
 تابع : تفسير سورة الذاريات

 32-30اآلية : 
يَّهبا القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }قَالُواْ َكذَِلِك قَاَل َربِّك إِنّهُ ُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم *  قَاَل فََما َخْطبُُُكْم  َ 

 اْلُمْرَسلُوَن *  قَالَُواْ إِنّآ  ُْرِسْلنَآ إِلََى قَْوٍم ّمْجِرِميَن {.

عالى ذكره مخُرا عن قيل ضيف إبراهيم لزوجته إذ قالت لهم, وقد بّشبروها بالب م علبيم: يقول ت   

 تلد عجوز عقيم قالُوا َكذِلِك قاَل َربّبِك يقبول: هكبذا قبال رببك:    كمبا  خُرنبا  وقلنبا لبك: إنّبهُ ُهبَو 

قه, العليم بمصالحهم, من ذكر الرّب, هو الحكيم في تدبيره خل« إنه»اْلَحِكيُم العَِليُم والهاء في قوله: 

 وبما كان, وبما هو كائن.

وقوله: قاَل فََما َخْطُُُكْم  يّها الُمْرَسلُوَن يقول: قال إبراهيم لضيفه: فما شأنكم  يها المرسبلون قبالُوا   

 إنّا  ُْرِسْلنا إلى قَْوٍم ُمْجِرِميَن قد  جرموا لكفرهم باهلل.

 35-33اآلية : 
:   }ِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ّمن ِطيٍن *  ّمَسّوَمةً ِعندَ َربّبَك ِلْلُمْسبِرفِيَن *  القول فـي تأويـل قوله تعالى

 فَأَْخَرْجنَا َمن َكاَن فِيَها ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن {.

ِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن يقول: لنمطر عليهم من السبماء حجبارة مبن طبين ُمَسبّومةً يعنبي:    

 . كما:معلّمة

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 24928  

عُاس قوله: ُمَسّوَمةً ِعْندَ َربَّك للُمْسِرفِيَن قال: المسبّومة: الحجبارة المختومبة, يكبون الحجبر  ببي  

عنببد ربببك يببا إبببراهيم فيببه نقطببة سببوواء,  و يكببون الحجببر  سببوو فيببه نقطببة بيضبباء, فببذلك تسببويمها 

للمسرفين, يعني للمتعدّين حدوو هللا, الكافرين به من قوم لوط فأَخَرْجنا َمْن كاَن فِيها ِمبَن الُمبْؤِمنِيَن 

يقول تعالى ذكره: فأخرجنا من كان في قرية سدوم, قرية قوم لوط من  هل اإليمان باهلل وهبم لبوط 

 ها ولم يجر لها ذلك قُل ذلك.وابنتاه, وكنى عن القرية بقوله: َمْن كاَن فِي

 37-36اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فََما َوَجْدنَا فِيَها َغْيَر بَْيٍت ّمَن اْلُمْسبِلِميَن *  َوتََرْكنَبا فِيَهبآ ةيَبةً لّلّبِذينَ 

 يََخافُوَن اْلعَذَاَب األِليَم {.

نا منها مبن كبان فيهبا مبن المبؤمنين غيبر يقول تعالى ذكره: فما وجدنا في تلك القرية التي  خرج   

 بيت من المسلمين, وهو بيت لوط.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فََمبا َوَجبْدنا فيهبا َغيبَر 24929  

 محفبو  بَْيت ِمَن الُمْسِلِميَن قال: لو كان فيها  كثر من ذلك ألنجاهم هللا, ليعلموا  ن اإليمبان عنبد هللا

 ال ضيعة على  هله.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فََمبا َوَجبْدنا فِيهبا َغيبَر بَْيبٍت ِمبَن 24930  

 الُمْسِلِميَن قال: هؤالء قوم لوط لم يجدوا فيها غير لوط.

المثنبى  ـ حبدثني اببن عبوق, قبال: حبدثنا المعتمبر, قبال: حبدثنا ابفوان, قبال: حبدثنا  ببو24931  

ومسلم  بو الحيل األشجعّي قال هللا: فََما َوَجْدنا فِيها َغيَر بَْيٍت ِمَن الُمْسِلِميَن لوطا وابنتيه, قال: فحّل 

 بهم العذاب, قال هللا: َوتََرْكنا فِيها ةيَةً للِّذيَن يََخافُوَن العَذَاَب األِليَم.

العَذَاَب األِليَم يقول: وتركنا في هذه القرية التي  خرجنا من  وقوله: َوتََرْكنا فِيها ةيَةً للِّذيَن يََخافُونَ   

كان فيها من المبؤمنين ةيبة, وقبال جبّل ثنباَه: َوتََرْكنبا فِيهبا ةيَبةً والمعنبى: وتركناهبا ةيبة ألنهبا التبي 

ائتفكت بأهلها, فهي االَية, وذلك كقول القائل: ترى في هذا الشيء عُرة وةية ومعناها: هذا الشبيء 

عُرة, كما قال جّل ثناَه لَقَْد كاَن فِي يُوُسَف َوةْخَوتِِه ةياٌت للّسائِِليَن وهم كانوا االَيات وفعلهبم, ةية و

 ويعني باالَية: العظة والعُرة, للذين يخافون عذاب هللا األليم في االَخرة.

 39-38اآلية : 
إِلَببَى فِْرَعببْوَن بُِسببْلَطاٍن ّمُِببيٍن *  فَتَببَولَّى القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }َوفِببي ُموَسببَى إِْذ  َْرَسببْلنَاهُ 

 بُِرْكنِِه َوقَاَل َساِحٌر  َْو َمْجنُوٌن {.
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يقول تعالى ذكره وفي موسى بن عمران إذ  رسلناه إلى فرعون بحجة تُين لمن رةها  نها حجبة    

 لموسى على حقيقة ما يقول ويدعو إليه. كما:

زيد, قال: حدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: إلبى فِْرَعبْوَن بُِسبْلطاٍن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا ي24932  

 ُمُِيٍن يقول: بعذر مُين.

وقوله: فَتَبَولّى بُِرْكنِبِه يقبول: فبأوبر فرعبون كمبا  رسبلنا إليبه موسبى بقومبه مبن جنبده و ابحابه.   

 قال ذلك:وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل وإن اختلفت  لفا  قائليه فيه. ذكر من 

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 24933  

 فَتََولّى بُِرُكنِِه يقول لقومه,  و بقومه,  نا  شّك.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24934  

ا ورقاء جميعا, عن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: فَتَبَولّى بُِرْكنبِه قال: حدثنا الحسن قال: حدثن

 قال: بعضده و احابه.

ـ حدثنا ابن عُد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: فَتَبَولّي 24935  

 بُِرْكنِِه غلب عدّو هللا على قومه.

ل: قبال اببن زيبد, فبي قبول هللا تُبار  وتعبالى ـ حدثنا يونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبا24936  

فَتََولّى بُِرْكنِِه قال: بجموعه التي معه, وقر  لَْو  ّن لي بُِكْم قُّوةً  ْو ةِو  إلى ُركٍن َشِديٍد قال: إلبى قبوة 

من الناس إلى ركن  جاهدكم ببه قبال: وفرعبون وجنبووه ومبن معبه ركنبه قبال: ومبا كبان مبع لبوط 

ليهم  ن يُبنكحهم بناتبه رجباء  ن يكبون لبه مبنهم عضبد يعينبه,  و يبدفع مؤمن واحد قال: وعرض ع

عنه, وقر  َهُؤالِء بَناتي ُهّن  ْطَهُر لَُكْم قال: يريد النكاح, فأبوا عليه, وقبر  قبول هللا تُبار  وتعبالى: 

جانبب والناحيبة التبي يعتمبد لَقَْد َعِلْمَت ما لَنا فِي بَناتَِك ِمْن َحَق َوإنَّك لَتَْعلَُم ما نُِريبدُ  ابل البركن: ال

 عليها ويقَوى بها.

وقوله: َوقاَل ساِحٌر  ْو َمْجنُوٌن يقول: وقال لموسى: هو ساحر يسحر عيون الناس,  و مجنون, به   

ِجنّة. وكان معمر بن المثنى يقول:  و في هذا الموضع بمعنى الواو التي للمواالة, ألنهم قد قالوهما 

 جرير الخطفي: جميعا له, و نشد في ذلك بيت

  َثَْعلََُةَ الفََواِرَس  ْو ِرياحاَعدَلَْت بِِهْم ُطَهيّةَ والِخشابا  

 40اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَأََخْذنَاهُ َوُجنُووَهُ فَنََُْذنَاُهْم فِي اْليَّم َوُهَو ُمِليٌم {.

سف فَنََُْذناُهْم فِي اْليَّم يقول فألقينباهم يقول تعالى ذكره: فأخذنا فرعون وجنووه بالالضب منا واأل   

في الُحر, فالّرقناهم فيه َوُهَو ُمِليٌم يقول: وفرعون مليم, والمليم: هو الذ  قد  تى م يُ م عليه مبن 

 الفعل. وكان قتاوة يقول في ذلك ما:

ِليٌم:    ملبيم فبي ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوُهَو مُ 24937  

 نعمة هللا.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: َوُهَو ُمِليٌم قبال: ُملبيم    

 في عُاو هللا.

 «.فأََخْذناهُ َوُجنُووَهُ فَنََُْذناهُ »وذُكر  ن ذلك في قراءة عُد هللا   

 42-41اآلية : 
ى:   }َوفِي َعاٍو إِْذ  َْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الّريَح اْلعَِقيَم *  َمبا تَبذَُر ِمبن َشبْيٍء  َتَبْت القول فـي تأويـل قوله تعال

 َعلَْيِه إِالّ َجعَلَتْهُ َكالّرِميِم {.

يقول تعالى ذكره: وفِي عاٍو  يضا, وما فعلنبا بهبم لهبم ةيبة وعُبرة إْذ  ْرَسبْلنا َعلَبْيِهُم البّريَح العَِقبيَم    

العقيم: التي ال تلقح الشجر. وبنحو الذ  قلنا في ذلبك قبال  هبل التأويبل. ذكبر مبن قبال  يعني بالريح

 ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عبن سبفيان, عبن َخِصبيف, عبن عكِرمبة, عبن اببن 24938  

 عُاس, قال: الريح العقيم: الريح الشديدة التي ال تُْلقح شيئا.
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ثني  بي, قال: ثني عمي, ثني  بي, عن  بيه, عن اببن عُباس, قولبه: حدثني محمد بن سعد, قال:    

 الّريَح العَِقيِم قال: ال تلقح الشجر, وال تثير السحاب.

ـ حدثنا محمد بن عمبرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24939  

ن مجاهبد, هبذا البريح العقبيم, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عب

 قال: ليس فيها رحمة وال نُات, وال تلقح نُاتا.

ـ حدثنا ابن المثنبى, قبال: حبدثنا سبليمان  ببو واوو, قبال:  خُرنبا شبعُة, عبن شباس, قبال: 24940  

 سمعت الضحا  يقول في قوله: الّريَح العَِقيم قال: ال تلقح.

رنببا شببي  مببن  هببل خراسببان مببن األزو, ويكنببى  بببا حببدثني يعقببوب, قببال: حببدثنا هشببيم, قببال:  خُ   

ساسان, قال: سألت الضحا  بن مزاحم, عن قوله: الّريَح العَِقبيَم قبال: البريح التبي لبيس فيهبا بركبة 

 وال تلقح الشجر.

ـ حدثنا محمد بن عُد هللا اله لّي, قال: حدثنا  بو علّي الحنفّي, قال: حدثنا ابن  بي ذئبب, 24941  

 عُد الرحمن, عن سعيد بن المسيب  نه كان يقول: الّريَح العَِقيَم الجنوب. عن الحار  بن

حدثنا  حمد بن الفرج, قال: حدثنا ابن  بي فديك, قال: حدثنا ابن  بي ذئب, عن خاله الحار  ببن    

 عُد الرحمن يقول: العقيم: يعني: الجنوب.

ن قتباوة, قولبه: وفِبي عباٍو إْذ  ْرَسبْلنا ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عب24942  

َعلَْيِهُم الّريَح العَِقيَم إن من الريح عقيما وعذابا حين ترسل ال تلقح شيئا, ومن الريح رحمة يثير هللا 

تُار  وتعالى بها السحاب, وينزل بها الاليب.. وذُكبر لنبا  ن رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم كبان 

 «.ْهِلَكْت عاوٌ بالدّبُورِ نُِصْرُت بالصُّا و ُ »يقول: 

 حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, عن ابن عُاس, بمثله.   

ـ حدثنا ابن عُد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: البّريَح 24943  

 العَِقيَم قال: الريح التي ال تنُت.

 با معاذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  يقبول فبي  ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت   

 قوله: الّريَح العَِقيَم: التي ال تلقح شيئا.

