َ
بالنون على وجه الخبر من هللا عن نفسه .وذُكر عن أبىي جعفىر القىارىء أنىه كىان يقىرأه « ِليُجْ ىاَ ى
قَ ْوما» على مذهب ما لم يس ّم فاعله ,وهو على مذهب كالم العرق لحن ,إَّ أن يكون أراد :ليجاى
الجىىااء قومىىا ,بإضىىمار الجىىااء ,وجعلىىه مرفوعىىا « ِليُجْ ىىاَ ى» فيكىىون وجهىىا مىىن القىىراءة ,وإن كىىان
بعيدا.
والصواق من القول في ذلك عندنا أن قراءته بالياء والنون على مىا ذكىرت مىن قىراءة األمصىار
ي تينك القراءتين قرأ القارىء .فأما قراءته على مىا ذكىرت عىن أبىي جعفىر ,فغيىر جىائاة
جائاة بأ ّ
القراء ,ويير جائا عندي خالا ما جاءت
عندي لمعنيين :أحدهما :أنه خالا لما عليه الحجة من ّ
بىىه مستفيَىىا فىىيهم .والثىىاني بعىىدها مىىن الصىىحة فىىي العربيىىة إَّ علىىى اسىىتكراه الكىىالم علىىى ييىىر
المعروا من وجهه.

اآلية 15 :

ى َربّ ُك ْم ت ُ ْر َجعُونَ }.
القول في تأويل قوله تعالىَ { :م ْن َ
صا ِلحا ً فَ ِلنَ ْف ِس ِه َو َم ْن أ َ َ
ع ِم َل َ
سآ َء فَعَلَ ْي َها ث ُ ّم إِلَ َ
يقول تعالى ذكره :من عمل من عباد هللا بطاعته فانتهى إلى أمره ,واناجىر لنهيىه ,فلنفسىه عمىل
ذلك الصالح من العمل ,وطلب خالصها من عذاق هللا ,أطا ربىه َ لغيىر ذلىك ,ألنىه َ ينفىع ذلىك
ي َو َم ْن أسا َء فَعَلَيْها يقول :ومن أسىاء عملىه فىي الىدنيا بمعصىيته
ييره ,وهللا عن عمل كل عامل ين ّ
فيها ربه ,وخالفه فيها أمره ونهيه ,فعلىى نفسىه جنىى ,ألنىه أوبقهىا بىذلك ,وأكسىبها بىه سىخطه ,ولىم
يَر أحدا سوى نفسه ث ُ ّم إلى َربّ ُك ْم ت ُ ْر َجعُونَ يقول :ثم أنتم أيها الناق أجمعون إلى ربكم تصىيرون
ّ
من بعد مماتكم ,فيجازى المحسن بإحسانه ,والمسيء بإساءته ,فمىن ورد عليىه مىنكم بعمىل صىالح,
جوزي من الثواق صالحا ,ومن ورد عليه منكم بعمل سيىء جوزي من الثواق سيئا.

اآلية 16 :
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ىاق َو ْال ُح ْكى َىم َوالنّبُى ّىوة َ َو َرزَ ْقنَىىا ُه ْم ّمىىنَ
ىي إِ ْسى َىرائِي َل ْال ِكتَى َ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
{ولَقَى ْد آت َ ْينَىىا بَنِى َ
ّ
علَى ْالعَالَمينَ }.
الطيّبَا ِ
ت َوفََ ّْلنَا ُه ْم َ
تاق يعني التوراة واننجيل ,وال ُح ْك َىم يعنىي
يقول تعالى ذكرهَ :ولَقَ ْد آتَيْنا يا محمد بَنِي إسْرائِي َل ال ِك َ
سالً إلى
الفهم بالكتاق ,والعلم بالسنن التي لم تنال في الكتاقَ ,والنّب ُّوة َ يقول :وجعلنا منهم أنبياء ور ُ
الخلقَ ,و َرزَ ْقنا ُه ْم ِمنَ ّ
ّ
المىن
ت يقول :وأطعمناهم من طيبىات أرزاقنىا ,وذلىك مىا أطعمهىم مىن
الطيّبا ِ
َى ْىلنا ُه ْم علىىى العىىالَ ِمينَ يقىىول :وفَىىلناهم علىىى عىىالمي أهىىل زمىىانهم فىىي أيىىام فرعىىون
والسىلوى َوفَ ّ
وعهده في ناحيتهم بمصر وال أم.

اآلية 17 :

األم ِىر فَ َمىا ْ
{وآت َ ْينَا ُهم بَيّنَا ٍ
اختَلَفُ َىواْ ِإَّ ِمىن بَ ْعى ِد َمىا َجىآ َء ُه ُم ْال ِع ْلى ُم
ت ّمنَ ْ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
ْ
ْ
َي ِب ْينَ ُه ْم يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة فِي َما َكانُوا فِي ِه يَ ْخت َ ِلفُونَ }.
بَ ْغيا ً بَ ْينَ ُه ْم ِإ ّن َربّكَ يَ ْق ِ
يقول تعالى ذكره :وأعطينا بني إسرائيل واضحات من أمرنا بتنايلنا إليهم التىوراة فيهىا تفصىيل
كل شيء فَ َما ْ
اختَلَفُوا إَّ ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َء ُه ُم ال ِع ْل ُم بَ ْغيىا بَيْىنَ ُه ْم طلبىا للرياسىات ,وتركىا مىنهم لبيىان هللا
تبارك وتعالى في تنايله.
وقولهّ :
َي بَ ْينَ ُه ْم يَ ْو َم ال ِقيا َمى ِة فِيمىا كىانُوا فيى ِه يَ ْخت َ ِلفُىونَ يقىول تعىالى ذكىره لنبيىه محمىد
إن َربّكَ يَ ْق ِ
صىلى هللا عليىه وسىىلم :إن ربىك يىا محمىىد يقَىي بىين المختلفىىين مىن بنىي إسىىرائيل بغيىا بيىنهم يىىوم
القيامة ,فيما كانوا فيىه فىي الىدنيا يختلفىون بعىد العلىم الىذي آتىاهم ,والبيىان الىذي جىاءهم منىه ,فىيفل,
ّ
المحق حينئ ٍذ على المبطل بفصل الحكم بينهم.

اآلية 19-18 :

األم ِر فَات ّ ِب ْع َهىا َوََ تَت ّ ِب ْىع أ َ ْه َىوآ َء الّىذِينَ ََ
ى ش َِري َع ٍة ّمنَ ْ
القول في تأويل قوله تعالى{ :ث ُ ّم َج َع ْلنَاكَ َ
علَ َ
شيْئا ً َو ِإ ّن ّ
ّللاِ َ
ي ْال ُمتّقِىينَ
َى ُه ْم أ َ ْو ِل َيىآ ُء َب ْعى ٍ َو ّ
عنكَ ِمنَ ّ
الظىا ِل ِمينَ َب ْع ُ
َي ْعلَ ُمونَ ي ِإنّ ُه ْم لَن يُ ْغنُواْ َ
ّللاُ َو ِلى ّ
}.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم :ثم جعلناك يىا محمىد مىن بعىد الىذي آتينىا بنىي
األم ِىر يقىول :علىى طريقىة وسىنة ومنهىاج مىن
على ش َِريعَ ٍة ِمىنَ ْ
إسرائيل ,الذين وصفت لك صفتهم َ
ّ
ّ
َ
أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا فاتبِ ْعها يقول :فاتبع تلك ال ريعة التي جعلناها لك َوَ تتبِ ْىع
ّ
الحىق مىن
أ ْه َوا َء الذِينَ َ يَ ْعلَ ُمونَ يقول :وَ تتبىع مىا دعىاك إليىه الجىاهلون بىا  ,الىذين َ يعرفىون
الباطل ,فتعمل به ,فتهلك إن عملت به .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل التأويىل .ذكىر مىن قىال
ذلك:
24118ـ حدثني محمد بن سعد ,قال :ثني أبي ,قال :ثني عمي ,قال :ثني أبي ,عن أبيىه ,عىن ابىن
ى من األمر وبيّنة.
عباق ث ُ ّم َجعَ ْلناكَ على ش َِريعَ ٍة ِمنَ ْ
األم ِر فاتّبِ ْعها قال :يقول على هد ً
24119ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قوله :ث ُ ّم َجعَ ْلناكَ على ش َِريعَ ٍة
األم ِر فاتّبِ ْعهىا وال ىريعة :الفىرائ والحىدود واألمىر والنهىي فاتبعهىا َوَ تَتّبِ ْىع أ ْه َىوا َء الّىذِينَ َ
ِمنَ ْ
يَ ْعلَ ُمونَ .
24120ـ حدثني يونس ,قىال :أخبرنىا ابىن وهىب ,قىال :قىال ابىن زيىد فىي قولىه :ثُى ّم َجعَ ْلنىاكَ علىى
صى بِ ِه نُوحىا َوالّىذِين ْأو َحيْنىا
ّين ما َو ّ
ش َِريعَ ٍة ِمنَ ْ
األم ِر قال :ال ريعة :الدين .وقرأ ش ََر َ لَ ُك ْم ِمنَ الد ِ
إلَيْكَ قال :فنوح ّأولهم وأنت آخرهم.
وقولىىه :إنّ ُهى ْم لَى ْ
شىيْئا يقىىول تعىىالى ذكىىره :إن هىىرَء الجىىاهلين بىىربهم ,الىىذين
ّللاِ َ
ع ْنىىكَ ِمىىنَ ّ
ىن يُ ْغنُىىوا َ
يدعونك يا محمد إلى اتبا أ هوائهم ,لن يغنوا عنك إن أنت اتبعت أهواءهم ,وخالفىت شىريعة ربىك
التي شرعها لك من عقاق هللا شيئا ,فيدفعوه عنك إن هو عاقبك ,وينقذوك منه.
إن ّ
وقولهَ :و ّ
َ ُه ْم ْأو ِليا ُء بَ ْع ٍ يقول :وإن الظالمين بعَهم أنصار بع  ,وأعوانهم
الظا ِل ِمينَ بَ ْع ُ
ي ال ُمت ّ ِقىىينَ يقىىول تعىىالى ذكىىره :وهللا يَ ِلىىي مىىن اتقىىاه بىىأداء
علىىى انيمىىان بىىا وأهىىل طاعتىىه َو ّ
ّللاُ َو ِل ى ّ
فرائَه ,واجتناق معاصىيه بكفايتىه ,ودفىا مىن أراده بسىوء ,يقىول جى ّل ثنىاؤه لنبيىه عليىه الصىالة
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ي مىن اتقىاه ,وَ
والسالم فكن من المتقين ,يكفك هللا ما بغاك وكادك به هىرَء الم ىركون ,فإنىه ولى ّ
يَروك ما كان هللا وليك وناصرك.
يعظم عليك خالا من خالف أمره وإن كثر عددهم ,ألنهم لن
ّ