 ـ حدثني ابن َحميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, قال الّريَح العَِقيَم: التي ال تنُت شيئا.24944  

قولبه: وفِبي عباٍو إْذ  ْرَسبْلنا  ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في24945  

َعلَببْيِهُم الببّريَح العَِقببيَم قببال: إن هللا تُببار  وتعببالى يُرسببل الببريح بُشببرا بببين يببد  رحمتببه, فيحيببي بببه 

األال والشجر, وهذه ال تلقح وال تحيى, هي عقيم ليس فيها مبن الخيبر شبيء, إنمبا هبي عبذاب ال 

َح لَبَواقَِح. وقولبه: مبا تَبذَُر ِمبْن َشبْيٍء  تَبْت َعلَْيبِه إالّ َجعَلَتْبهُ تلقح شيئا, وهذا تلقح, وقر  و ْرَسْلنا الّريا

كالّرِميِم والرميم في ك م العرب: ما يُس من نُات األرض وويس. وبنحو الذ  قلنبا فبي ذلبك قبال 

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك, وإن اختلفت  لفا هم بالعُارة عنه:

ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن  ـ حدثني محمد بن سعد, قال:24946  

 عُاس, قوله: ما تَذَُر ِمْن َشْيٍء  تَْت َعلَْيِه إالّ َجعَلَتْهُ كالّرِميِم قال: كالشيء الهالك.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24947  

ثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: كبالّرِميِم قبال: قال: حدثنا الحسن, قال: حد

 كالشيء الهالك.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة كالّرِميِم: رميم الشجر.24948  

كبالّرِميِم  حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتباوة, فبي قولبه: إالّ َجعَلَتْبهُ    

 قال: كرميم الشجر.

 44-43اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوفِي ثَُمووَ إِْذ قِيَل لَُهْم تََمتّعُبواْ َحتّبَى ِحبيٍن *  فَعَتَبْواْ َعبْن  َْمبِر َربِّهبْم 

 فَأََخذَتُْهُم الّصاِعقَةُ َوُهْم يَنُظُروَن {.

رة ومتعظ, إذ قال لهم ربهم, يقبول: فتكُبروا عبن  مبر يقول تعالى ذكره: وفي ثموو  يضا لهم عُ   

 ربهم وعلَْوا استكُارا عن طاعة هللا. كما:
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ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قبال: حبدثنا عيسبى, وحبدثني الحبار , 24949  

قبال: قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: فَعَتَبْوا 

 َعلَْوا.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فَعَتَْوا َعْن  ْمِر َربِّهبْم 24950  

 قال: العاتي: العااي التار  ألمر هللا.

وقوله: فأََخذَتُْهُم الّصاِعقَةُ يقول تعالى ذكره: فأخذتهم ااعقة العذاب فجبأة. وبنحبو البذ  قلنبا فبي   

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك: ذلك قال

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24951  

قببال: حببدثنا الحسببن, قببال: حببدثنا ورقبباء جميعببا, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد, قولببه: فأََخببذَتُْهْم 

ُوِعبدَِت العبذاب قُبل نزولبه بهبم بث ثبة  يبام  الّصاِعقَةُ َوُهْم يَْنُظُروَن وهم ينتظرون, وذلبك  ن ثمبوو

وُجِعل لنزوله عليهم ع مات في تلك الث ثة, فظهرت الع مات التي جعلت لهم الدالة على نزولها 

في تلبك األيبام, فأابُحوا فبي اليبوم الراببع مبوقنين ببأن العبذاب بهبم نبازل, ينتظبرون حلولبه بهبم. 

ذَتُْهُم الّصبباِعقَةُ ببباأللف. وُرو  عببن عمببر بببن الخطبباب وقببرات قببراء األمصببار خبب  الكسببائّي فأََخبب

 بالير  لف.« فأََخذَتُْهُم الّصْعقَةُ »رضي هللا عنه  نه قر  ذلك 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن السبدّ , عبن عمبرو ببن ميمبون 24952  

وكببذلك قببر  الكسببائي: «, الّصببْعقَةُ فأََخببذَتُْهُم »األَوِو ,  ن عمببر بببن الخطبباب رضببي هللا عنببه قببر  

 وباأللف نقر  الصاعقة إلجماع الحجة من القّراء عليها.

 46-45اآلية : 
ُُْل  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فََما اْستََطاُعواْ ِمن قِيَاٍم َوَما َكانُواْ ُمنتَِصِريَن *  َوقَْوَم نُوحٍ ّمن قَ

 {.إِنُّهْم َكانُواْ قَْوماً فَاِسِقيَن 

يقول تعالى ذكره: فما استطاعوا من وفاع لما نزل بهبم مبن عبذاب هللا, وال قبدروا علبى نهبوض    

 به. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: فََما اْستَطاُعوا ِمبْن قِيباٍم 24953  

 يقول: ما استطاع القوم نهوضا لعقوبة هللا تُار  وتعالى.

دثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة فََمبا اْسبتَطاُعوا ِمبْن قِيباٍم قبال: ح   

 من نهوض.

وكان بَْع   هل العربية يقول: معنى قوله: فَما اْستَطاُعوا ِمْن قِياٍم: فما قاموا بها, قال: لبو كانبت   

 وله:  ْنَُتَُكْم ِمَن األْرِض نَُاتا.فما استطاعوا من إقامة, لكان اوابا, وطرح األلف منها كق

وقوله: َوما كانُوا ُمْنتَِصريَن يقول: وما كانوا قاورين على  ن يستقيدوا ممن  حل بهم العقوبة التي   

 حلّت بهم. وكان قتاوة يقول في تأويل ذلك ما:

ْنتَِصبِريَن قبال: مبا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة َوما كبانُوا مُ 24954  

 كانت عندهم من قّوة يمتنعون بها من هللا عّز وجّل.

بُل إنُّهبْم كبانُوا قَْومبا فاِسبِقيَن اختلفبت القبّراء فبي قبراءة قولبه: َوقَبْوم نُبوح    ُْ وقوله: َوقَْوَم نُبوحٍ ِمبْن قَ

 َ َخببذَتُْهُم نصببُا. ولنصببب ذلببك وجببوه:  حببدها:  ن يكببون القببوم عطفببا علببى الهبباء والمببيم فببي قولببه: فأ

الّصبباِعقَةُ إذ كببان كببّل عببذاب مهلببك تسببميه العببرب ابباعقة, فيكببون معنببى الكبب م حينئببٍذ: فأخببذتهم 

الصاعقة و خذت قوم نوح من قُل. والثاني:  ن يكون منصبوبا بمعنبى الكب م, إذ كبان فيمبا مضبى 

م, و هلكنبا قبوم نبوح من  خُار األمم قُُل واللة على المراو من الك م, و ن معنباه:  هلكنبا هبذه األمب

من قُل. والثال.:  ن يضمر له فع ً نااُا, فيكون معنبى الكب م: واذكبر لهبم قبوم نبوح, كمبا قبال: 

َوإْبببَراِهيَم إْذ قبباَل ِلقَْوِمببِه ونحببو ذلببك, بمعنببى  خُببرهم واذكببر لهببم. وقببر  ذلببك عامببة قببّراء الكوفببة 

نوح عطفا بالقوم على موسى في قوله: بخف  القوم على معنى: وفي قوم « َوقَْوِم نُوحٍ »والُصرة 

 َوفِي ُموَسى إْذ  ْرَسْلناهُ إلى فِْرَعْوَن.

والصواب من القول في ذلك  نهما قراءتان معروفتان في قبر ة األمصبار, فُأيتهمبا قبر  القبارىء   

فمصيب, وتأويل ذلك في قراءة من قر ه خفضا وفي قوم نوح لهم  يضا عُرة, إذ  هلكناهم من قُل 
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لما كذّبوا رسولنا نوحا إنُّهْم كانُوا قَْوما فاِسِقيَن يقبول: إنهبم كبانوا مخبالفين  مبر هللا, خبارجين  ثموو

 عن طاعته.

 48-47اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالّسبَمآَء بَنَْينَاَهبا بِأَْيبٍد َوإِنّبا لَُموِسبعُوَن *  َواألْرَض فََرْشبنَاَها فَبنِْعَم 

 {. اْلَماِهدُونَ 

يقول تعالى ذكره: والسماء رفعناها سقفا بقّوة. وبنحو الذ  قلنا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. ذكبر    

 من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 24955  

 والّسماَء بَنَْيناها بأَْيٍد يقول: بقّوة.

د بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محم24956  

 قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: بأَْيٍد قال: بقّوة.

 قّوة.ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة والّسماَء بَنَْيناها بِأَْيٍد:    ب24957  

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شبعُة, عبن منصبور  نبه قبال 24958  

 في هذه االَية: والّسماَء بَنَْيناها بأَْيٍد قال: بقّوة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: والّسماَء بَنَْيناها بأَْيبٍد 24959  

 .قال: بقّوة

 ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان والّسماَء بَنَْيناها بأَْيٍد قال: بقّوة.24960  

وقوله: َوإنّا لَُموِسعُوَن يقول: لذو سعة بخلقها وخلق مبا شبئنا  ن نخلقبه وقبدرة عليبه. ومنبه قولبه:   

 قال ابن زيد في ذلك ما:َعلى الُموسعِ قَدَُرهُ َوعن الُمْقتِِر قَدَُرهُ يراو به القوّ . و

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوإنّا لَُموِسبعُوَن قبال: 24961  

  وسعها جّل ج له.

وقولببه: واألْرَض فََرْشببناها يقببول تعببالى ذكببره: واألرض جعلناهببا فراشببا للخلببق فَببنَْعَم الَماِهببدوَن   

 .يقول: فنعم الماهدون لهم نحن

 49اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوِمن ُكّل َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلُّكْم تَذَّكُروَن {.

يقول تعالى ذكره: وخلقنا من كّل شيء خلقنا زوجين, وتر  خلقنا األولى استالناء بداللبة الكب م    

 عليها.

: عنبى ببه: ومبن كبّل شبيء خلقنبا نبوعين مختلفبين واختلُف في معنى َخلَْقنا َزْوَجْيِن فقبال بعضبهم  

 كالشقاء والسعاوة والهدى والض لة, ونحو ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـب حببدثني يعقببوب بببن إبببراهيم, قببال: حببدثنا اببن عليببة, قببال: حببدثنا ابببن جببري , قببال: قببال 24962  

مبان, والشبقاوة والسبعاوة, والهبدى مجاهد, في قوله: َوِمْن ُكّل َشْيٍء َخلَْقنا َزْوِجبيِن قبال: الكفبر واإلي

 والض لة, والليل والنهار, والسماء واألرض, واإلنس والجّن.

ـ حدثنا ابن بشبار, قبال: حبدثنا إببراهيم ببن  ببي البوزير, قبال: حبدثنا مبروان ببن معاويبة 24963  

قبال: الشبمس  الفزارّ , قبال: حبدثنا عبوق, عبن الحسبن, فبي قولبه: َوِمبْن ُكبّل َشبْيٍء َخلَْقنبا َزْوَجبْينِ 

 والقمر.

 وقال ةخرون: عنى بالزوجين: الذكر واألنثى. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوِمْن ُكّل َشْيٍء َخلَْقنا 24964  

 ته.َزْوَجْيِن قال: ذكرا و نثى, ذا  الزوجان, وقر  و ْالَْحنا لَهُ َزْوَجة قال: امر 

و ولى القولين في ذلك قول مجاهد, وهو  ن هللا تُار  وتعالى, خلق لكّل ما خلبق مبن خلقبه ثانيبا   

له مخالفا في معناه, فكّل واحد منهما زوج ل َخر, ولذلك قيل: خلقنا زوجبين. وإنمبا نُبه جبّل ثنباَه 

التبي شبأنها فعبل  بذلك من قوله على قُدرته على خلق ما يشاء خلقه من شيء, و نبه لبيس كاألشبياء

نوع واحد وون خ فه, إذ كّل ما افته فعل نوع واحبد وون مبا عبداه كالنبار التبي شبأنها التسبخين, 
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وال تصلح للتُريد, وكالثل  الذ  شأنه التُريد, وال يصلح للتسخين, ف  يجوز  ن يواف بالكمبال, 

 لفة والمتفقة.وإنما كمال المدح للقاور على فعل كّل ما شاء فعله من األشياء المخت

وقوله: لَعَلُّكْم تَذَّكُروَن يقول: لتذكروا وتعتُروا بذلك, فتعلموا  يها المشركون بباهلل  ن ربكبم البذ    

يستوجب عليكم العُاوة هو الذ  يقدر على خلق الشيء وخ فه, وابتداع زوجبين مبن كبّل شبيء ال 

 ما ال يقدر على ذلك.

 51-50اآلية : 
تعالى:   }فَِفّرَواْ إِلَى ّللّاِ إِنّي لَُكْم ّمْنهُ نَِذيٌر ّمُِبيٌن *  َوالَ تَْجعَلُبواْ َمبَع ّللّاِ إِلَبـَهاً القول فـي تأويـل قوله 

 ةَخَر إِنّي لَُكْم ّمْنهُ نَِذيٌر ّمُِيٌن {.

يقببول تعببالى ذكببره: فبباهربوا  يهببا النبباس مببن عقبباب هللا إلببى رحمتببه باإليمببان بببه, واتُبباع  مببره,    

عته إنّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر يقول: إني لكم من هللا نذير  نذركم عقاببه, و خبّوفكم عذاببه البذ  والعمل بطا

  حله بهؤالء األمم الذ  قّص عليكم قصصهم, والذ  هو مذيقهم في االَخرة.

 وقوله: ُمُِيٌن يقول: يُين لكم نذارته.  

نباَه: وال تجعلبوا  يهبا النباس مبع معُبووكم البذ  وقوله: َوال تَْجعَلُوا َمَع هللا إلَهبا ةَخبَر يقبول جبل ث  

خلقكم معُووا ةخر سواه, فإنه ال معُوو تصلح له العُاوة غيره إنّي لَُكبْم ِمْنبهُ نَبِذيٌر ُمُِبيٌن يقبول: إنبي 

 لكم  يها الناس نذير من عقابه على عُاوتكم إلها غيره, مُين قد  بان لكم النذارة.

 53-52اآلية : 
ِلِهْم ّمن ّرُسوٍل إِالّ قَالُواْ َساِحٌر  َْو َمْجنُوٌن القول فـي تأويـل  ُْ قوله تعالى:   }َكذَِلَك َمآ  َتَى الِّذيَن ِمن قَ

 *   َتََواَاْواْ بِِه بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن {.

يقول تعالى ذكره: كما كذبت قبري  نُيهبا محمبدا ابلى هللا عليبه وسبلم, وقالبت: هبو شباعر,  و    

ن, كبذلك فعلبت األمبم المكذّببة رسبلها, البذين  حبّل هللا بهبم نقمتبه, كقبوم نبوح وعباو ساحر  و مجنبو

وثموو, وفرعون وقومه, ما  تى هؤالء القوم الذين ذكرنباهم مبن قبُلهم, يعنبي مبن قُبل قبري  قبوم 

محمد الى هللا عليه وسلم من رسول إال قالوا: ساحر  و مجنبون, كمبا قالبت قبري  لمحمبد ابلى 

 م.هللا عليه وسل

وقوله:  َتََواَاْوا بِِه بَْل ُهْم قَْوٌم طباُغوَن يقبول تعبالى ذكبره:   وابى هبؤالء المكبذّبين مبن قبري    

محمدا ابلى هللا عليبه وسبلم علبى مبا جباءهم ببه مبن الحبّق  وائلهبم وةبباَهم الماضبون مبن قبُلهم, 

ك قبال  هبل التأويبل. بتكذيب محمد الى هللا عليه وسلم, فقُلوا ذلك عنهم. وبنحو البذ  قلنبا فبي ذلب

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة  َتََواَابْوا بِبِه بَبْل ُهبْم 24965  

 قَْوٌم طاُغوَن قال:  واى  ُوالهم  ُخراهم بالتكذيب.

ا بِبِه:    كبان األّول قبد حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قولبه:  تََواَابوْ    

  واى االَخر بالتكذيب.

وقوله: بَْل ُهْم قَْوٌم طاُغوَن يقول تعالى ذكره: ما  واى هؤالء المشركون ةخبرهم ببذلك, ولكبنهم   

 قوم متعدّون طالاة عن  مر ربهم, ال يأتمرون ألمره, وال ينتهون عما نهاهم عنه.

 55-54اآلية : 
 :   }فَتََوّل َعْنُهْم فََمآ  َنَت بَِملُوٍم *  َوذَّكْر فَإِّن الذّْكَرَى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِيَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالى

يقول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا عليه وسلم, فتوّل يا محمد عن هؤالء المشركين باهلل مبن    

ن ف ن: إذا  عبرض عنبه قري , يقول: فأعرض عنهم حتى يأتيك فيهم  مر هللا, يقال: ولى ف ن ع

 وتركه, كما قال حصين بن ضمضم:

ُْس فإّن َهِجينَُهْمَولّى فََواِرُسهُ و َْفلََت  َْعَوَر     ّما بَنُو َع

 واألعور في هذا الوضع: الذ  عور فلم تق  حاجته, ولم يصب ما طلب.  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  
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نا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن لي., عن مجاهد فتََوّل َعبْنُهْم قبال: ـ حدث24966  

 فأعرض عنهم.

وقوله: فََما  ْنَت بَِملُوٍم يقول جّل ثناَه: فما  نت يا محمد بملبوم, ال يلومبك رببك علبى تفبري  كبان   

ذلك قال  هل التأويبل. ذكبر  منك في اإلنذار, فقد  نذرت, وبلاّلت ما  رسلت به. وبنحو الذ  قلنا في

 من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24967  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: فَتََوّل َعْنُهْم فََمبا 

 ه وسلم. ْنَت بَِملُوٍم قال: محمد الى هللا علي

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فَتََوّل َعْنُهْم فََمبا  ْنبَت 24968  

 بَِملُوٍم قال: قد بلالت ما  رسلنا  به, فلست بملوم, قال: وكيف يلومه, وقد  وّى ما  مر به.

, قولبه: فَتَبَوّل َعبْنُهْم فََمبا  ْنبَت ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة24969  

بَِملُوٍم ذُكر لنا  نها لما نزلت هذه االَية, اشتدّ على  احاب رسول هللا الى هللا عليبه وسبلم, ور وا 

 ن الوحي قد انقطع, و ن العذاب قد حضر, فأنزل هللا تُار  وتعبالى بعبد ذلبك َوذَّكبْر فبإّن البذّْكرَى 

 تَْنفَُع الُمْؤِمنِيَن.

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال:  خُرنا ابن علية, قال:  خُرنا  يوب, عن مجاهد, قبال: 24970  

خرج علّي معتجرا بُرو, مشتم ً بخميصة, فقال لما نزلت فَتََوّل َعْنُهْم فََما  ْنبَت بَِملُبوٍم  حزننبا ذلبك 

ّكببْر فببإّن الببذّْكَرى تَْنفَببُع وقلنببا:  ُِمببَر رسببول هللا اببلى هللا عليببه وسببلم  ن يتببولى عنببا حتببى نببزل َوذَ 

 الُمْؤِمنِيَن.

وقوله: َوذَّكْر فإّن الذّْكَرى تَْنفَُع الُمْؤِمنِيَن يقول: وِعْظ يا محمد مبن  رسبلت إليبه, فبإن العظبة تنفبع   

  هل اإليمان باهلل. كما:

إّن ـبب حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن ليبب., عببن مجاهببد َوذَّكببْر فبب24971  

 الذّْكَرى تَْنفَُع الُمْؤِمنِيَن قال: وعظهم.

 57-56اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَما َخلَْقُت اْلِجّن َواإِلنَس إِالّ ِليَْعُُبدُوِن *  َمبآ  ُِريبدُ ِمبْنُهم ّمبن ّرْزٍ  

 َوَمآ  ُِريدُ  َن يُْطِعُموِن {.

َخلَْقبُت الِجبّن َواإلْنبَس إالّ ِليَْعُُبدُوِن فقبال بعضبهم: معنبى اختلف  هل التأويل في تأويل قوله: َومبا    

ذلك: وما خلقت الّسعداء من الجبّن واإلنبس إال لعُباوتي, واألشبقياء مبنهم لمعصبيتي. ذكبر مبن قبال 

 ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ابن ُجَري , عن زيد ببن  سبلم َومبا 24972  

 ّن واإلْنَس إالّ ِليَْعُُدُوَن قال: ما جُلوا عليه من الشقاء والسعاوة.َخلَْقُت الجِ 

 حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن ابن ُجَري , عن زيد بن  سلم بنحوه.   

حدثني عُد األعلى ببن واابل, قبال: حبدثنا عُيبد هللا ببن موسبى, قبال:  خُرنبا سبفيان, عبن اببن    

 ن زيد بن  سلم, بمثله.ُجَري , ع

حدثنا ُحَميد بن الربيع الخّراز, قال: حدثنا ابن يمان, قال: حبدثنا اببن ُجبَري , عبن زيبد ببن  سبلم,    

 في قوله: َوما َخلَْقُت الِجّن واإلْنَس إالّ ِليَْعُُدُوِن قال: َجَُلَهم على الشقاء والسعاوة.

ن سبفيان َومبا َخلَْقبُت الِجبّن واإلْنبس إالّ ِليَْعُُبدُوَن ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عب24973  

 قال: من خلق للعُاوة.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك. وما خلقت الجّن واإلنس إال ليُْذِعنوا لي بالعُووة. ذكر من قال ذلك:  

 ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه:24974  

 َوما َخلَْقُت الِجّن َواإلْنَس إالّ ِليَْعُُدُوِن: إال ليقّروا بالعُووة طوعا وَكرها.

و ولى القولين في ذلك بالصواب القول الذ  ذكرنا عن ابن عُاس, وهو: ما خلقت الجّن واإلنس   

 إال لعُاوتنا, والتذلل ألمرنا.
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ل: إنهبم قبد تبذللوا لقضبائه البذ  قضباه فإن قال قائبل: فكيبف كفبروا وقبد خلقهبم للتبذلل ألمبره  قيب  

عليهم, ألن قضاءه جار عليهم, ال يقدرون من االمتناع منه إذا نزل بهبم, وإنمبا خالفبه مبن كفبر ببه 

 في العمل بما  مره به, فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه.

قت من الجّن واإلنس مبن رز  وقوله: ما  ُِريدُ ِمْنُهْم ِمْن ِرْز  يقول تعالى ذكره: ما  ريد ممن خل  

يرزقونه خلقي َوما  ُِريدُ  ْن يُْطِعُموَن يقول: وما  ريبد مبنهم مبن قبوت  ن يقوتبوهم, ومبن طعبام  ن 

 يطعموهم. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

و ببن مالبك, عبن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا  بي, عبن عمبر24975  

  بي الجوزاء, عن ابن عُاس ما  ُِريدُ ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍ  وما  ُِريدُ  ْن يُْطِعُموَن قال: يطعمون  نفسهم.

 59-58اآلية : 
ّمثْبَل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِّن ّللّاَ ُهَو الّرّزاُ  ذُو اْلقُّوةِ اْلَمتِيُن *  فَإِّن ِللِّذيَن َ لَُمواْ ذَنُوبباً 

 ذَنُوِب  َْاَحابِِهْم فَ َ يَْستَْعِجلُوِن {.

 يقول تعالى ذكره: إن هللا هو الرّزا  خلقه, المتكفل بأقواتهم, ذو القّوة المتين.   

اختلفببت القببّراء فببي قببراءة قولببه: الَمتِببين, فقر تببه عامببة قببّراء األمصببار خبب  يحيببى بببن وثبباب   

بمعنى: ذو القبّوة الشبديد, فجعلبوا المتبين مبن نعبت ذ , ووجهبوه  واألعم : ذُو القُّوةِ الَمتِين رفعا,

خفضا, فجع ه من نعت القبّوة, وإنمبا اسبتجاز « الَمتِينِ »إلى واف هللا به. وقر ه يحيى واألعم  

خف  ذلك من قر ه بالخف , ويصيره من نعت القّوة, والقّوة مؤنثة, والمتين في لفبظ مبذكر, ألنبه 

ُل والشيء, المُرم: الفتل, فكأنه قال على هذا المبذهب: ذو الحُبل القبوّ . ذهب بالقّوة من قو  الح

 وذكر الفراء  ن بع  العرب  نشده:

 لُكّل وَْهٍر قَْد لَُِْسُت  َثُْؤباَمْن َرْيَطٍة واليُْمنَةَ الُمعَّصُا  

 فجعل المعصب نعت اليمنة, وهي مؤنثة في اللفظ, ألن اليمنة ضرب وانف من الثيباب, فبذهب  

 بها إليه.

والصببواب مببن القببراءة فببي ذلببك عنببدنا ذُو القُببّوةِ الَمتِببيُن رفعببا علببى  نببه مببن اببفة هللا جببّل ثنبباَه,   

إلجماع الحجة من القّراء عليه, و نه لو كان من نعت القّوة لكان التأني. به  ولى, وإن كان للتذكير 

 ك:وجه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذل

ـ حدثني علّي قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عبن اببن عُباس, قولبه: 24976  

 ذُو القُّوةِ الَمتِيُن يقول: الشديد.

وقوله: فإّن للِذيَن َ لَُموا ذَنُوبا ِمثَْل ذَنُوِب  اَحابِِهْم فَ  يَْستَْعِجلُوَن يقبول تعبالى ذكبره: فبإن للبذين   

قري  وغيرهم ذنوبا, وهي الدلو العظيمة, وهو السجل  يضا إذا ُملئبت  و قارببت  شركوا باهلل من 

 الملء, وإنما  ريد بالذنوب في هذا الموضع: الحّظ والنصيب ومنه قول علقمة بن عُدة:

 وفي ُكّل قَْوٍم قَْد َخَُْطَت بنِْعَمٍةفَُحّق ِلَشأْس ِمْن نَدَاَ  ذَنَوُب  

 ه قول الراجز:   نصيب, و اله ما ذكرت ومن  

 لَنَا ذَنُوٌب ولَُكْم ذَنُوبُفإن  َبَْيتُْم فَلَنَا اْلقَِليُب  

ومعنى الك م: فإن للذين  لمبوا مبن عبذاب هللا نصبيُا وحظبا نبازالً بهبم, مثبل نصبيب  ابحابهم   

الذين مضوا من قُلهم من األمم, على منهاجهم من العذاب, ف  يستعجلون به. وبنحو الذ  قلنا فبي 

 قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك: ذلك

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 24977  

 فإّن ِللِّذيَن َ لَُموا ذَنُوبا يقول: ولوا.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 24978  

قوله: فإّن ِللِّذيَن َ ِلموا ذَنُوبا ِمثَْل ذَنُوب  اَحابِِهْم قال: يقول للذين  لموا عذابا مثل عبذاب  عُاس,

  احابهم ف  يستعجلون.