اآلية 21-20 :

ِىب الّىذِينَ
صائِ ُر ِللنّ ِ
اق َو ُهدًى َو َرحْ َمةً لّقَ ْو ٍم يُوقِنُىونَ ي أ َ ْم َحس َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :هَـَذَا بَ َ
ُ
ْ
ْ
سىىآ َء َمىىا
صىىا ِل َحا ِ
س ىيّئ َا ِ
اجْ ت ََر ُحىىواْ ال ّ
ع ِملىىوا ال ّ
ت أَن نّجْ عَلَ ُه ى ْم َكالّىذِينَ آ َمنُىىوا َو َ
سى َىوآ ًء ّمحْ يَىىا ُه ْم َو َم َمىىات ُ ُه ْم َ
ت َ
يَحْ ُك ُمونَ }.
ّ
الحىق مىن
ْصىرون بىه
صىائِ ُر ِللنّ ِ
ىاق يُب ِ
يقول تعالى ذكره َهذَا الكتاق الذي أنالناه إليىك يىا محمىد بَ َ
الباطل ,ويعرفون به سبيل الرشاد ,والبصائر :جمع بصيرة .وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن زيد
يقول .ذكر من قال ذلك:
صىائِ ُر للنّىاق
24121ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :قال ابن زيىد ,فىي قولىه :هَىذَا بَ َ
َو ُهدًى َو َرحْ َمةٌ قال :القرآن .قال :هذا كله إنما هو في القلب .قال :والسمع والبصر في القلب .وقىرأ
ُور وليس ببصر الدنيا وَ بسمعها.
ار َولَ ِك ْن ت َ ْع َمى القُلُ ُ
وق الّتِي فِي ال ّ
ص ُ
فإنّها َ ت َ ْع َمى األ ْب َ
صد ِ
وقولهَ :و ُهدًى يقول :ورشاد َو َرحْ َمة ِلقَ ْو ٍم يُوقِنُونَ بحقيقة صىحة هىذا القىرآن ,وأنىه تنايىل مىن هللا
وخال ج ّل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمىة ,ألنهىم الىذين انتفعىوا بىه
العايا الحكيم.
ّ
عمى وله حانا.
دون من كذق به من أهل الكفر ,فكان عليه
ً
ت يقول تعالى ذكره :أم ّ
ىن الىذين اجترحىوا السىيئات مىن
سيّئا ِ
ِب الّذِينَ اجْ ت ََر ُحوا ال ّ
وقوله :أ ْم َحس َ
األعمال في الىدنيا ,وكىذّبوا رسىل هللا ,وخىالفوا أمىر ربهىم ,وعبىدوا ييىره ,أن نجعلهىم فىي اََخىرة,
كالذين آمنوا بىا وصىدّقوا رسىله وعملىوا الصىالحات ,فأطىاعوا هللا ,وأخلصىوا لىه العبىادة دون مىا
سواه من األنداد واََلهة ,كال ما كان هللا ليفعل ذلك ,لقد ميا بين الفريقين ,فجعل حاق انيمان في
الجنة ,وحاق الكفر في السعير .كما:
ِىب الّىذِينَ اجْ ت ََر ُحىىوا
24122ـى حىدثنا ب ىر ,قىىال :حىدثنا يايىد ,قىىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىىادة أ ْم َحس َ
وتفرقوا عند الموت ,فتباينوا في المصير.
تفرق القوم في الدنيا,
ال ّ
ّ
سيّئاتِ ...اََية ,لعمري لقد ّ
سى َىوا ًء ,فقىرأت ذلىىك عامىة قى ّىراء
س َىوا ًء َمحْ يىىا ُهم َو َممىات ُ ُه ْم اختلفىىت ّ
القىراء فىىي قىراءة قولىهَ :
وقولىهَ :
سى َىوا ٌء» بىىالرفع ,علىىى أن الخبىىر متنىىا ٍه عنىىدهم عنىىد قولىىه:
المدينىىة والبصىىرة وبعى قى ّىراء الكوفىىة « َ
كالّذِينَ آ َمنُوا وجعلوا خبر قولهْ :
صا ِلحاتِ ,ثم ابتدأوا الخبر
ع ِملُوا ال ّ
أن نَجْ َعلَ ُه ْم قوله :كالّذِينَ آ َمنُوا َو َ
س َىوا ٌء» علىى وجىه
عن استواء حال محيا المىرمن ومماتىه ,ومحيىا الكىافر ومماتىه ,فرفعىوا قولىهَ « :
اَبتداء بهذا المعنى ,وإلى هذا المعنى وجه تأويل ذلك جماعة من أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
 24123ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
س َوا ٌء َمحْ يا ُه ْم
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهد ,قولهَ « :
َو َممات ُ ُه ْم» قال :المرمن في الدنيا واََخرة مرمن ,والكافر في الدنيا واََخرة كافر.
س َىوا ٌء َمحْ يىا ُه ْم
24124ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا حسين ,عىن شىيبان ,عىن ليىث ,فىي قولىهَ « :
َوممات ُ ُه ْم» قال :بعث المرمن مرمنا حيا وميتا ,والكافر كافرا حيا وميتا.
وقد يحتمل الكىالم إذا قُىرىء سىواء رفعىا وجهىا آخىر ييىر هىذا المعنىى الىذي ذكرنىاه عىن مجاهىد
وليث ,وهو أن يوجه إلى :أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم والمرمنين سواء في الحيىاة
والموت ,بمعنى :أنهم َ يستوون ,ثم يرفع سواء على هذا المعنى ,إذ كىان َ ينصىرا ,كمىا يقىال:
مررت برجل خير منك أبوه ,وحسبك أخوه ,فرفع حسبك ,وخير إذ كانىا فىي مىذهب األسىماء ,ولىو
قىراء
وقع موقعهما فعىل فىي لفىظ اسىم لىم يكىن إَ نصىبا ,فكىذلك قولىه« :سىوا ٌء» .وقىرأ ذلىك عامىة ّ
س َوا ًء نصبا ,بمعنى :أحسبوا أن نجعلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء.
الكوفة َ
والصىواق مىن القىول فىىي ذلىك عنىدي أنهمىا قراءتىىان معروفتىان فىي قىرأة األمصىىار قىد قىرأ بكى ّل
واحدة منهما أهل العلم بالقرآن صحيحتا المعنى ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
س َىوا ٌء
س َىواء ورفعىه ,فقىال بعى نحىويّي البصىرة « َ
واختلف أهل العربية في وجىه نصىب قولىهَ :
ّ
ىب ال ىذِينَ
َمحْ يىىا ُه ْم َو َممىىات ُ ُه ْم» رفىىع .وقىىال بعَىىهم :إن المحيىىا والممىىات للكفىىار كلىىه ,قىىال :أ ْم َح ِسى َ
ت ْ
ت ثم قال :سواء محيا الكفىار وممىاتهم:
صا ِلحا ِ
سيّئا ِ
أن نَجْ عَلَ ُه ْم كالّذِينَ آ َمنُوا َو ِ
اجْ ت َر ُحوا ال ّ
عملُوا ال ّ
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سىر المحيىا
س َواء ,فرفع السواء علىى اَبتىداء .قىال :ومىن ف ّ
س َواء ,ومماتهم ممات َ
أي محياهم محيا َ
والممات للكفار والمرمنين ,فقد يجوز في هذا المعنى نصب السواء ورفعىه ,ألن مىن جعىل السىواء
مستويا ,فينبغي له في القياق أن يُجريه على ما قبله ,ألنه صىفة ,ومىن جعلىه اَسىتواء ,فينبغىي لىه
أن يرفعه ألنه اسم ,إَ أن ينصب المحيا والممات على البدل ,وينصب السواء على اَستواء ,وإن
شاء رفع السواء إذا كان في معنى مست ٍو ,كما تقىول :مىررت برجىل خيىر منىك أبىوه ,ألنىه صىفة َ
سى َىوا ًء َمحْ يىىا ُه ْم بنصىىب سىىواء وبرفعىىه,
يصىىرا والرفىىع أجىىود .وقىىال بعى نحىىويّي الكوفىىة قولىىهَ :
والمحيا والممات في موضع رفع بمنالة ,قوله :رأيت القوم سوا ًء صغارهم وكبارهم بنصب سواء
ألنه يجعله فعالً لما عاد على الناق من ذكرهم ,قال :وربمىا جعلىت العىرق سىواء فىي مىذهب اسىم
بمنالىىة حسىىبك ,فيقولىىون :رأيىىت قومىىك سىىواء صىىغارهم وكبىىارهم .فيكىىون كقولىىك :مىىررت برجىىل
حسبك أبوه ,قال :ولو جعلت مكان سواء مست ٍو لم يرفع ,ولكن نجعله متبعا لما قبله ,مخالفا لسىواء,
ألن مست ٍو من صفة القوم ,وألن سواء كالمصدر ,والمصدر اسم .قال :ولو نصبت المحيا والممات
كان وجها ,يريد أن نجعلهم سواء في محياهم ومماتهم.
وقال آخرون منهم :المعنى :أنه َ يساوي من اجتىرح السىيئات المىرمن فىي الحيىاة ,وَ الممىات,
على أنه وقع موقىع الخبىر ,فكىان خبىرا لجعلنىا ,قىال :والنصىب لهخبىار كمىا تقىول :جعلىت إخوتىك
ِب الّذِينَ
سوا ًء ,صغيرهم وكبيرهم ,ويجوز أن يرفع ,ألن سواء َ ينصرا .وقال :من قال :أ ْم َحس َ
سيّئات ْ
ت فجعل كالىذين الخبىر اسىتأنف بسىواء
صا ِلحا ِ
اجْ ت َر ُحوا ال ّ
ع ِملُوا ال ّ
أن نَجْ َعل ُه ْم كالّذِينَ آ َمنُوا َو َ
ورفع مىا بعىدها ,وإن نصىب المحيىا والممىات نصىب سىواء َ ييىر ,وقىد تقىدّم بياننىا الصىواق مىن
القول في ذلك.
وقوله :سا َء ما يَحْ ُك ُمىونَ يقىول تعىالى ذكىره :بىئس الحكىم الىذي حسىبوا أنىا نجعىل الىذين اجترحىوا
السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ,سواء محياهم ومماتهم.