ـ حدثنا ابن بشبار, قبال: حبدثنا محمبد ببن جعفبر, قبال: حبدثنا شبعُة, عبن  ببي بشبر, عبن 24979  

 يستعجلون: سج ً من العذاب. سعيدبن ُجَُير ذَنُوبا ِمثَْل ذَنُوب  اَحابِِهْم ف 
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ـ قال: ثنا عفان بن مسلم, قال: حدثنا شهاب بن سريعة, عن الحسن, في قوله: ذَنُوبا ِمثْبَل 24980  

 ذَنُوب  اَحابِِهْم قال: ولوا مثل ولو  احابهم.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24981  

 ا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد ذَنُوبا قال: سج ً.قال: حدثن

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: فإّن ِللِّذيَن َ لَُموا ذَنُوبا: 24982  

 سج ً من عذاب هللا.

ن معمر, عن قتاوة, قولبه: فبإّن ِللّبِذيَن ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: ثني محمد بن ثور, ع24983  

 َ لَُموا ذَنُوبا ِمثَْل ذَنُوب  اَحابِِهْم قال: عذابا مثل عذاب  احابهم.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: فبإّن ِللّبِذيَن َ لَُمبوا 24984  

العذاب, قبال: يقبول لهبم سبجل مبن عبذاب هللا, وقبد  ذَنُوبا ِمثَْل ذَنَوب  اَحابِِهْم قال: يقول ذنوبا من

 فعل هذا بأاحابهم من قُلهم, فلهم عذاب مثل عذاب  احابهم ف  يستعجلون.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصبور, عبن إببراهيم ذَنُوببا ِمثْبَل 24985  

 ذَنُوب  اَحابِِهْم قال: َطَرفا من العذاب.

 60اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فََوْيٌل لّلِّذيَن َكفَُرواْ ِمن يَْوِمِهُم الِّذ  يُوَعدُوَن {.

يقول تعالى ذكره: فالواو  السائل في جهنم من قيح واديد للذين كفروا باهلل وجحدوا وحدانيتبه    

 ن الُ ء والجهد.من يومهم الذ  يوعدون فيه نزول عذاب هللا إذا نزل بهم ماذا يلقون فيه م

 
 

 سورة الطور

 سورة الطور مكية

 وةياتها تسع و ربعون

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 8-1اآلية : 
القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }َوالّطببوِر *  َوِكتَبباٍب ّمْسببُطوٍر *  فِببي َرّ  ّمْنُشببوٍر *  َواْلَُْيببِت 

 ِر اْلَمْسُجوِر *  إِّن َعذَاَب َربَّك لََواقٌِع *  ّما لَهُ ِمن وَافِعٍ {.اْلَمْعُموِر *  َوالّسْقِف اْلَمْرفُوعِ *  َواْلَُحْ 

 يعني تعالى ذكره بقوله: والّطوِر: والجُل الذ  يُدعى الطور.   

وقد بيّنت معنى الطور بشواهده, وذكرنا اخت ق المختلفين فيه فيما مضى بما  غنى عن إعاوتبه   

 في هذا الموضع. وقد:

ثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حد24986  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قبول هللا تُبار  

 وتعالى: والّطوِر قال الجُل بالّسْريانية.

   َْ  بة:وقوله: وِكتاٍب َمْسُطوٍر يقول: وكتاب مكتوب ومنه قول ُر

 )()إني وةياٍت ُسِطْرَن َسْطرا (

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24987  

تباب قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: وكِ 

 َمْسُطوٍر قال: احف.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, فبي قولبه: وِكتباٍب َمْسبُطوٍر 24988  

 والمسطور: المكتوب.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: َمْسبُطوٍر قبال:    

 مكتوب.
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ن, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عن الحسي24989  

 يقول في قوله: َمْسُطوٍر قال: مكتوب.

 وقوله: فِي َرَ  َمْنُشوٍر يقول: في ور  منشور.  

 من الة مسطور, ومعنى الك م: وكتاب سطر, وُكتب في ور  منشور.« في»وقوله:   

 حدثنا سعيد, عن قتاوة فِي َرّ  َمْنُشوٍر وهو الكتاب. ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال:24990  

ـ حدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, 24991  

 في َرّ  قال: الرّ : الصحيفة.

السبماء  وقوله: َوالَُْيِت الَمْعُموِر يقول: والُيت الذ  يعمر بكثرة غاشيته وهبو بيبت فيمبا ذُكبر فبي  

بحيال الكعُة من األرض, يدخله كّل يوم سُعون  لفا من الم ئكة, ثبم ال يعبووون فيبه  ببدا. وبنحبو 

 الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عن سعيد, عن قتباوة, عبن  نبس ببن مالبك, 24992  

ُرفِبَع إلبّي الَُْيبُت »من قومه قال: قال نُبّي هللا ابلى هللا عليبه وسبلم:  عن مالك بن اعصعة, رجل

ُْعُوَن  ْلبَف َملَبٍك إذَا « الَمْعُموِر, فَقُْلبُت: يبا ِجُِريبُل مبا َهبذَا  قبال: الَُْيبُت الَمْعُمبوُر, يَْدُخلُبهُ ُكبّل يَبْوم َسب

 َخَرُجوا ِمْنهُ لَْم يَعُووُوا ةِخَر ما َعلَْيِهْم.

ن المثنى, قال: حدثنا خالد بن الحار , قال: حدثنا شعُة, عن قتاوة, عن  نبس ببن مالبك, حدثنا اب   

 عن مالك بن اعصعة رجل من قومه, عن النُّي الى هللا عليه وسلم, بنحوه.

ـ حدثنا هناو بن السرّ , قبال: حبدثنا  ببو األحبو  عبن سبما  ببن حبرب, عبن خالبد ببن 24993  

ضبي هللا عنبه: مبا الُيبت المعمبور  قبال: بيبت فبي السبماء يقبال لبه ُعرُعرة,  ن رجب ً قبال لعلبّي ر

الضراح, وهو بحيال الكعُة, من فوقها حرمته في السبماء كحرمبة الُيبت فبي األرض, يصبلي فيبه 

 كّل يوم سُعون  لفا من الم ئكة, وال يعووون فيه  بدا.

عبن سبما  ببن حبرب, قبال: حدثنا ابن المثنى, قبال: حبدثنا محمبد ببن جعفبر, قبال: حبدثنا شبعُة,    

سمعت خالد ابن عرعرة, قال: سمعت عليا رضي هللا عنه, وخرج إلى الرحُة, فقال له ابن الكّواء 

 و غيره: ما الُيت المعمور  قال: بيت في السماء الساوسة يقال له الضراح, يدخله كل يوم سُعون 

  لف َملَك ال يعووون فيه  بدا.

نا طلق بن غنام, عن زائبدة, عبن عاابم, عبن علبّي ببن ربيعبة, قبال: حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدث   

سأل ابن الكّواء عليا, رضي هللا عنه عن الُيت المعمور, قال: مسجد في السماء يقال له الضبراح, 

 يدخله كّل يوم سُعون  لفا من الم ئكة, ال يرجعون فيه  بدا.

عُيد المكتب, عن  بي الطفيل, قال: سأل ابن حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن عنُسة, عن    

الكّواء عليا عن الُيت المعمرو, قال: بيت بحيال الُيبت العتيبق فبي السبماء يدخلبه كبّل يبوم سبُعون 

 لببف َملببك علببى رسببم رايبباتهم, يقببال لببه الضببراح, يدخلببه كببل يببوم سببُعون  لفببا مببن الم ئكببة ثببم ال 

 يرجعون فيه  بدا.

حببدثنا بهببرام, قببال: حببدثنا سببفيان, عببن سببما  بببن حببرب, عببن خالببد بببن  حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال:   

عرعرة, عن علّي رضي هللا عنه, قال: سأله رجل عن الُيت المعمور, قال: بيت فبي السبماء يقبال 

 له الضريح قصد الُيت, يدخله كّل يوم سُعون  لف َملك, ثم ال يعووون فيه.

ال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, ق24994  

عُاس, قوله: َوالَُْيبِت الَمْعُمبوِر قبال: هبو بيبت حبذاء العبر  تعمبره الم ئكبة, يصبلي فيبه كبل يبوم 

 سُعون  لفا من الم ئكة ثم ال يعووون إليه.

سبين, قبال: ـ حدثنا عُد هللا بن  حمد بن شُّويه, قال: حدثنا علّي بن الحسن, قال: حدثنا ح24995  

 ُسئل عكرمة و نا جالس عنده عن الُيت المعمور, قال: بيت في السماء بحيال الكعُة.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 24996  

 قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: َوالَُْيبتِ 

 الَمْعُموِر قال: بيت في السماء يقال له الضراح.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة َوالَُْيبِت الَمْعُمبوِر ذكبر لنبا  ن 24997  

قببالوا: هللا « َهببْل تَببْدُروَن مببا الَُْيببُت الَمْعُمببورُ »نُببّي هللا اببلى هللا عليببه وسببلم قببال يومببا ألاببحابه: 

فإنّهُ َمْسِجدٌ فِي الّسماِء تَْحتَهُ الَكْعَُةُ لَْو َخّر لَخّر َعلَْيها,  ْو َعلَْيِه, يُصلّي فِيِه ُكّل », قال: ورسوله  علم

ُْعُوَن  ْلَف َملٍك إذَا َخَرُجوا ِمْنهُ لَْم يَعُووُوا ةِخَر ما َعلَْيِهمْ   «.يَْوٍم َس

رنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خ24998ُ  

يقول في قوله: َوالَُْيِت الَمْعُموِر يزعمون  نه يروح إليه كّل يوم سُعون  لف َملك من قُيلبة إبلبيس, 

 يقال لهم الجّن.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوالَُْيبِت الَمْعُمبوِر 24999  

إّن بَْيَت ّللّاِ فِي الّسبماِء »سماء. وقال: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: قال: بيت هللا الذ  في ال

ُْعُوَن  ْلَف َملٍك, ثُّم ال يَعُووُوَن فِيِه  بَدا بَْعدَ ذلكَ   «.لَيَْدُخلُهُ ُكّل يَْوٍم َطلَعَْت َشْمُسهُ َس

ثابت, عن  نس, عن ـ حدثنا محمد بن مرزو , قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماو, عن 25000  

ُْعُوَن  ْلبَف »النُّي الى هللا عليه وسلم, قال:  الَُْيُت الَمْعُموُر فِي الّسبماِء الّسبابِعَِة يَْدُخلُبهُ ُكبّل يَبْوٍم َسب

 «.َملك, ثُّم ال يَعُووُوَن إلَْيِه حتى تَقُوَم الّساَعةُ 

: حدثنا سليمان عن ثابت, عبن حدثنا محمد بن ِسنان القَّزاز, قال: حدثنا موسى بن إسماعيل, قال   

لَّما َعبَرَج بِبي الَملبُك إلبى الّسبماِء الّسبابِعَِة اْنتََهْيبُت » نس, قال: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

ُْعُوَن  ْلب َف َملَبٍك, إلى بِناٍء فَقُْلُت لْلَملَبِك: مبا َهبذَا  قبال: َهبذَا بِنباٌء بَنباهُ ّللّاُ لْلَم ئَِكبِة يَْدُخلُبهُ ُكبّل يَبْوٍم َسب

 «.يُقَدُّسوَن ّللّاَ ويَُسُُّحونَهُ, ال يَعُووُوَن فِيهِ 

وقولببه: َوالّسببْقِف الَمْرفُببوعِ يعنببي بالسببقف فببي هببذا الموضببع: السببماء, وجعلهببا سببقفا, ألنهببا سببماء   

لألرض, كسماء الُيت الذ  هو سبقفه. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. ذكبر مبن قبال 

 ذلك:

ـ حدثنا هناو بن السرّ , قال: حدثنا  بو األحو , عن سما , عن خالد ببن عرعبرة,  ن 25001  

 رج ً قال لعلّي رضي هللا عنه: ما السقف المرفوع  قال: السماء.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن سما , عبن خالبد ببن ُعْرعبرة,    

 السماء.عن علّي, قال: السقف المرفوع: 

حدثنا اببن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن سبما  ببن حبرب, عبن خالبد ببن    

 ُعْرُعرة, عن علّي رضي هللا عنه قال: سأله رجل عن السقف المرفوع, فقال: السماء.

حدثنا ابن المثنى, قبال: حبدثنا محمبد ببن جعفبر, قبال: حبدثنا شبعُة, عبن سبما  ببن حبرب, قبال:    

ت خالبد ببن ُعْرُعبرة, قبال: سبمعت عليّبا يقبول: والسبقف المرفبوع: هبو السبماء, قبال: َوَجعَْلنَبا سمع

 الّسماَء َسْقفا َمحفُو ا وُهْم َعْن ةياتِها ُمعِرُضوَن.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25002  

ء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد السقف المرفوع: قال: قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقا

 السماء.

ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة َوالّسببْقِف الَمْرفُببوعِ سببقف 25003  

 السماء.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فبي قولبه: َوالّسبْقِف الَمْرفُبوع: 25004  

 السماء. سقف

وقوله: َوالَُْحِر الَمْسُجوِر اختلف  هل التأويل فبي معنبى الُحبر المسبجور, فقبال بعضبهم: الموقبد.   

 وتأّول ذلك: والُحر الموقد المحّمي. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن واوو, عن سبعيد ببن المسبيب, قبال: قبال علبّي 25005  

مببن اليهببوو:  يببن جهببنم  فقببال: الُحببر, فقببال: مببا  راه إال ابباوقا, والَُْحببِر رضببي هللا عنببه لرجببل 

 الَمْسجوِر َوإذَا الُِحاِر ُسِجَرْت مخففة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قبال: حبدثنا يعقبوب, عبن حفبص ببن ُحَميبد, عبن شبمر ببن عطيبة, فبي 25006  

 قوله: َوالَُْحِر الَمْسُجوِر قال: بمنزلة التنّور المسجور.
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ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25007  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد َوالَُْحِر الَمْسُجوِر قال: 

 الموقَد.

ْحبِر الَمْسبُجوِر ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوالَُ 25008  

 قال: الموقد, وقر  قول هللا تعالى: َوإذَا الُِحاُر ُسّجَرْت قال:  وقدت.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: وإذا الُحار ُملئت, وقال: المسجور: المملوء. ذكر من قال ذلك:  

الَمْسببُجوِر ـب حبدثنا بشببر, قبال: حببدثنا يزيبد, قببال: حبدثنا سبعيد, عببن قتباوة, قولببه: َوالَُْحبِر 25009  

 الممتلىء.

 وقال ةخرون: بل المسجور: الذ  قد ذهب ماَه. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25010  

 عُاس في قوله: والَُْحِر الَمْسُجوِر قال: سجره حين يذهب ماَه ويفجر.

 : المحُوس. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: المسجور  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي 25011  

 قوله: َوالَُْحِر الَمْسُجوِر يقول: المحُوس.

و ولى األقوال فبي ذلبك عنبد  بالصبواب قبول مبن قبال: معنباه: والُحبر المملبوء المجمبوع مباَه   

 ن األغلب من معاني السجر: اإليقباو, كمبا يقبال: سبجرت التنبور, بمعنبى: بعضه في بع , وذلك 

  وقدت,  و االمت ء على ما وافت, كما قال لُيد:

 فَتََوّسطا ُعْرَض الّسِرّ  َوَادّعاَمْسُجوَرةً ُمتَجاِورا قُ ُّمها  

 وكما قال النمر بن تولَب العُْكلّي:  

َُْع والّسا سَما إذَا شاَء طالََع َمْسُجوَرةًتََرى َحوْ    لَها النّ

 َسْقتْها َرَواِعدُ ِمْن َايٍّفَوإْن ِمْن َخِريٍف فَلَْن يَْعدَما  

فإذا كان ذلك األغلب من معاني الّسْجر, وكان الُحر غير ُموقَبد اليبوم, وكبان هللا تعبالى ذكبره قبد   

ى التبي هبي لبه وافه بأنه مسجور, فُطل عنه إحدى الصفتين, وهو اإليقاو ابّحت الصبفة األخبر

 اليوم, وهو االمت ء, ألنه كّل وقت ممتلىء.

وقيل: إن هذا الُحر المسجور الذ   قسم به ربنا تُبار  وتعبالى بحبر فبي السبماء تحبت العبر .   

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن إسبماعيل ببن  ببي خالبد, عبن  ببي 25012  

 والَُْحِر الَمْسُجوِر قال: بحر في السماء تحت العر .االح, عن علّي 

ـ قال: ثنا مهران, قبال: وسبمعته  نبا مبن إسبماعيل, قبال: حبدثنا مهبران عبن سبفيان, عبن 25013  

 لي., عن مجاهد, عن عُد هللا بن عمرو َوالَُْحِر الَمْسُجوِر قال: بحر تحت العر .

يد هللا بن موسى, قال:  خُرنا إسبماعيل ببن  ببي ـ حدثني محمد بن عمارة, قال: حدثنا ع25014ُ  

 خالد, عن  بي االح في قوله: والَُْحِر الَمْسُجوِر قال: بحر تحت العر .

وقوله: إّن َعذَاَب َربَّك لََواقٌِع يقول تعالى ذكره لنُيه الى هللا عليه وسلم: إّن َعذَاَب َربَّك لََواقٌِع يا   

 وم القيامة. كما:محمد, لكائن حاّل بالكافرين به ي

ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة إّن َعبذَاَب َربّبَك لََواقِبٌع وقبع 25015  

 القسم ها هنا إّن َعذَاَب َربَّك لََواقٌِع وذلك يوم القيامة.

هم, فينقبذهم منبه وقوله: مالَهُ ِمْن وَافٌِع يقول: ما لذلك العذاب الواقع بالكافرين مبن وافبع يدفعبه عبن  

 إذا وقع.

 10-9اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَْوَم تَُموُر الّسَمآُء َمْوراً *  َوتَِسيُر اْلِجَُاُل َسْيراً {.

يقول تعالى ذكره: إن عبذاب رببك لواقبع يَبْوَم تَُمبوُر الّسبماُء َمبْورا فيبوم مبن ابلة واقبع, ويعنبي    

 وكان معمر بن المثنى يُنشد بيت األعشى:بقوله: تمور: تدور وتكفأ. 

 كأّن ِمْشيَتَها ِمْن بَْيِت جاَرتِهاَمْوُر الّسحابَِة ال َرْيٌ. َوال َعَجُل  
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 فالمور على روايته: التكفؤ والترهيل في المشية, و ما غيره فإنه كان يرويه مّر السحابة.  

 الذ  قلنا فيه. ذكر من قال ذلك:واختلف  هل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم فيه نحو   

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25016  

 يَْوَم تَُموُر الّسماُء َمْورا قال: يقول: تحريكا.

ـ حدثنا ابن المثنى وعمبرو ببن مالبك, قباال: حبدثنا  ببو معاويبة الضبرير, عبن سبفيان ببن 25017  

 نة, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: يَْوَم تَُموُر الّسماُء َمْورا قال: تدور السماء وَْورا.ُعيي

حدثنا الحسن بن علّي الصدائي, قال: حدثنا إبراهيم بن بشار, قال: حدثنا سبفيان ببن عيينبة قبال:    

ُر الّسماُء َمبْورا قبال:  خُروني عن معاوية الضرير, عني, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد يَْوَم تَُمو

 تدور وورا.

حدثنا هارون بن حاتم المقر , قال: حدثنا سفيان بن عيينة, قال: ثني  بو معاوية, عني, عن ابن    

  بي نجيح, عن مجاهد يَْوَم تَُموُر الّسماُء َمْورا قال: تدور وورا.

قوله: يَْوَم تَُموُر الّسماُء َمبْورا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, 25018  

 مورها: تحريكها.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25019  

يقول في قوله: يَْوَم تَُموُر الّسبماُء َمبْورا يعنبي: اسبتدارتها وتحريكهبا ألمبر هللا, ومبوج بعضبها فبي 

 بع .

ل: حدثنا مهران, عن سفيان, قال: قال الضحا  يَْوم تَُموُر الّسماُء َمبْورا قبال: حدثنا ابن ُحَميد, قا   

 تموج بعضها في بع , وتحريكها ألمر هللا.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: يَبْوَم تَُمبوُر الّسبماُء 25020  

 م لنا به.َمْورا قال: هذا يوم القيامة, و ما المور: ف  عل

 وقال ةخرون: مورها: تشققها. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25021  

 عُاس, قوله: يَْوَم تَُموُر الّسماُء َمْورا قال: يوم تشقّق السماء.

جُبال عبن  ماكنهبا مبن األرض سبيرا, فتصبير هُباء وقوله: َوتَِسيُر الِجُاُل َسبْيرا يقبول: وتسبير ال  

 منُثا.

 14-11اآلية : 
القول فـي تأويبـل قولبه تعبالى:   }فََوْيبٌل يَْوَمئِبٍذ لّْلُمَكبذّبِيَن *  الّبِذيَن ُهبْم فِبي َخبْوٍض يَْلعَُُبوَن *  يَبْوَم 

 ا تَُكذّبُوَن {.يُدَّعوَن إِلََى نَاِر َجَهنَّم وَّعا *  َهـَِذِه النّاُر الّتِي ُكنتُم بِهَ 

يقول تعالى ذكره: فالواو  الذ  يسيل من قيح واديد في جهنم, يوم تمور السماء مبورا, وذلبك    

يببوم القيامببة للمكببذّبين بوقببوع عببذاب هللا للكببافرين, يببوم تمببور السببماء مببّورا. وكببان بعبب  نحببويّي 

ى إذا كان كذا وكذا, فأشُه المجبازاة, الُصرة يقول:  وخلت الفاء في قوله: فََوْيٌل يَْوَمئٍذ ألنه في معن

ألن المجببازاة يكببون خُرهببا بالفبباء. وقببال بعبب  نحببويّي الكوفببة: األوقببات تكببون كلهببا جببزاء مببع 

وهي  ال الجزاء بحين, وقال: إن مع يوم إضمار « إن»االستقُال, فهذا من ذا , ألنهم قد شُهوا 

 ك م, وإن كان المعنى جزاء.فعل, وإن كان التأويل جزاء, ألن اإلعراب يأخذ  اهر ال

وقوله: الِّذيَن ُهْم فِي َخْوٍض يَْلعَُُوَن يقول: الذين هم في فتنبة واخبت ط فبي البدنيا يلعُبون, غبافلين   

 عما هم اائرون إليه من عذاب هللا في االَخرة.

 وم يُدَّعوَن.وقوله: يَْوَم يُدَّعوَن إلى ناِر َجَهنَّم وَّعا يقول تعالى ذكره: فويل للمكذّبين ي  

وقوله: يَْوَم يُدَّعوَن ترجمة عن قوله: يَْوَمئِبٍذ وإببدال منبه. وعنبى بقولبه: يُبدَّعوَن يبدفعون بإرهبا    

وإزعاج, يقال منه: وََعْعت في قفاه: إذا وفعت فيه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هبل التأويبل. ذكبر 

 من قال ذلك:

قال: حبدثنا  ببو كدينبة, عبن قبابوس, عبن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني سليمان بن عُد الجُار, 25022  

 عُاس يَْوَم يُدَّعوَن إلَى ناِر َجَهنَّم وَّعا قال: يدفع في  عناقهم حتى يرووا النار.
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حدثني علّي, قال: حبدثنا  ببو ابالح, قبال: ثنبي معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, قولبه: يَبْوَم    

 قول: يدفعون.يُدَّعوَن إلى ناِر َجَهنَّم وَّعا ي

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: يَْوَم يُدَّعوَن إلى ناِر َجَهنَّم وَّعا قال: يدفعون فيها وفعا.

ـب حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد, عببن 25023  

 ة يَْوَم يُدَّعوَن إلى ناِر َجَهنم وَّعا يقول: يدفعون إلى نار جهنم وفعا.عكرم

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25024  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: يَْوَم يُدَّعوَن 

 َجَهنَّم قال: يُدفعون. إلى نارِ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة يَْوَم يُدَّعوَن إلى ناِر َجَهنَّم وَعبا 25025  

 قال: يزعجون إليها إزعاجا.

 حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة بنحوه.   

معت  با معباذ, يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عن الحسين, قال: س25026  

 يقول في قوله: يَْوَم يُدَّعوَن إلَى ناِر َجَهنَّم وَّعا الدّع: الدفع واإلرها .

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قبول هللا: يَبْوَم يَبدَّعوَن إلبى 25027  

وفعا, وقر  قول هللا تُار  وتعبالى: فَبذَِلَك البِذ  يَبدُّع اليَتِبيَم قبال: يدفعبه, ناِر َجَهنَّم وَّعا قال: يُدفعون 

 وياللظ عليه.

وقوله: َهِذِه النّاُر التي ُكْنتُْم بِها تَُكذّبُوَن يقول تعالى ذكره: يقال لهم: هبذه النبار التبي كنبتم بهبا فبي   

ها ربكم, وتر  ذكر يُقال لهم, اجتبزاء الدنيا تكذّبون, فتجحدون  ن تروّوها, وتصلوها,  و يعاقُكم ب

 بداللة الك م عليه.

 16-15اآلية : 
ُِْصببُروَن *  اْاببلَْوَها فَاْاببُُِرَواْ  َْو الَ  القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   } َفَِسببْحٌر َهببـَذَا  َْم  َنببتُْم الَ تُ

 وَن {.تَْصُُِرواْ َسَوةٌء َعلَْيُكْم إِنَّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُ 

يقول تعالى ذكره مخُرا عما يقول لهؤالء المكبذّبين البذين وابف ابفتهم إذا ورووا جهبنم يبوم    

القيامة:  فسحر  يها القوم هذا الذ  وروتموه االَن  م  نتم ال تعاينونه وال تُصرونه  وقيبل هبذا لهبم 

 توبيخا ال استفهاما.