اآلية 22 :

سى َب ْ
ت
القول في تأويل قوله تعالى:
س َم َاوا ِ
{و َخلَقَ ّ
ّللاُ ال ّ
ت َو ْ
ى ُك ّل نَ ْف ٍس ِب َما َك َ
األر َ
َ
ٍ ِب ْال َح ّق َو ِلتُجْ اَ َ
َو ُه ْم ََ ي ْ
ُظلَ ُمونَ }.
ٍ بىىال َح ّق للعىىدل والحى ّ
ىق َ ,لمىىا َح ِسىىب هىىرَء
س ى َم َوا ِ
يقىىول تعىىالى ذكىىرهَ :و َخلَىىق ّ
ّللاُ ال ّ
ت واأل ْر َ
الجاهلون بىا  ,مىن أنىه يجعىل مىن اجتىرح السىيئات ,فعصىاه وخىالف أمىره ,كالىذين آمنىوا وعملىوا
الصالحات ,في المحيا والممات ,إذ كان ذلك من فعل يير أهل العدل واننصاا ,يقول ج ّل ثنىاؤه:
ىق والعىىدل .ومىىن الحى ّ
فلىىم يخلىىق هللا السىىموات واألرٍ للظلىىم والجىىور ,ولكنىىا خلقناهمىىا للحى ّ
ىق أن
نخالف بين حكم المسيء والمحسن ,في العاجل واََجل.
سبَ ْ
ت يقول تعالى ذكره :وليثيب هللا ك ّل عامل بمىا عمىل مىن عمىل
وقولهَ :و ِلتُجْ اَ ى ُك ّل نَ ْف ٍس بِ َما َك َ
خلىق السىىموات واألرٍ ,المحسىىن بانحسىىان ,والمسىىيء بمىىا هىىو أهلىىه َ ,لنىىبخس المحسىىن ثىىواق
إحسانه ,ونحمل عليه جىرم ييىره ,فنعاقبىه ,أو نجعىل للمسىيء ثىواق إحسىان ييىره فنكرمىه ,ولكىن
لنجاي كالً بما كسبت يداه ,وهم َ يُظلمون جااء أعمالهم.

اآلية 23 :