تي كنتم بها تكبذّبون, َوِروُوهبا فاابُروا علبى  لمهبا وقوله: اْالَْوها يقول: ذوقوا حّر هذه النار ال  

وشدتها,  و ال تصُروا على ذلك, سواء عليكم اُرتم  و لم تصُروا إنَّما تُْجَزْوَن ما ُكْنبتُْم تَْعَملُبوَن 

 يقول: ما تجزون إال  عمالكم:    ال تعاقُون إال على معصيتكم في الدنيا ربكم وكفركم.

 18-17اآلية : 
تأويـل قوله تعالى:   }إِّن اْلُمتِّقبيَن فِبي َجنّباٍت َونَِعبيٍم *  فَباِكِهيَن بَِمبآ ةتَباُهْم َربُّهبْم َوَوقَباُهْم القول فـي 

 َربُّهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم {.

يقبول تعبالى ذكبره: إن الببذين اتقبوا هللا ببأواء فرائضببه, واجتنباب معاابيه فببي جنبات: يقبول فببي    

 االَخرة.بساتين ونعيم فيها, وذلك في 

وقوله: فاِكِهيَن يقول: عندهم فاكهة كثيرة, وذلك نظير قول العرب للرجل يكون عنده تمبر كثيبر:   

 رجل تامر,  و يكون عنده لُن كثير, فيقال: هو البن, كما قال الُحَطيئة:

  َغَرْرتَنِي َوَزَعْمتَأنَّك البٌِن في الّصْيِف تاِمْر  

قبول: عنبدهم فاكهبة كثيبرة بإعطباء هللا إيباهم ذلبك َوَوقباُهْم َربُّهبم َعبذَاَب وقوله: بِمبا ةتباُهْم َربُّهبْم ي  

 الَجِحيِم يقول: ورفع عنهم ربهم عقابه الذ  عذّب به  هل الجحيم.

 20-19اآلية : 
َى ُسببُرٍر القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }ُكلُببواْ َواْشببَربُواْ َهنِيئَبباً بَِمببا ُكنببتُْم تَْعَملُببوَن *  ُمتِّكئِببيَن َعلَبب

 ّمْصفُوفٍَة َوَزّوْجنَاُهم بُِحوٍر ِعيٍن {.
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يقول تعالى ذكره: كلبوا واشبربوا, يقبال لهبؤالء المتقبين فبي الجنبات: كلبوا  يهبا القبوم ممبا ةتباكم    

ربكم, واشربوا من شرابها هنيئا, ال تخبافون ممبا تبأكلون وتشبربون فيهبا  ذًى وال غائلبة بمبا كنبتم 

 ن األعمال.تعملون في الدنيا هلل م

وقوله: ُمتِّكئِيَن َعلى ُسُرٍر َمْصفُوفٍَة قد جعلت افوفا, وتر  قوله: على نمار , اكتفباء بداللبة مبا   

 ذكر من الك م عليه.

وقوله: َوَزّوْجنباُهْم بُِحبوٍر ِعبيٍن يقبول تعبالى ذكبره: وزّوجنبا البذكور مبن هبؤالء المتقبين  زواجبا   

زّوج هبذا الخلبف الفبرو  و النعبل الفبرو بهبذا الفبرو, بمعنبى: بحور عين من النسباء, يقبول الرجبل: 

اجعلهما زوجا. وقبد بيّنبا معنبى البزوج فيمبا مضبى بمبا  غنبى عبن إعاوتبه هبا هنبا, والُحبور: جمبع 

 َحْوراء, وهي الشديدة بياض مقلة العين في شدّة سواو الحدقة.

نا بشواهده المالنية عن إعاوتها وقد ذكرت اخت ق  هل التأويل في ذلك, وبيّنت الصواب فيه عند  

 في هذا الموضع, والِعين: جمع َعْيناء, وهي العظيمة العَْين في ُحسن وسعة.

 21اآلية : 
َمببآ القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }َوالّببِذيَن ةَمنُببواْ َواتَُّعَببتُْهْم ذُّريّببتُُهم بِإِيَمبباٍن  َْلَحْقنَببا بِِهببْم ذُّريّببتَُهْم وَ 

 ْن َعَمِلِهم ّمن َشْيٍء ُكّل اْمِرىٍء بَِما َكَسَب َرَهيٌن {. َلَتْنَاُهْم مّ 

اختلف  هل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معناه: والذين ةمنوا و تُعناهم ذّرياتهم بإيمبان,    

 لحقنا بهم ذّرياتهم المؤمنين في الجنة, وإن كانوا لم يُلالوا بأعمالهم ورجات ةبائهم, تكرمة الَببائهم 

 مؤمنين, وما  لتنا ةباءهم المؤمنين من  جور  عمالهم من شيء. ذكر من قال ذلك:ال

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حبدثنا شبعُة, عبن عمبرو ببن مبّرة, عبن 25028  

فقبال: إن « انٍ َوالِّذيَن ةَمنُوا و تَُْْعناُهْم ذُّريّباتِهْم بإِيمب»سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, في هذه االَية: 

 هللا تُار  وتعالى يرفع للمؤمن ذّريته, وإن كانوا وونه في العمل, ليقّر هللا بهم عينه.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن عمرو بن مّرة, عبن سبعيد ببن ُجَُيبر,    

وإن كبانوا وونبه فبي عن ابن عُاس, قبال: إن هللا تُبار  وتعبالى ليرفبع ذّريبة المبؤمن فبي ورجتبه, 

َوالِّذيَن ةَمنُوا َواتَُّعَتُْهْم ذُّريّتُُهْم بإيَماٍن  َْلَحْقنا بِِهْم ذُّرياتِِهم َوما  َلَتْنباهْم »العمل, ليقّر بهم عينه, ثم قر  

 «.ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيءٍ 

عن سعيد بن ُجَُير, حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عمرو بن مّرة الجملي,    

عن ابن عُاس, قال: إن هللا تُار  وتعالى ليرفع ذّريّة المؤمن معه في ورجته, ثم ذكر نحوه, غيبر 

 «.و َتَُْْعناُهْم ذُّريّاتِِهْم بإِيَماٍن  َْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهمْ » نه قر  

ل: حبدثنا سبفيان ببن حدثني موسى ببن بعبد البرحمن المسبروقي, قبال: حبدثنا محمبد ببن بشبر, قبا   

 سعيد, عن سماعة, عن عمرو بن مّرة, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, نحوه.

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عن عمرو ببن مبّرة, عبن سبعيد    

قبال: « ذُّريّباتِِهْم بإِيَمبانٍ  َوالّبِذيَن ةَمنُبوا و تَُْْعنباُهمْ »بن ُجَُير عن ابن عُباس,  نبه قبال فبي هبذه االَيبة 

 المؤمن ترفع له ذّريته, فيلحقون به, وإن كانوا وونه في العمل.

وقال ةخرون: بل معنى ذلك: والذين ةمنوا و تُعناهم ذّريّباتهم التبي بلالبت اإليمبان بإيمبان,  لحقنبا   

 يء. ذكر من قال ذلك:بهم ذرياتهم الصالار التي لم تُلغ اإليمان, وما  لتنا االَباء من عملهم من ش

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25029  

يقببول: الببذين  ور  « َوالّببِذيَن ةَمنُببوا و تَُْْعنبباُهْم ذُّريّبباتِِهْم بإيَمبباٍن  َْلَحْقنببا بِِهببْم ذُّريّبباتِِهمْ »عُبباس, قولببه: 

 ,  لحقتهم بإيمانهم إلى الجنة, و والوهم الصالار نلحقهم بهم.ذّريتهم اإليمان, فعملوا بطاعتي

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25030  

ذريته  يقول: من  ور « َوالِّذيَن ةَمنُوا و تَُْْعناُهْم ذُّريّاتِِهْم بإيَماٍن  ْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهمْ »يقول في قوله: 

 اإليمان, فعملوا بطاعتي  لحقتهم بآبائهم في الجنة, و والوهم الصالار  يضا على ذلك.

وقال ةخرون نحو هذا القول, غير  نهم جعلوا الهاء والميم في قوله:  َْلَحْقنا بِِهبْم مبن ذكبر الذّريبة,   

م: والبذين ةمنبوا واتُعبتهم والهاء والميم في قوله: ذّريتهم الثانية من ذكر الذين. وقالوا: معنى الكب 

 ذّريتهم الصالار, وما  لتنا الكُار من عملهم من شيء. ذكر من قال ذلك:
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َوالّبِذيَن ةَمنُببوا »ـب حبدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قببال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: 25031  

:  ور   بنباَهم األعمبال التبي عملبوا, فباتُعوهم قبال« و َتَُْْعناُهْم ذُّريّاتِِهْم بإِيَماٍن  َْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهمْ 

عليها واتُعتهم ذّرياتهم التي لم يدركوا األعمال, فقال هللا جّل ثناَه َوما  َلَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء 

قال: يقول: لم نظلمهم من عملهم من شيء فننقصهم, فنعطيه ذّرياتهم الذين  لحقناهم بهم, البذين لبم 

 األعمال  لحقتهم بالذين قد بلالوا األعمال.يُلالوا 

وقال ةخرون: بل معنى ذلك َوالِّذيَن ةَمنُوا َواتَُّعَبتُْهْم ذُّريّبتُُهْم بإِيمباٍن  َْلَحْقنبا بِِهبم ذُّريّبتَُهْم فأوخلنباهم   

 الجنة بعمل ةبائهم, وما  لتنا االَباء من عملهم من شيء. ذكر من قال ذلك:

األعلى, قال: حدثنا المعتمبر ببن سبليمان, قبال: سبمعت واوو يحبدّ  عبن  ـ حدثنا ابن عُد25032  

َوالِّذيَن ةَمنُوا و َتَُْْعناُهْم ذُّريّاتِِهْم بإِيَماٍن  لحقنا بهم ذرياتهم َوما  َلَتْناُهْم »عامر,  نه قال في هذه االَية 

ولبم يبنقص هللا االَبباء مبن عملهبم شبيئا, فأوخل هللا الذّرية بعمل االَباء الجنة, « ِمَن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيءٍ 

 قال: فهو قوله: َوما  َلَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عن واوو, عن سعيد بن ُجَُيبر  نبه قبال فبي 25033  

قال:  لحق هللا ذّرياتهم بآبائهم, ولم « َمِلِهْم ِمْن َشْيءٍ  ْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهْم َوما  َلَتْناُهْم ِمْن عَ »قول هللا: 

 ينقص االَباء من  عمالهم, فيروّه على  بنائهم.

 عطيناهم من الثواب ما  عطينا االَباء. ذكر «:  ْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّتَُهمْ »وقال ةخرون: إنما عنى بقوله:   

 من قال ذلك:

عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عبن قبيس ببن مسبلم, قبال:  ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا25034  

قبال:  عطبوا مثبل  جبور « و تَُْْعناُهْم ذّريّاتِهْم بإيَماٍن  ْلَحْقنا بِِهبْم ذُّريّباتِِهمْ »سمعت إبراهيم في قوله: 

 ةبائهم, ولم ينقص من  جورهم شيئا.

و تَُْْعنباُهْم »سبلم, عبن إببراهيم حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن قبيس ببن م   

 قال:  عطوا مثل  جورهم, ولم ينقص من  جورهم.« ذُّريّاتِِهْم بإِيَماٍن  َْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهم

يقول:  عطيناهم « و تَُْْعناُهْم ذُّرياتِِهْم بإِيَمانٍ »ـ قال: ثنا حكام, عن  بي جعفر, عن الربيع 25035  

 ما  لَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء يقول: ما نقصنا ةباءهم شيئا.من الثواب ما  عطيناهم وَ 

َوالّببِذيَن ةَمنُببوا »ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة, قولببه: 25036  

قبال: عملبوا بطاعبة هللا « ِهمْ ذُّرياتِهْم بإِيَماٍن  ْلَحْقنا بِِهبْم ذُّريّباتِ »كذلك قالها يزيد « و َتَُْْعناُهْم ذُّرياتِِهمْ 

 فألحقهم هللا بآبائهم.

و ولى هذه األقوال بالصواب و شُهها بما وّل عليه  اهر التنزيل, القبول البذ  ذكرنبا عبن سبعيد   

بببن ُجَُيببر, عببن ابببن عُبباس, وهببو: والببذين ةمنببوا ببباهلل ورسببوله, و تُعنبباهم ذريبباتهم الببذين  وركببوا 

رسوله,  لحقنا بالذين ةمنوا ذريتهم البذين  وركبوا اإليمبان فبآمنوا, فبي اإليمان بإيمان, وةمنوا باهلل و

الجنبة فجعلنباهم معهببم فبي ورجبباتهم, وإن قصبرت  عمببالهم عبن  عمببالهم تكرمبة منببا الَببائهم, ومببا 

  لتناهم من  جور عملهم شيئا.