ىى ِع ْل ٍىم
ضىلّهُ ّ
ّللاُ َ
القول في تأويل قوله تعالى{ :أَفَ َرأَيْتَ َم ِن ات ّ َخذَ إِلَـ َ َههُ ه ََواهُ َوأ َ َ
علَ َ
ّللاِ أَفَالَ تَذَ ّك ُرونَ }.
َاوة ً فَ َمن يَ ْهدِي ِه ِمن بَ ْع ِد ّ
س ْم ِع ِه َوقَ ْلبِ ِه َو َجعَ َل َ
َو َخت ََم َ
ى َ
ى بَ َ
ص ِر ِه ِي َ
علَ َ
علَ َ
َ
ّ
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله :أفَرأيْتَ َم ِن ات َخذَ إل َههُ ه ََواهُ فقال بعَهم :معنى ذلك :أفرأيت
يحىرم مىا َح ّىر َم ,وَ يحلىل مىا
من اتخذ دينه بهواه ,فال يهوى شيئا إَ ركبه ,ألنه َ يرمن با  ,وَ ّ
َحلّلَ ,إنما دينه ما هويته نفسه يعمل به .ذكر من قال ذلك:
ي ,عىن ابىن عبىاق ,فىي
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاويىة ,عىن على ّ
24125ـ حدثني عل ّ
ى من هللا وَ برهان.
قوله :أفَرأيْتَ َم ِن ات ّ َخذَ إلَ َههُ ه ََواهُ قال :ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هد ً
24126ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قوله :أفَرأيْتَ َم ِن
ات ّ َخذَ إلَ َههُ ه ََواهُ قال َ :يهوي شيئا إَ ركبه َ يخاا هللا.
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وقال آخرون :بل معنى ذلك :أفرأيت من اتخذ معبوده ما هويت عبادته نفسه من شيء .ذكىر مىن
قال ذلك:
 24127ـ حدثنا ابىن حميىد ,قىال :حىدثنا يعقىوق ,عىن جعفىر ,عىن سىعيد ,قىال :كانىت قىريم تعبىد
األول وعبىدوا
العُ ّاى ,وهو حجر أبي  ,حينا من الىدهر ,فىإذا وجىدوا مىا هىو أحسىن منىه طرحىوا ّ
اََخر ,فأنال هللا أفَ َرأيْتَ َم ِن ات ّ َخذَ إلَ َههُ ه ََواهُ.
وأولى التأويلين في ذلك بالصواق قول من قال :معنىى ذلىك :أفرأيىت يىا محمىد مىن اتخىذ معبىوده
ّ
الحق الذي له األلوهة من كى ّل شىيء ,ألن ذلىك هىو الظىاهر
هواه ,فيعبد ما هوي من شيء دون إله
من معناه دون ييره.
ْ
ّللاُ على ِعل ٍم يقىول تعىالى ذكىره :وخذلىه عىن محجىة الطريىق ,وسىبيل الرشىاد فىي
ضلّهُ ّ
وقوله :وأ َ
سابق علمه على علم منه بأنه َ يهتىدي ,ولىو جاءتىه كىل آيىة .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
ضلهُّ
ي ,عن ابن عباق وأ َ
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
24128ـ حدثني عل ّ
ّللاُ على ِع ْل ٍم يقول :أضله في سابق علمه.
ّ
ْ
س ْم ِع ِه َوقَل ِب ِه يقىول تعىالى ذكىره :و َ
طبَى َع علىى سىمعه أن يسىمع مىواعظ هللا وآي
وقولهَ :و َخت ََم على َ
كتابه ,فيعتبر بها ويتدبرها ,ويتفكر فيها ,فيعقل ما فيها من النور والبيان وال ُهدى.
وقولهَ :وقَ ْل ِب ِه يقول :وطبع أيَا على قلبه ,فال يعقل به شيئا ,وَ يعي به حقا.
صى ِىر ِه َ
ىاوة ً يقىىول :وجعىىل علىىى بصىىره ي ىىاوة أن يبصىىر بىىه حجىى ,هللا,
وقولىىهَ :و َج َعى َل علىىى بَ َ
ي ى َ
فيستد ّل بها على وحدانيته ,ويعلم بها أن َ إله ييره.
قىراء المدينىة والبصىرة
ىاوة ً فقرأتىه عامىة ّ
واختلفت ّ
القراء في قراءة قولهَ :و َج َع َل على بَ َ
ص ِر ِه ِي َ
قىراء
وبع
قراء الكوفة ِي َاوة ً بكسر الغين وإثبات األلف فيهىا علىى أنهىا اسىم ,وقىرأ ذلىك عامىة ّ
ّ
الكوفة « َ
ومرة واحدة ,بفتح الغين بغير ألىف ,وهمىا
ي ْ َوة ً» بمعنى :أنه ي اه شيئا في دفعة واحدةّ ,
عندي قراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
ّ
الحق ,وإبصار محجة الرشىد
ّللاِ يقول تعالى ذكره :فمن يوفّقه نصابة
وقوله :فَ َم ْن َي ْهدِي ِه ِم ْن َب ْع ِد ّ
بعد إضالل هللا إياه أفَال تَذَ ّك ُرونَ أيها الناق ,فتعلموا أن من فعل هللا به ما وصفنا ,فلن يهتىدي أبىدا,
ولن يجد لنفسه وليا مرشدا.

اآلية 24 :

ِىي ِإَّ َح َياتُنَىا الىدّ ْن َيا نَ ُمىوتُ َونَحْ َيىا َو َمىا يُ ْه ِل ُكنَىآ ِإَّ الىدّ ْه ُر
القول في تأويل قوله تعالىَ :
{وقَالُواْ َمىا ه َ
َو َما لَ ُه ْم بِذَلِكَ ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إَِّ يَ ُ
ظنّونَ }.
يقول تعالى ذكره :وقال هرَء الم ركون الذين تقدّم خبره عنهم :ما حيىاة إَ حياتنىا الىدنيا التىي
نحن فيها َ حياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الممات .كما:
ُ
ّ
ُ
ِي إَ َحياتنا الدّنيْا:
24129ـ حدثنا ب ر ,قال :حدثنا يايد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة َوقالوا ما ه َ
أي لعمري هذا قول م ركي العرق.
وقوله :نَ ُموتُ َونحيْا نموت نحن وتحيا أبناؤنا بعدنا ,فجعلوا حيىاة أبنىائهم بعىدهم حيىاة لهىم ,ألنهىم
منهم وبعَهم ,فكأنهم بحياتهم أحياء ,وذلك نظير قول النىاق :مىا مىات مىن خلىف ابنىا مثىل فىالن,
ي يير ميت ,وقد يحتمل وجها آخر ,وهو أن يكون معناه :نحيا ونموت
ألنه بحياة ذكره به ,كأنه ح ّ
على وجه تقد يم الحياة قبل الممات ,كما يقىال :قمىت وقعىدت ,بمعنىى :قعىدت وقمىت والعىرق تفعىل
ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كانا أو يكونان ,ولم تقصد الخبىر عىن كىون
أحدهما قبل اََخر ,تقدم المتأخر حدوثا علىى المتقىدم حدوثىه منهمىا أحيانىا ,فهىذا مىن ذلىك ,ألنىه لىم
يقصد فيه إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات ,فقدّم ذكر الممات قبل ذكر الحياة ,إذ كىان القصىد
مرة أحيا ًء وأخرى أمواتا.
إلى الخبر عن أنهم يكونون ّ
وقولهَ :وما يُ ْه ِل ُكنا إَّ الدّ ْه ُر يقول تعالى ذكره مخبرا عن هرَء الم ركين أنهم قالوا :وما يهلكنىا
مر الليالي واأليام وطول العمر ,إنكارا منهم أن يكون لهم رقّ يفنيهم ويهلكهم.
فيفنينا إَ ّ
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وقد ذكر أنها في قراءة عبد هللا « َوما يُ ْه ِل ُكنىا إَّ دَ ْه ٌىر يَ ُم ّىر» .وبنحىو الىذي قلنىا فىي ذلىك قىال أهىل
التأويل .ذكر من قال ذلك:
24130ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عىن مجاهىد َومىا يُ ْه ِل ُكنىا إَّ الىدّ ْه ُر
قال :الامان.
ُ
24131ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمر ,عن قتادة ,في قولهَ :ومىا يُ ْه ِلكنىا
إَّ الدّ ْه ُر قال ذلك م ركو قريم ما يُ ْه ِل ُكنا إَّ الدّ ْه ُر :إَ العمر.
وذُكىىر أن هىىذه اََيىىة نالىىت مىىن أجىىل أن أهىىل ال ىىرك كىىانوا يقولىىون :الىىذي يهلكنىىا ويفنينىىا الىىدهر
والامان ,ثم يسبون ما يفنيهم ويهلكهم ,وهم يرون أنهم يسبون بذلك الىدهر والامىان ,فقىال هللا ّ
عىا
وج ّل لهم :أنا الذي أفنيكم وأهلككم َ ,الدهر والامان ,وَ علم لكم بىذلك .ذكىر الروايىة بىذلك عمىن
قاله:
ي ,عن سعيد بىن المسىيب ,عىن أبىي
24132ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا ابن عيينة ,عن الاهر ّ
ّ
ُ
هىار,
ي صلى هللا عليه وسلم« :كانَ أ ْهى ُل الجاهِليّى ِة يَقُولىونَ » :إنّ َمىا يُ ْه ِل ُكنىا الليْى ُل َوالنّ ُ
هريرة ,عن النب ّ
ُ
ّ
ِىي إَ َحياتُنىا الىدّنيْا نَ ُمىوتُ َونحْ يىا,
َو ُه َو الّذِي يُ ْه ِل ُكنا وي ُِميتُنا ويُحْ يينا ,فقال هللا في كتابهَ :وقالوا مىا ه َ
َباركَ َوت َعالى« :يُرْ ذِينِي اب ُْن آدَ َم يَسُىبّ الىدّ ْه َر
سبّونَ الدّ ْه َر» ,فَقا َل ّ
َوما يُ ْه ِل ُكنا إَّ الدّ ْه ُر قال« :فَيَ َ
ّللاُ ت َ
هار».
األم ُر ,أُقَلّ ُ
وأنا الدّ ْه ُر ,بيَدِي ْ
ب اللّ ْي َل والنّ َ
حىىدثنا عمىىران بىىن بكىىار ال ُكالعىىي ,قىىال :حىىدثنا أبىىو روح ,قىىال :حىىدثنا سىىفيان بىىن عيينىىة ,عىىن
ي صلى هللا عليه وسلم ,نحوه.
الاهر ّ
ي ,عن سعيد بن المسيب ,عن أبي هريرة ,عن النب ّ
24133ـ حدثني يونس بن عبد األعلى ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال :ثني يونس بن يايد ,عن ابن
شهاق ,قال :أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ,قال قال أبىو هريىرة ,سىمعت رسىول هللا صىلى هللا
هار».
عليه وسلم قال« :قا َل ّ
ّللاُ ت َعالىَ :يسُبّ اب ُْن آدَ َم الدّ ْه َر ,وأنا الدّ ْه ُرِ ,ب َيدِي اللّ ْي ُل والنّ ُ
24134ـ حدثنا ابن ُح َميد ,قال :حدثنا سلمة ,عن ابن إسىحاق ,عىن العىالء بىن عبىد الىرحمن ,عىن
ع ْبىدِي فَلَى ْم يُ ْع ِطنىىي,
ّللاُ ا ْست َ ْق َر ْ
ي صىىلى هللا عليىىه وسىىلمَ « :يقُىىو ُل ّ
ضىىتُ َ
أبيىىه عىىن أبىىي هريىىرة أن النبى ّ
ع ْبدِي َيقُولَُ :وادَ ْهراهُ ,وأنا الدّ ْه ُر».
سبّنِي َ
َو َ
ي ,عىن
24135ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمىر ,عىن قتىادة ,عىن الاهىر ّ
ي صلى هللا عليه وسلمّ « :
ّللاَ قالََ َ :يقُولَ ّن أ َحدُ ُك ْم :يا َخ ْي َبةَ الدّ ْه ِر ,فىإنّي أنىا
إن ّ
أبي هريرة ,عن النب ّ
َت ُ ُهما».
نهارهَُ ,وإذَا ِشئْتُ قَ َب ْ
الدّ ْه ُر ,أُقَلّ ُ
ب لَ ْيلَهُ َو َ
سىبّوا الىدّ ْه َرّ ,
فىإن ّ
حدثني يعقوق ,قال :حدثنا ابن علية ,عن ه ام ,عن أبي هريرة قال َ« :ت َ ُ
ّللاَ
ُه َو الدّ ْه ُر».
إن ُه ْم إَّ َي ُ
َوما لَ ُه ْم ِبذَلِكَ ِم ْن ِع ْلم ْ
ظنّونَ يقول تعالى ذكره :وما لهرَء الم ركين القائلين :ما هىي
إَّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا ,وما يهلكنا إَ الدهر ,بمىا يقولىون مىن ذلىك مىن علىم :يعنىي مىن يقىين
إن ُهى ْم إَّ
تخرصىىا بغيىىر خبىىر أتىىاهم مىىن هللا ,وَ برهىىان عنىىدهم بحقيقتىىه ْ
علىىم ,ألنهىىم يقولىىون ذلىىك ّ
َي ُ
ّ
وشك يخبر عنهم أنهىم فىي حيىرة مىن اعتقىادهم
ظنّونَ يقول ج ّل ثناؤه :ما هم إَ في ّن من ذلك,
حقيقة ما ينطقون من ذلك بألسنتهم.