 االَخر وجوه.وإنما قلت: ذلك  ولى التأوي ت به, ألن ذلك األغلب من معانيه, وإن كان لألقوال   

فقبر  ذلبك عامبة « و تَُْْعناُهْم ذُّريّاتِِهْم بإيَماٍن  ْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّباتِِهمْ »واختلفت القّراء في قراءة قوله:   

على الجمع, وقر تبه قبراء «  ْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهمْ »قّراء المدينة َواتَُّعَتُْهْم ذُّريّتُُهْم على التوحيد بإيمان 

َواتَُّعَتُْهْم ذُّريّتُُهْم بإيَماٍن  َْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّتَُهم كلتيهما بإفراو. وقر  بع  قّراء الُصرة وهو  بو الكوفة 

 «.و تَُْْعناُهْم ذُّريّاتِِهْم بإيَماٍن  ْلَحْقنا بِِهْم ذُّريّاتِِهمْ »عمرو 

قبر ة األمصبار, والصواب من القول في ذلك  ن جميبع ذلبك قبراءات معروفبات مستفيضبات فبي   

 متقاربات المعاني, فُأيتهما قر  القارىء فمصيب.

وقوله: وما  لَتْنباُهْم ِمبْن َعَمِلِهبْم ِمبْن َشبْيٍء يقبول تعبالى ذكبره: ومبا  لتنبا االَبباء, يعنبي بقولبه: َومبا   

بهبم,   لَتْناُهْم: وما نقصناهم من  جور  عمالهم شبيئا, فنأخبذه مبنهم, فنجعلبه ألبنبائهم البذين  لحقنباهم

ولكنببا وفّينبباهم  جببور  عمببالهم, و لحقنببا  بنبباءهم بببدرجاتهم, تفضبب ً منببا علببيهم. واأللببت فببي كبب م 

 العرب: النقص والُخس, وفيه لالة  خرى, ولم يقر  بها  حد نعلمه, ومن األلت قول الشاعر:

  ْبِلْغ بني ثُعٍَل َعنّي ُمالَْلالَلَةًَجْهدَ الّرسالَِة ال  ْلتا َوال َكِذبا  
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 يعني: ال نُقصان وال زياوة.  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان, عن عمرو بن مّرة, عن سبعيد ببن 25037  

 ُجَُير, عن ابن عُاس, َوما  لَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء قال: ما نقصناهم.

حدثني علي قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن ابن عُاس قوله: َوما  َلَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم    

 ِمْن َشْيٍء يقول: ما نقصناهم.

وحدثني موسى بن عُد الرحمن, قال: حدثنا موسى بن بشبر, قبال: حبدثنا سبفيان ببن سبعيد, عبن    

عن ابن عُباس َومبا  لَتْنباُهْم ِمبْن َعَمِلِهبْم ِمبْن َشبْيٍء سماعة عن عمرو بن مّرة, عن سعيد بن ُجَُير, 

 قال: وما نقصناهم.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سبفيان, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن 25038  

 مجاهد َوما  لَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء قال: ما نقصنا االَباء لألبناء.

ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قبال: مبا نقصبنا حدثنا ابن    

 االَباء لألبناء, َوما  لَتْناُهْم قال: وما نقصناهم.

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا    

نجيح, عن مجاهد, قوله: َوما  لَتْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمبْن  الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي

 َشْيٍء قال: نقصناهم.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن  بي جعفر, عن الربيع بن  نبس َومبا  لَتْنباُهْم ِمبْن 25039  

 َعَمِلهْم ِمْن َشْيٍء يقول: ما نقصنا ةباءهم شيئا.

 ر, عن الربيع بن  نس, مثله.قال ثنا مهران, عن  بي جعف   

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عبن  ببي المعلبى, عبن 25040  

 سعيد بن ُجَُير َوما  َلَتْناُهْم قال: وما  لمناهم.

َعَمِلِهبْم  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوما  َلَتْنباُهْم ِمبنْ 25041  

 ِمْن َشْيٍء يقول: وما  لمناهم من عملهم من شيء.

حدثني محمد بن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة َومبا  َلَتَْنباُهْم ِمبْن َعَمِلهبْم    

 ِمْن َشْيٍء يقول: وما  لمناهم.

قبال: سبمعت الضبحا   ـ وُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معاذ يقول:  خُرنبا عُيبد,25042  

 يقول في قوله: َوما  َلَتْناُهْم يقول: وما  لمناهم.

ـ حبدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد فبي قولبه: َومبا  َلَتْنباُهْم ِمبْن 25043  

َعَمِلِهْم قال: يقول: لم نظلمهم من عملهم من شيء: لم ننتقصهم فنعطيه ذّرياتهم الذين  لحقناهم بهبم 

م يُلالوا األعمال  لحقهم بالذين قد بلالوا األعمبال َومبا  َلَتْنباُهْم ِمبْن َعَمِلِهبْم ِمبْن َشبْيٍء قبال: لبم يأخبذ ل

 عمل الكُار فيجزيه الصالار, و وخلهم برحمته, والكُار عملوا فدخلوا بأعمالهم.

يبر وشبّر مرتهنبة ال وقوله: ُكل اْمِرىٍء بَِما َكَسَب َرِهيٌن يقول: كّل نفس بما كسُت وعملت مبن خ  

 يؤاخذ  حد منهم بذنب غيره, وإنما يعاقب بذنب نفسه.

 23-22اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َو َْمدَْونَاُهم بِفَاِكَهٍة َولَْحبٍم ّمّمبا يَْشبتَُهوَن *  يَتَنَباَزُعوَن فِيَهبا َكأْسباً الّ 

 لاَْلٌو فِيَها َوالَ تَأْثِيٌم {.

ه: و مدونا هؤالء الذين ةمنوا باهلل ورسوله, واتُعبتهم ذريبتهم بإيمبان فبي الجنبة, يقول تعالى ذكر   

 بفاكهة ولحم مما يشتهون من اللحمان.

وقولببه: يَتَنبباَزُعوَن فِيهببا كأسببا يقببول: يتعبباطون فيهببا كببأس الشببراب, ويتببداولونها بيببنهم, كمببا قببال   

 األخطل:

 اَح الدّجاُج َوحانَْت َوْقعَةُ الّساِر  ناَزْعتُهُ َطيَّب الّراحِ الّشُموِل َوقَْداَ  

مبن ذكبر الكبأس, ويكبون « فيهبا»وقوله: ال لاَْلٌو فِيها يقول: ال باطبل فبي الجنبة, والهباء فبي قولبه   

 المعنى لما فيها الشراب بمعنى:  ن  هلها ال لالو عندهم فيها وال تأثيم, واللالو: الُاطل.
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 ها يُؤثم ااحُه. وقيل: عنى بالتأثيم: الكذب. ذكر من قال ذلك:وقوله: َوال تَأْثِيٌم يقول: وال فعل في  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25044  

 ال لاَْلٌو فِيها يقول: ال باطل فيها.

 وقوله: َوال تَأثِيٌم يقول: ال كذب.  

نا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدث25045  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: ال لاَْلبٌو فِيهبا 

 قال: ال يستُون َوال تَأْثِيٌم يقول: وال يؤثمون.

لاَْلبٌو فِيهبا َوال تَبأْثِيٌم: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتباوة, قولبه: ال 25046  

    ال لالو فيها وال باطل, إنما كان الُاطل في الدنيا مع الشيطان.

وحدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتباوة, فبي قولبه: ال لاَْلبٌو فِيهبا    

 لدنيا.َوال تَأْثِيٌم قال: ليس فيها لالو وال باطل, إنما كان اللالو والُاطل في ا

واختلفت القّراء في قراءة قوله: ال لاَْلٌو فِيها َوال تَأْثِيٌم فقر  ذلك عامة قّراء المدينة والكوفة ال لاَْلبٌو   

فِيها َوال تَأْثِيٌم ببالرفع والتنبوين علبى وجبه الخُبر, علبى  نبه لبيس فبي الكبأس لالبو وال تبأثيم. وقبر ه 

 نصُا غير منّون على وجه التُرئة.« يمَ ال لاَْلَو فِيها َوال تَأْثِ »بع  قّراء الُصرة 

والقول في ذلك عند   نهما قراءتان معروفتان, فُأيتهما قبر  القبارىء فمصبيب, وإن كبان الرفبع   

 والتنوين  عجب القراءتين إلّي لكثرة القر ة بها, و نها  اّح المعنيين.

 25-24اآلية : 
ْم ِغْلَماٌن لُّهبْم َكبأَنُّهْم لُْؤلُبٌؤ ّمْكنُبوٌن *  َو َْقَُبَل بَْعُضبُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َويَُطوُق َعلَْيهِ 

 َعلََى بَْعٍ  يَتََسآَءلُوَن {.

يقول تعالى ذكره: ويطوق على هؤالء القوم الذين واف افتهم في الجنبة غلمبان لهبم, كبأنهم    

لُياضه. وإنمبا عنبى  لؤلؤ في بياضه وافائه مكنون, يعني: مصون في كّن, فهو  نقى له, و افى

بذلك  ن هؤالء الاللمان يطوفون على هؤالء المؤمنين في الجنة بكؤوس الشراب التي واف جبّل 

 ثناَه افتها. وقد:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتباوة قولبه: َويَُطبوُق َعلَبْيِهْم ِغْلمبان 25047  

والبذ  »لنا  ن رج ً قال: يا نُّي هللا هذا الخاوم, فكيف المخبدوم  قبال: لَُهْم كأنُّهْم لُؤلٌؤ َمْكنُوٌن ذُكر 

 «.نفس محمد بيده, إن فضل المخدوم على الخاوم كفضل القمر ليلة الُدر على سائر الكواكب

وحدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: كأنُّهْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُبوٌن    

َوالّبِذ  نَْفِسبي بِيَبِدِه »: بلالني  نه قيل: يا رسول هللا هذا الخاوم مثل اللؤلؤ, فكيف المخدوم  قبال: قال

 «.إّن فَْضَل ما بَْينَُهَما َكفَْضِل القََمِر لَْيلَةَ الَُْدِر على النجوم

ء المبؤمنين فبي وقوله: و ْقََُل بَعَُضُهْم َعلى بَْعٍ ... االَية, يقول تعبالى ذكبره: و قُبل بعب  هبؤال  

الجنة على بع , يسأل بعضهم بعضا. وقد قيل: إن ذلك يكون منهم عند الُع. من قُبورهم. ذكبر 

 من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قبال: ثنبي معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس فبي 25048  

 ثوا في النفخة الثانية.قوله: و ْقََُل بَْعُضُهْم َعلى بَْعٍ  يَتَساَءلُوَن قال: إذا بع

 28-26اآلية : 
ُُْل فَِي  َْهِلنَا ُمْشِفِقيَن *  فََمّن ّللّاُ َعلَْينَبا َوَوقَانَبا َعبذَاَب  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }قَالَُواْ إِنّا ُكنّا قَ

ُُْل نَْدُعوهُ إِنّهُ ُهَو اْلَُّر الّرِحيُم {.  الّسُموِم *  إِنّا ُكنّا ِمن قَ

ل تعالى ذكره: قال بعضهم لُع : إنا  يها القوم كنا في  هلنا فبي البدنيا ُمشبفقين خبائفين مبن يقو   

عذاب هللا وجلبين  ن يعبذّبنا ربنبا اليبوم فََمبّن ّللّاُ َعلَْينبا بفضبله َوَوقانبا َعبذَاَب الّسبُموِم يعنبي: عبذاب 

لك قال  هل التأويل. ذكر من قال النار, يعني فنّجانا من النار, و وخلنا الجنة. وبنحو الذ  قلنا في ذ

 ذلك:
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ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فبي قولبه: َعبذَاَب الّسبُموِم قبال: 25049  

 عذاب النار.

ُُْل نَْدُعوهُ يقول: إنا كنا في الدنيا من قُل يومنا هذا ندعوه: نعُده مخلصين لبه    وقوله: إنّا ُكنّا ِمْن قَ

 شر  به شيئا إنّهُ ُهَو الَُّر يعني: اللطيف بعُاوه. كما:الدين, ال نُ 

ـ حدثنا علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علبّي, عبن اببن عُباس, قولبه: 25050  

 إنّه ُهَو الَُّر يقول: اللطيف.

 وقوله: الّرِحيُم يقول: الرحيم بخلقه  ن يعذّبهم بعد توبتهم.  

بفتح األلف, بمعنى: «  نّهُ »قراءة قوله: إنّهُ ُهَو الَُّر فقر ته عامة قّراء المدينة  واختلفت القّراء في  

إنا كنا من قُل ندعوه ألنه هو الُّر,  و بأنه هو الُّر. وقر  ذلك عامة قّراء الكوفة والُصرة بالكسبر 

 على االبتداء.

   القارىء فمصيب.والصواب من القول في ذلك,  نهما قراءتان معروفتان, فُأيتهما قر  

 31-29اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَذَّكْر فََمآ  َنَت بِنِْعَمِة َربَّك بَِكاِهٍن َوالَ َمْجنُوٍن *   َْم يَقُولُوَن َشباِعٌر 

 نّتََربُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن *  قُْل تََربُّصواْ فَإِنّي َمعَُكْم ّمَن اْلُمتََربِّصيَن {.