اآلية 25 :

علَ ْي ِه ْم آيَاتُنَا بَيّنَا ٍ
ت ّما َكانَ ُح ّجت َ ُه ْم إَِّ أَن قَالُواْ ائْتُواْ بِآبَآئِنَآ
القول في تأويل قوله تعالى:
ى َ
َ
{وإِذَا تُتْلَ َ
صا ِدقِينَ }.
إِن ُكنت ُ ْم َ
يقول تعالى ذكره :وإذا تُتلى على هرَء الم ركين المكذّبين بالبعىث آياتنىا ,بىأن هللا باعىث خلقىه
من بعد مماتهم ,فجامعهم يوم القيامة عنده للثىواق والعقىاق بَيّنىا ٍ
ت يعنىي :واضىحات جليىات ,تنفىي
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
أن قالوا ائتوا بآبائِنا ْ
ال ّك عن قلب أهل التصديق با في ذلك ما كانَ ُح ّجت َ ُه ْم إَّ ْ
صا ِدقِينَ .
إن ك ْنت ْم َ
يقول ج ّل ثناؤه  :لم يكن لهىم حجىة علىى رسىولنا الىذي يتلىو ذلىك علىيهم إَ قىولهم لىه :ائتنىا بآبائنىا
الذين قد هلكوا أحياء ,وان رهم لنا إن كنت صادقا فيما تتلو علينا وتخبرنا ,حتى نصدّق بحقيقة مىا
تقول بأن هللا باعثنا من بعد مماتنا ,ومحيينا من بعد فنائنا.
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اآلية 26 :

ْىب فِيى ِه
القول في تأويل قوله تعالى{ :قُ ِل ّ
ىى يَ ْىو ِم ْال ِقيَا َمى ِة ََ َري َ
ّللاُ يُحْ يِي ُك ْم ثُى ّم ي ُِميىت ُ ُك ْم ثُى ّم يَجْ َمعُ ُكى ْم إِلَ َ
اق ََ يَ ْعلَ ُمونَ }.
َولَـ َ ِك ّن أ َ ْكث َ َر النّ ِ
يقىىول تعىىالى ذكىىره لنبيىىه محمىىد صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىل يىىا محمىىد لهىىرَء الم ىىركين المكىذّبين
بالبعث ,القائلين لك ائتنا بآبائنا إن كنت صادقا :هللا أيها الم ىركون يحيىيكم مىا شىاء أن يحيىيكم فىي
الدنيا ,ثم يميتكم فيها إذا شاء ,ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ,يعني أنه يجمعكم جميعىا ّأولكىم وآخىركم,
وصغيركم وكبيركم إلى يوم القيامة يقول :ليوم القيامة ,يعني أنه يجمعكم جميعا أحياء ليوم القيامىة
شك فيه ,يقول :فال ت كوا فىي ذلىك ,فىإن األمىر كمىا وصىفت لكىم َولَ ِك ّ
ْب فِي ِه يقولّ َ :
ىن أ ْكث َ َىر
َ َري َ
اق َ يَ ْعلَ ُمونَ يقول :ولكن أكثر الناق الذين هم أهل تكذيب بالبعث َ ,يعلمون حقيقة ذلك ,وأن
النّ َ
هللا محييهم من بعد مماتكم.

اآلية 27 :

سى ُىر
سى َم َاوا ِ
ٍ َو َيى ْىو َم تَقُىىو ُم ال ّ
{و ِ ّلِلِ ُم ْلىىكُ ال ّ
ت َو ْ
األر ِ
سىاَعةُ َي ْو َمئِى ٍذ َي ْخ َ
القىىول فىىي تأويىىل قولىىه تعىىالىَ :
ْال ُمب ِْطلُونَ }.
يقول تعالى ذكره :و سلطان السموات السبع واألرٍ ,دون مىا تدعونىه لىه شىريكا ,وتعبدونىه
جىار عليىه حكمىه ,فكيىف
من دونه ,والذي تدعونه من دونه من اََلهة واألنداد في ُملكه وسىلطانهٍ ,
يكون ما كان كذلك لىه شىريكا ,أم كيىف تعبدونىه ,وتتركىون عبىادة مىالككم ,ومالىك مىا تعبدونىه مىن
عةُ يقىول تعىالى ذكىره :ويىوم تجىيء السىاعة التىي يُ ْن ِىر هللا فيهىا المىوتى مىن
دونه َو َي ْو َم تَقُىو ُم ال ّ
سىا َ
س ُر ال ُمب ِْطلُونَ  :يقول :يغبن فيها الىذين أبطلىوا فىي الىدنيا فىي
قبورهم ,ويجمعهم لموقف العرٍَ ,ي ْخ َ
أقوالهم ودعواهم شريكا ,وعبادتهم آلهة دونه بأن يفوز بمنازله من الجنة المحقون ,ويبىدّلوا بهىا
منازل من النار كانت للمحقين ,فجعلت لهم بمنازلهم من الجنة ,ذلك هو الخسران المبين.

اآلية 28 :

ىى ِكت َابِ َهىا ْاليَ ْىو َم تُجْ ىاَ ْونَ َمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
ى ُك ّل أ ُ ّمى ٍة َجاثِيَىةً ُكى ّل أ ّمى ٍة تُى ْد َ
َ
{وت ََر َ
ى إِلَ َ
ع َ
ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ }.
يقول تعالى ذكره :وترى يا محمد يىوم تقىوم السىاعة أهىل كىل ملىة وديىن جاثيىة :يقىول :مجتمعىة
مستوفاة على ركبها من هول ذلك اليوم .كما:
 24136ـ حدثني محمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبىو عاصىم ,قىال :حىدثنا عيسىى وحىدثني الحىار ,
قال :حدثنا الحسن ,قال :حدثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أبي نجيح ,عن مجاهىد فىي قولىهَ :وت َ َىرى ُكى ّل
أ ُ ّم ٍة جاثِيَةً قال على الركب مستوفِ ِاين.
24137ـ حدثني يونس ,قال :أخبرنا ابن وهب ,قال قال ابن زيد ,في قولهَ :وت ََرى ُك ّل أ ُ ّمى ٍة جاثِيَىةً
قال :هذا يوم القيامة جاثية على ركبهم.
24138ـ ُحدثت عن الحسين ,قىال :سىمعت أبىا معىاذ ,يقىول :حىدثنا عبيىد ,قىال :سىمعت الَىحاك
يقول ,في قولهَ :وت ََرى ُك ّل أ ّم ٍة جاثِيَةً يقول :على الركب عند الحساق.
عى إلىى ِكتابِهىا يقىول :كىل أهىل ملىة وديىن تُىدعى إلىى كتابهىا الىذي أملىت علىى
وقولهُ :ك ّل أ ُ ّم ٍة تُى ْد َ
حفظتها .كما:
ُ
عى إلىى
24139ـ حدثنا ب ر ,قىال :حىدثنا يايىد ,قىال :حىدثنا سىعيد ,عىن قتىادة ,قولىهُ :كى ُل أ ّمى ٍة تُى ْد َ
ي هللا صىلى
ِكتا ِبها يعلمون أنه ستدعى أُمة قبل أُمة ,وقوم قبل قوم ,ورجل قبل رجل .ذُكر لنا أن نب ّ
هللا عليه وسلم كان يقول« :يُ َمث ّ ُل ِل ُك ّل أ ُ ّم ٍة يَ ْو َم ال ِقيا َم ِة ما كان ْ
َت ت َ ْعبُدُ ِم ْن َح َج ٍرْ ,أو َوث َ ٍن ْأو َخ َىبَةٍْ ,أو
األو ُ
شيْئا فَ ْليَتْبَ ْعهُ ,فَت َ ُك ُ
ىار حتىى ت َ ْقى ِذفَ ُه ْم
دَابّةٍ ,ث ُ ّم يُقالَُ :م ْن كانَ يَ ْعبُدُ َ
ونْ ,أو ت ُجْ َع ُل تِ ْلكَ ْ
ثان قىادَة ً إلىى النّ ِ
علي ِه َوسلّ َم وأ ْه ُل ال ِكتاق ,فَيَقُو ُل ْلليَ ُهودِ :ما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعبُدُونَ ق فَيَقُولُىونَ :
صلى ّ
ّللاُ َ
فِيها ,فَت َ ْبقَى أ ُ ّمةُ ُم َح ّم ٍد َ
ُكنّا نَ ْعبُدُ ّ
ْس ِمى ْن ُك ْم َولَسْىت ُ ْم ِم ْنىهُ ,فَيُرْ خَىذُ ِب ِهى ْم ذَاتَ
عاَ يْرا إَّ قَ ِليالً ِم ْن ُه ْم ,فَيُقا ُل لَ َهىا :أ ّمىا ُ
ّللاَ َو ُ
عاَ ي ٌْىر فَلَىي َ
ال ّىىما ِل ,فَيَ ْن َ
ىارى ,فَيُقىىا ُل لَ ُه ى ْم :مىىا ُك ْن ىت ُ ْم ت َ ْعبُ ىدُونَ ق
ط ِلقُىىونَ َوَ ي ْس ىت َِطيعُونَ ُم ُكوثىىا ,ث ُ ى ّم يُ ى ْد َ
عى بالنّ َ
صى َ
ىيس ِمى ْن ُك ْم َولَسْىت ُ ْم ِم ْنىهُ ,فَيُرْ خَىذُ ِب ِهى ْم
فَيَقُولُونَ ُ :كنّا نَ ْعبُدُ ّ
ّللاَ َوال َم ِسي َح إَّ قَ ِليالً ِم ْن ُه ْم فَيُقالُ :أ ّما ِعي َ
سى فلَ َ
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ذَاتَ ال ّما ِل ,فَيَ ْن َ
ّللاُ علي ِه وسلّ َم ,فَيُقا ُل لَ ُه ْم :ما
صلى ّ
ط ِلقُونَ َوَ ي ْست َِطيعُونَ ُم ُكوثاَ ,وت َ ْبقَى أ ُ ّمةُ ُم َح ّم ٍد َ
َء فِىي الىدّنيْا َمخافَىةَ يَ ْو ِمنىا هَىذَا ,فَيُىرْ ذَ ُن
ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعبُدُونَ ق فَيَقُولُونَ ُ :كنّا نَ ْعبُدُ ّ
فار ْقنا هَرُ ِ
ّللاَ َوحْ دَهُ ,وإنّ َما َ
سى ُجودِ,
ىن ال ّ
ْلل ُمرْ ِمنِينَ فِي ال ّ
س ُجودِ ,فَيَ ْس ُجدُ ال ُمرْ ِمنُونَ َ ,وبينَ ُك ّل ُمرْ ِم ٍن ُمنافِ ٌق ,فَ ْي ْق ُ
ق َ
ع ِ
سو َ ْه ُر ال ُمنىافِ ِ
صغارا َو َحس َْرة ً َونَدَا َمةً».
َويجْ عَ ُل ّ
ّللاُ ُ
س ُجودَ ال ُمرْ ِمنِينَ َ
علَ ْي ِه ت َْوبِيخا َو َ
ي ,عىن
24140ـ حدثنا ابن عبد األعلى ,قال :حدثنا ابن ثور ,عن معمىر ,عىن قتىادة ,عىن الاهىر ّ
ّللاِ ه ْ
يىوم القيا َمى ِةق
عطاء بن يايدالليثي ,عن أبي هريرة ,قال« :قَا َل
سو َل ّ
الناق :يا ر ُ
ُ
َىل ن ََىرى ربّنَىا َ
ُ
ارونَ فِي
سو َل ّ
س َحاقٌ  ,قالوا ََ :يَا ر ُ
َ ّ
ّللاِ ,قال« :ه َْل ت ُ َ
قال« :ه َْل ت ُ َ
ْس دُونَها َ
َا ّمونَ فِي ال ّ ْم ِس لَي َ
َ
ُ
سىول هللا ,قَىالَ :فىإنّك ْم ت ََر ْونَىهُ يَ ْىو َم ال ِقيا َمى ِة َكىذَلكَ .
س َحاقٌ ق» قالوا َ :يىا ر ُ
ْس دُونَهُ َ
القَ َم ِر لَ ْيلَةَ البَد ِْر لي َ
شيْئا فَ ْليَتْبَ ْعهُ ,فَيَتْبَ ُع َم ْن كانَ يَ ْعبُدُ القَ َم َر القَ َم َىرَ ,و َم ْ
ىن كىانَ يَ ْعبُىدُ
اق فَيَقُولَُ :م ْن كانَ يَ ْعبُدُ َ
يَجْ َم ُع ّ
ّللاُ النّ َ
ُ
ّ
ّ
ُ
ُ
ْ
سَ ,ويَتبَع َم ْن كانَ يَ ْعبُدُ الط َوايِيتَ الط َوايِيتَ َ ,وت َ ْبقَى َه ِذ ِه األ ّمة فِيها ُمنافِقوها ,فيَأتِي ِه ْم
س ال ّ ْم َ
ال ّ ْم َ
ون ّأو َل َم ْ
ي صىلى هللا عليىه وسىلم« :فَىأ ُك ُ
ىن
َربّ ُه ْم فِي
ْىر ُ
ق ِجس ٌ
صىورةٍَ ,ويَُ َ
َ
ْىر علىى َج َهىنّ َم قىال النبى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دان ه ْ
َىل َرأيْىت ُ ْم ش َْىوكَ
يىب َك َْىو ِك ال ّ
سىل ْم َوبهىا َكال ِل ُ
الر ُ
ي ُِجياَ َ ,ودَع َْوة ُ ّ
سىل ْم ,الل ُهى ّم َ
س ِل يَ ْو َمئِذٍ :الل ُهى ّم َ
سى ْع ِ
ْ
َيىر أنّىهُ َ يَ ْعلَى ُم أ َحىدٌ قَىد َْر ِع َ
ظ ِمهىا
دانق قالوا :نعم يا رسول هللا قال :فإنّها ِمث ُل ش َْو ِك ال ّ
ال ّ
دان ي َ
س ْع ِ
س ْع ِ
ُ
ُ
ّللاُ وي ُْخ َ
َىردَ ُل ثى ّم يَ ْن ُجىو ,ثى ّم ذَ َكى َر الحىد َ
ِيث
إَ ّ ّ
اق بأعما ِل ِه ْم ,فَ ِم ْن ُه ْم ال ُموبَ ُق ب َع َم ِلى ِهَ ,و ِمى ْن ُه ُم ال ُمخ ْ
ف النّ ُ
ط ُ
ِب ُ
طو ِله».
وقوله :اليَ ْو َم تُجْ اَ ْونَ ما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ يقول تعالى ذكره :ك ّل أُمة تُدعى إلى كتابها ,يقال لها :اليىوم
تجىىاون :أي تثىىابون وتعطىىون أجىىور مىىا كنىىتم فىىي الىىدنيا مىىن جىىااء األعمىىال تعملىىون بانحسىىان
انحسانَ  ,وبانساءة جااءها.

اآلية 30-29 :

علَ ْي ُكم ِب ْ
ىال َح ّق ِإ ّن ُكنّىا نَ ْست َنسِى ُ َمىا ُكنىت ُ ْم ت َ ْع َملُىونَ ي
القول في تأويل قوله تعالى{ :هَـَذَا ِكت َابُنَا َي ِ
نط ُق َ
ت فَيُد ِْخلُ ُه ْم َربّ ُه ْم فِي َرحْ َمتِ ِه ذَلِكَ ُه َو ْالفَ ْو ُز ْال ُم ِب ُ
ين }.
صا ِل َحا ِ
ع ِملُواْ ال ّ
فَأ َ ّما الّذِينَ آ َمنُواْ َو َ
يقول تعالى ذكره :لك ّل أمة دعيت في القيامة إلى كتابها الذي أملت على حفظتها في الىدنيا ال َي ْىو َم
ّ
بىالحق
تُجْ اَ ْونَ ما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ فال تجاعوا من ثوابناكم على ذلك ,فإنكم ينطق عليكم إن أنكرتموه
فاقرأوه إنّا ُكنّا نَ ْست َ ْن ِس ُ ما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ يقول :إنا كنىا نسىتكتب حفظتنىا أعمىالكم ,فتثبتهىا فىي الكتىب
وتكتبها .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
24141ـ حدثنا أبو ُك َريب ,قال :حدثنا طلق بن ينام ,عن زائىدة ,عىن عطىاء بىن مقسىم ,عىن ابىن
علَ ْي ُك ْم بال َح ّق قال :هو أ ّم الكتاق فيه أعمال بني آدم إنّا ُكنّا نَ ْست َ ْن ِس ُ مىا ُك ْنىت ُ ْم
عباق هَذا ِكتابُنا َي ْن ِط ُق َ
ت َ ْع َملُونَ قال :نعم ,المالئكة يستنسخون أعمال بني آدم.
24142ـ حدثنا ابن ُحميد ,قال :حدثنا يعقوق القمي ,قال :ثني أخي عيسىى بىن عبىد هللا بىن ثابىت
الثّمالي ,عن ابن عباق ,قال« :إن هللا خلق النون وهىي الىدواة ,وخلىق القلىم ,فقىال :اكتىب ,قىال :مىا
بىر أو فجىور ,أو رزق مقسىوم,
أكتب ,قال :اكتب ما هو كىائن إلىى يىوم القيامىة مىن عمىل معمىولّ ,
حالل أو حرام ,ثم ألام ك ّل شيء من ذلك شأنه دخولىه فىي الىدنيا ,ومقامىه فيهىا كىم ,وخروجىه منىه
كيف ,ثم جعل على العباد حفظة ,وعلى الكتاق خاانا ,فالحفظة ينسخون ك ّل يوم من الخاان عمل
ذلك اليوم ,فإذا فني الرزق وانقطع األثر ,وانقَى األجل ,أتت الحفظة الخانة يطلبىون عمىل ذلىك
اليوم ,فتقول لهم الخانة :ما نجد لصاحبكم عندنا شىيئا ,فترجىع الحفظىة ,فيجىدونهم قىد مىاتوا ,قىال:
فقال ابن عباق :ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون :إنّا ُكنّا نَ ْست َ ْنسِى ُ مىا ُك ْنىت ُ ْم ت َ ْع َملُىونَ وهىل
يكون اَستنساخ إَّ من أصل».
حدثنا ابن حميد ,قال :حدثنا حكام ,عن عمرو ,عن عطاء ,عن الحكم ,عن مقسم ,عن ابن عباق
علَ ْي ُك ْم بال َح ّق قال :الكتىاق :الىذكر إنّىا ُكنّىا نَ ْست َ ْنسِى ُ مىا ُك ْنىت ُ ْم ت َ ْع َملُىونَ قىال :نستنسى
َهذَا ِكتابُنا يَ ْن ِط ُق َ
األعمال.
وقال آخرون في ذلك ما:
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ي ,عىن
24143ـ حدثنا الحسن بن عرفة ,قال :حدثنا النَر بن إسماعيل ,عن أبىي سىنان ال ىيبان ّ
ي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه قال:
ي ,عن عل ّ
عطاء بن أبي رباح ,عن أبي عبد الرحمن السلم ّ
إن مالئكة ينالون في كل يوم ب يء يكتبون فيه أعمال بني آدم.
صىا ِلحاتِ ,فَيُىد ِْخلُ ُهم َربّ ُهى ْم فِىي َرحْ َمتِى ِه يقىول تعىالى ذكىره :فأمىا
ع ِملُىوا ال ّ
وقوله :فأ ّما الّذِينَ آ َمنُىوا و َ
الذين آمنوا با في الدنيا فوحدوه ,ولىم ي ىركوا بىه شىيئا ,وعملىوا الصىالحات :يقىول :وعملىوا بمىا
أمرهم هللا به ,وانتهوا عما نهاهم هللا عنه فَيُد ِْخلُ ُه ْم فِي َرحْ َمتِ ِه يعني في جنته برحمته.
وقوله :ذلكَ ُه َو الفَ ْو ُز ال ُمبِ ُ
ين يقول :دخىولهم فىي رحمىة هللا يومئى ٍذ هىو الظفىر بمىا كىانوا يطلبونىه,
وإدراك ما كانوا يسعون في الدنيا له ,المبين يايتهم فيها ,أنه هو الفوز.

اآلية 31 :

علَ ْي ُك ْم فَا ْست َ ْكبَ ْرت ُ ْم َو ُكنت ُ ْم قَ ْومىا ً
القول في تأويل قوله تعالى:
ى َ
َ
{وأ َ ّما الّذِينَ َكفَ ُر َواْ أَفَلَ ْم ت َ ُك ْن آيَاتِي تُتْلَ َ
ّمجْ ِر ِمينَ }.
يقول تعالى ذكره :وأما الذين جحدوا وحدانية هللا ,وأبوا إفراده في الدنيا باأللوهة ,فيقال لهم :ألم
تكن آياتي في الدنيا تُتلى عليكم.
فإن قال قائل :أو ليست أ ّما تجاق بالفاء ,فأين هيق فإن الجواق أن يقال :هي الفاء التي فىي قولىه
أفَلَ ْم .وإنما وجه الكالم في العربية لو نطق به على بيانه ,وأصله أن يقىال :وأمىا الىذين كفىروا ,فىألم
تكن آياتي تت لى عليكم ,ألن معنى الكالم :وأما الذين كفروا فيقال لهم ألىم ,فموضىع الفىاء فىي ابتىداء
المحذوا الذي هو مطلوق في الكالم ,فلمىا ُحىذفت يقىال :وجىاءت ألىف اسىتفهام ,حكمهىا أن تكىون
مبتدأة بها ,ابتدىء بها ,وجعلت الفاء بعدها ,وقد تُسقط العرق الفاء التي هي جواق «أما» في مثل
هذا الموضع أحيانا إذا أسقطوا الفعل الذي هو في محىل جىواق أ ّمىا كمىا قىال جى ّل ثنىاؤه فأ ّمىا الّىذِينَ
اس َْود ْ
ّت ُو ُجو ُه ُه ْم أ َكفَ ْرت ُ ْم َب ْعدَ إيمانِ ُك ْم فحذفت الفاء ,إذ كان الفعل الىذي هىو فىي جىواق أ ّمىا محىذوفا,
وهو فيقال ,وذلك أن معنى الكالم :فأما الىذين اسىودّت وجىوههم فيقىال لهىم :أكفىرتم ,فلمىا أسىقطت,
يقال الذي به تتصل الفاء سقطت الفاء التي هي جواق أ ّما.
وقوله :فا ْست َ ْك َب ْرت ُ ْم يقول :فاستكبرتم عن استماعها وانيمان بها و ُك ْنت ُ ْم قَ ْوما ُمجْ ِر ِمينَ يقول :وكنىتم
قوما تكسبون اََثام والكفر با  َ ,تصدّقون بمعاد ,وَ ترمنون بثواق وَ عقاق.

اآلية 32 :

ْىب فِي َهىا قُ ْلىتُم ّمىا نَىد ِْري َمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
{وإِذَا قِي َل إِ ّن و ْعدَ ّ
ّللاِ َح ّق َوال ّ
عةُ ََ َري َ
سىا َ
َ
عةُ إِن نّ ُ
ُ
ظ ّن إَِّ َنّا ً َو َما نَحْ ن بِ ُم ْست َ ْي ِقنِينَ }.
ال ّ
سا َ
َ
ّ
ّللاِ الىذي وعىد عبىاده ,أنىه محيىيهم مىن
يقول تعالى ذكره :ويقال لهم حينئذٍَ :وإذا قِي َل لكم إن َو ْعدَ ّ
بعىىد ممىىاتهم ,وبىىاعثهم مىىن قبىىورهم َحى ّ
عةُ التىىي أخبىىرهم أنىىه يقيمهىىا لح ىىرهم ,وجمعهىىم
ىقَ ,وال ّ
سىىا َ
ْب فِيها يقولّ َ :
شك فيها ,يعنىي
للحساق والثواق على الطاعة ,والعقاق على المعصية ,آتية َ َري َ
في الساعة ,والهاء في قوله :فِيهىا مىن ذكىر السىاعة .ومعنىى الكىالم :والسىاعة َ ريىب فىي قيامهىا,
عة ُ
فاتقوا هللا وآمنوا با ورسوله ,واعملىوا لمىا ينجىيكم مىن عقىاق هللا فيهىا قُ ْلىتُم مىا نَىد ِْري مىا ال ّ
سىا َ
تكذيبا منكم بوعد هللا ج ّل ثناؤه ,وردّا لخبره ,وإنكارا لقُدرته على إحيائكم من بعد مماتكم.
إن نَ ُ
وقولهْ :
ّ
نظىن أن السىاعة آتيىة إَّ نىا َومىا نحْ ُ
ىن بِ ُمسْىت َ ْيقِنينَ أنهىا
ظ ّن إَّ َنىا يقىول :وقلىتم مىا
جائية ,وَ أنها كائنة.
ُ
قىراء المدينىة والبصىرة
القراء في قراءة قوله :وال ّ
ْب فِيها فقىرأت ذلىك عامىة ّ
واختلفت ّ
عة َ َري َ
سا َ
ُ
َ
عة» نصىبا
وبع
قىراء الكوفىة «وال ّ
قراء الكوفة و ال ّ
عة رفعىا علىى اَبتىداء .وقرأتىه عامىة ّ
ّ
سىا َ
سىا َ
عطفا بها على قولهّ :
ّللاِ َح ّق.
إن َو ْعدَ ّ
والصىىواق مىىن القىىول فىىي ذلىىك عنىىدنا ,أنهمىىا قراءتىىان مستفيَىىتان فىىي قىىرأة األمصىىار صىىحيحتا
المخرج في العربية متقاربتا المعنى ,فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.

اآلية 33 :

ع ِملُواْ َو َحاقَ ِب ِهم ّما َكانُواْ ِب ِه يَ ْست َ ْه ِائُونَ }.
سيّئ َاتُ َما َ
{وبَدَا لَ ُه ْم َ
القول في تأويل قوله تعالىَ :
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يقول تعالى ذكره :وبىدا لهىرَء الىذين كىانوا فىي الىدنيا يكفىرون بآيىات هللا سىيئات مىا عملىوا فىي
الدنيا من األعمال ,يقول :هر لهىم هنالىك قبائحهىا وشىرارها لمىا قىرأوا كتىب أعمىالهم التىي كانىت
الحفظة تنسخها في الدنيا َوحاقَ بِ ِه ْم ما كانُوا بِ ِه يَ ْست َ ْه ِائُونَ يقول :وحىاق بهىم مىن عىذاق هللا حينئى ٍذ
ما كانوا به يستهائون إذ قيل لهم :إن هللا ُم ِحلّه بمن كذّق به علىى سىيئات مىا فىي الىدنيا عملىوا مىن
األعمال.

اآلية 34 :

ىار َو َمىا
القول في تأويل قوله تعالى:
سا ُك ْم َك َما نَسِىيت ُ ْم ِلقَىآ َء يَ ْىو ِم ُك ْم هَىـَذَا َو َمىأ ْ َوا ُك ُم النّ ُ
{وقِي َل ْاليَ ْو َم نَن َ
َ
اص ِرينَ }.
لَ ُك ْم ّمن نّ ِ
يقول تعالى ذكره :وقيل لهرَء الكفرة الذين وصف صفتهم :اليوم نترككم في عذاق جهىنم ,كمىا
تركتم العمل للقاء ربكم يومكم هذا .كما:
ي ,عن ابن عبىاق ,قولىه:
ي ,قال :حدثنا أبو صالح ,قال :ثني معاوية ,عن عل ّ
24144ـ حدثني عل ّ
ْ
ار يقول :ومأواكم التي تىأوون إليهىا نىار جهىنمَ ,ومىا
َوقِي َل اليَ ْو َم نَ ْنسا ُك ْم نترككم .وقولهَ :ومأ َوا ُك ُم النّ ُ
ناص ِرينَ يقول :وما لكم مىن مسىتنقذ ينقىذكم اليىوم مىن عىذاق هللا ,وَ منتصىر ينتصىر لكىم
لَ ُك ْم ِم ْن ِ
ممن يعذّبكم ,فيستنقذ لكم منه.

اآلية 35 :

ّللاِ ُه ُىاوا ً َوي َّىرتْ ُك ُم ْال َح َيىاة ُ الىدّ ْن َيا فَ ْ
ىال َي ْو َم ََ
القول في تأويل قوله تعالى{ :ذَ ِل ُكىم ِبىأَنّ ُك ُم اتّخَى ْذت ُ ْم آ َيىا ِ
ت ّ
ي ُْخ َر ُجونَ ِم ْن َها َوََ ُه ْم يُ ْست َ َعتَبُونَ }.
ت
يقول تعالى ذكره :يقال لهم :هذا الذي ح ّل بكم من عذاق هللا اليىوم ِبىأَنّ ُكم فىي الىدنيا اتّخَى ْذت ُ ْم آيىا ِ
ّللاِ ُه ُاوا ,وهي حججه وأدلته وآي كتابه التي أنالها على رسوله صلى هللا عليه وسلم ُه ُاوا يعنىي
ّ
سخرية تسخرون منها َوي َّرتْ ُك ُم ال َحيىاة ُ الىدّ ْنيا يقىول :وخىدعتكم زينىة الحيىاة الىدنيا .فآثرتموهىا علىى
العمل لما ينجيكم اليوم من عذاق هللا ,يقول تعالى ذكرهْ :
فال َي ْو َم َ ي ُْخ َر ُجونَ ِم ْنها من النىار َوَ ُهى ْم
يُ ْست َ ْعتَبُونَ يقول :وَ هم يردّون إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا اننابة مما عوقبوا عليه.

اآلية 37-36 :

القول في تأويل قوله تعالى:
ْ
ْ
َ
َ
ٍ
َِ ّ
سى َم َاوا ِ
س َم َاو ِ
ٍ َرقّ العَال ِمينَ ي َولهُ ال ِكب ِْريَىآ ُء فِىي ال ّ
{ِلَفِ ْال َح ْمدُ َرقّ ال ّ
ت َو ْ
ت َو َرقّ ْ
األر ِ
األر ِ
ْ
ْ
َو ُه َو ال ِع ِا ُ
يا ال َح ِكي ُم }.
يقول تعالى ذكرهِ ّ ِ َ :
ِلَف ال َح ْمدُ على نِعمه وأياديه عند خلقه ,فإياه فاحمدوا أيهىا النىاق ,فىإن كى ّل مىا
بكم مىن نعمىة فمنىه دون مىا تعبىدون مىن دونىه مىن آلهىة ووثىن ,ودون مىا تتخذونىه مىن دونىه ربىاً,
ٍ يقىىول :مالىىك السىىموات السىىبع ,ومالىىك األرضىىين
سى َم َوا ِ
وت ىىركون بىىه معىىه َرقّ ال ّ
ت َو َرقّ ْ
األر ِ
ّ
فىيهن مىن أصىناا الخلىق ,ولىه الكبريىاء فىي السىموات
السبع و َرقّ العالَ ِمينَ يقول :مالك جميع ما
واألرٍ يقول :وله العظمة والسىلطان فىي السىموات واألرٍ دون مىا سىواه مىن اََلهىة واألنىداد
َو ُه َو العَ ِا ُ
يا في نقمته مىن أعدائىه ,القىاهر كىل مىا دونىه ,وَ يقهىره شىيء ال َح ِكىي ُم فىي تىدبيره خلقىه
وتصريفه إياهم فيما شاء كيف شاء ,وهللا أعلم.
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