ول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا عليبه وسبلم: فبذكر يبا محمبد مبن  رسبلت إليبه مبن قومبك يق   

وغيرهم, وعظهم بنعم هللا عندهم فَمبا  ْنبَت بنِْعَمبِة َربّبَك بكباِهٍن َوال َمْجنُبوٍن يقبول فلسبت بنعمبة هللا 

هللا, وهللا ال  عليك بكاهن تتكَهن, وال مجنون له رئّي يخُر عنه قومبه مبا  خُبره ببه, ولكنبك رسبول

 يخذلك, ولكنه ينصر .

وقوله:  ْم يَقُولُوَن شاِعر نَتََربُّص بِِه َرْيَب الَمنُوِن يقول جّل ثناَه: بل يقول المشبركون: يبا محمبد   

لك: هو شاعر نتربص به حواو  الدهر, يكفيناه بموت  و حاوثة متلفة. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك 

اراتهم عنببه, فقببال بعضببهم فيببه كالببذ  قلنببا. وقببال بعضببهم: هببو قببال  هببل التأويببل وإن اختلفببت عُبب

 الموت. ذكر من قال: عنى بقوله: َرْيَب الَمنُوِن: حواو  الدهر.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قبال: حبدثنا عيسبى, وحبدثني الحبار , 25051  

عبن مجاهبد, قولبه: َرْيبَب الَمنُبون قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجبيح, 

 قال: حواو  الدهر.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, قبال: قبال مجاهبد َرْيبَب الَمنُبوِن حبواو  البدهر.    

 ذكر من قال: عنى به الموت.

 ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه:25052  

 َرْيَب الَمنُوِن يقول: الموت.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: نَتََربَُص بِِه َرْيَب الَمنُوِن قال: يتربصون به الموت.

ولُببوَن شبباِعٌر ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة, قولببه:  ْم يَقُ 25053  

نَتََربَُص بِِه َرْيَب الَمنُوِن قال: قال ذلك قائلون من الناس تربصوا بمحمد رسول هللا ابلى هللا عليبه 

 وسلم, الموت يكفيكموه, كما كفاكم شاعر بني ف ن وشاعر بني ف ن.

الَمنُبوِن قبال: حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتباوة, فبي قولبه: َرْيبَب    

 هو الموت, نتربص به الموت, كما مات شاعر بني ف ن, وشاعر بني ف ن.

ـ وحدثني سعيد بن يحيى األمو , قال: ثني  بي, قال: حدثنا محمد بن إسبحا , عبن عُبد 25054  

هللا بن  بي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عُاس  ن قريشا لما اجتمعبوا فبي وار النبدوة فبي  مبر النُبّي 

هللا عليه وسلم قال قائل منهم: احُسوه في وثا , ثم تربصوا به المنون حتبى يهلبك كمبا هلبك  الى

َمن قُله من الّشعراء ُزهيبر والنابالبة, إنمبا هبو كأحبدهم, فبأنزل هللا فبي ذلبك مبن قبولهم:  ْم يَقُولُبوَن 

 شاِعٌر نَتََربُّص بِِه َرْيَب الَمنُوِن.

ن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: نَتَبَربُّص بِبِه َرْيبَب ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا اب25055  

 الَمنُوِن الموت, وقال الشاعر:
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 « تَُسّرحُ »تََربّْص بِها َرْيَب الَمنُوِن لَعَلّهاَسيَْهِلُك َعْنها بَعُلُها  و  

 وقال ةخرون: معنى ذلك: ريب الدنيا, وقالوا: المنون: الموت. ذكر من قال ذلك:  

نا اببن ُحميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن  ببي سبنان َرْيبَب الَمنُبوِن قبال: ريبب البدنيا, ـ حبدث25056  

 والمنون: الموت.

وقولببه: قُببْل تََربُّصببوا يقببول تعببالى ذكببره لنُيببه محمببد اببلى هللا عليببه وسببلم: قببل يببا محمببد لهببؤالء   

وا وتمَهلبوا المشركين الذين يقولون لك: إنك شاعر نتربص بك ريب المنبون, تربصبوا:    انتظبر

 فّي ريب المنون, فإني معكم من المتربصين بكم, حتى يأتي  مر هللا فيكم.

 34-32اآلية : 
لَبهُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َْم تَأُْمُرُهْم  َْح َُمُهْم بَِهـَذَة  َْم ُهبْم قَبْوٌم َطباُغوَن *   َْم يَقُولُبوَن تَقَوّ 

 ُ  واْ بَِحِديٍ. ّمثِْلِه إِن َكانُواْ َااِوقِيَن {.بَل الّ يُْؤِمنُوَن *  فَْليَأْت

يقول تعالى ذكره:  تأمر هؤالء المشركين  ح مهم بأن يقولوا لمحمد الى هللا عليبه وسبلم: هبو    

شاعر, و ن ما جاء به شعر  ْم ُهْم قَْوٌم طاُغوَن يقول جّل ثناَه: ما تأمرهم بذلك  ح مهم وعقبولهم 

قد َطالَوا على ربهم, فتجاوزوا ما  ذن لهم و مرهم به من اإليمان إلى الكفبر « ونَ بَْل ُهْم قَْوٌم طاغُ »

 به. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قولبه:  ْم تَبأُْمُرُهْم  ْح ُمُهبْم 25057  

دّون فبي الجاهليببة  هبل األحبب م, فقبال هللا:  م تببأمرهم  ح مهبم بهببذا  ن يعُببدوا بَِهبذَا قببال: كبانوا يعبب

 اناما بُكما. اما, ويتركوا عُاوة هللا, فلم تنفعهم  ح مهبم حبين كانبت لبدنياهم, ولبم تكبن عقبولهم 

في وينهم, لم تبنفعهم  ح مهبم. وكبان بعب   هبل المعرفبة بكب م العبرب مبن  هبل الُصبرة, يتبأّول 

 ْم تَأُْمُروُهْم  ْح ُمُهْم: بل تأمرهم.قوله:  

 وبنحو الذ  قلنا في تأويل قوله  ْم ُهْم قَْوٌم طاُغوَن  يضا قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن عثمبان ببن األسبوو, 25058  

 طاُغوَن قال: بل هم قوم طاغون.عن مجاهد, في قوله:  ْم ُهْم قَْوٌم 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن عثمان بن األسوو, عبن مجاهبد  ْم ُهبْم قَبْوٌم طباُغوَن قبال:    

 بل هم قوم طاغون.

وقوله:  ْم يَقُولُوَن تَقَّولَهُ يقول تعبالى ذكبره:  م يقبول هبؤالء المشبركون: تقبّول محمبد هبذا القبرةن   

 وتخلّقه.

بَْل ال يُْؤِمنُوَن يقول جّل ثناَه: كذبوا فيما قبالوا مبن ذلبك, ببل ال يؤمنبون فيصبدّقوا ببالحّق  وقوله:  

 الذ  جاءهم من عند ربهم.

وقوله: فَْليَأْتُوا بَِحِديٍ. ِمثِْلِه يقول: جّل ثناَه: فليأت قائلو ذلك له من المشركين بقرةن مثلبه, فبإنهم   

م, ولن يتعذّر علبيهم  ن يبأتوا مبن ذلبك بمثبل البذ   تبى ببه من  هل لسان محمد الى هللا عليه وسل

 محمد الى هللا عليه وسلم إن كانوا ااوقين في  ن محمدا الى هللا عليه وسلم تقّوله وتخلّقه.

 36-35اآلية : 
قُبواْ الّسبَماَواِت القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َْم ُخِلقُبواْ ِمبْن َغْيبِر َشبْيٍء  َْم ُهبُم اْلَخباِلقُوَن *   َْم َخلَ 

 َواألْرَض بَل الّ يُوقِنُوَن {.

يقول تعالى ذكره:  خلبق هبؤالء المشبركون مبن غيبر شبيء,    مبن غيبر ةبباء وال  ّمهبات, فهبم    

كالجماو, ال يعقلون وال يفهمون هلل حجة, وال يعتُرون له بعُرة, وال يتعظون بموعظبة. وقبد قيبل: 

قبول القائبل: فعلبت كبذا وكبذا مبن غيبر شبيء, بمعنبى: لاليبر إن معنى ذلك:  م خلقبوا لاليبر شبيء, ك

 شيء.

وقولبه:  ْم ُهببُم الخبباِلقُوَن يقبول:  م هببم الخببالقون هبذا الخلببق, فهببم لبذلك ال يببأتمرون ألمببر هللا, وال   

ينتهببون عمببا نهبباهم عنببه, ألن للخببالق األمببر والنهببي  ْم َخلَقُببوا الّسببَمَواِت واألْرَض يقببول:  خلقببوا 

رض فيكونوا هبم الخبالقين, وإنمبا معنبى ذلبك: لبم يخلقبوا السبموات واألرض, بَبْل ال السموات واأل

يُوقِنُوَن يقول: لم يتركوا  ن يأتمروا ألمر ربهم, وينتهوا إلى طاعتبه فيمبا  مبر ونهبى, ألنهبم خلقبوا 
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هبل السموات واألرض, فكانوا بذلك  ربابا, ولكبنهم فعلبوا, ألنهبم ال يوقنبون بوعيبد هللا ومبا  عبدّ أل

 الكفر به من العذاب في االَخرة.

 38-37اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َْم ِعندَُهْم َخَزةئُِن َربَّك  َْم ُهُم اْلُمَسْيِطُروَن *   َْم لَُهْم ُسلٌّم يَْستَِمعُونَ 

 فِيِه فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهم بُِسْلَطاٍن ّمُِيٍن {.

ؤالء المكذّبين بآيات هللا خبزائن رببك يبا محمبد, فهبم السبتالنائهم ببذلك يقول تعالى ذكره:  عند ه   

عن ةيات ربهم معرضون,  م هم المسيطرون. اختلف  هل التأويل فبي تأويبل ذلبك, فقبال بعضبهم: 

 معناه:  م هم المسلّطون. ذكر من قال ذلك:

ن ابن عُباس, قولبه: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, ع25059  

  ْم ُهْم الُمَسْيِطُروَن يقول: المسلّطون.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك:  م هم الُمْنِزلُوَن. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25060  

 ُهُم الُمَسْيِطُروَن قال: يقول  م هم المنزلون. عُاس, قوله:  ْم ِعْندَُهْم َخَزائُِن َربَّك  مْ 

وقببال ةخببرون: بببل معنببى ذلببك:  م هببم األرببباب, وممببن قببال ذلببك معمببر بببن المثنببى, قببال: يقببال:   

 سيطرَت علّي:    اتخذتني خوالً لك.

و ولببى األقببوال فببي ذلببك بالصببواب قببول مببن قببال: معنببى ذلببك:  م هببم الجُّببارون المتسببلطون   

لى هللا, وذلك  ن المسبيطر فبي كب م العبرب الجُبار المتسبل , ومنبه قبول هللا: لَْسبَت المستكُرون ع

 َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر يقول: لست عليهم بجُار مسل .

وقوله:  َْم لَُهْم ُسلٌّم يَْستَِمعُوَن فِيِه يقول:  م لهم سلم يرتقون فيه إلى السماء يستمعون عليه البوحي,   

 نالك من هللا  ن الذ  هم عليه حّق, فهم بذلك متمسكون بما هم عليه.فيدّعون  نهم سمعوا ه

وقوله: فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهْم بُِسْلطاٍن ُمُِيٍن يقول: فبإن كبانوا يبدّعون ذلبك فليبأت مبن يبزعم  نبه اسبتمع   

ى ذلك, فسمعه بسلطان مُين, يعني بحجة تُين  نها حّق, كما  تى محمد الى هللا عليه وسلم بها عل

حقيقة قوله, وادقه فيما جاءهم ببه مبن عنبد هللا. والّسبلّم فبي كب م العبرب: السبُب والمرقباة ومنبه 

 قول ابن مقُل:

ُْنَى لَهُ في الّسَمواِت الّس ِليُم    ال تُْحِرِز الَمْرَء  َْحجاُء اْلُِ ِو َوالتُ

 ومنه قوله: جعلت ف نا َسلّما لحاجتي: إذا جعلته سُُا لها.  

 41-39 اآلية :
قَلُوَن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َْم لَهُ اْلَُنَاُت َولَُكُم اْلَُنُوَن *   َْم تَْسأَلُُهْم  َْجراً فَُهم ّمن ّماْلَرٍم ّمثْ 

 *   َْم ِعندَُهُم اْلالَْيُب فَُهْم يَْكتُُُوَن {.

لكم الُنون  ذلك إذن قسبمة يقول تعالى ذكره للمشركين به من قري :  لربكم  يها القوم الُنات و   

ضيزى, وقوله:  ْم تَسألُُهْم  ْجرا فَُهْم ِمْن َماْلَرٍم ُمثْقَلُوَن يقول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا عليبه 

وسلم:  تسأل هؤالء المشركين الذين  رسلنا  إليهم يا محمد على مبا تبدعوعهم إليبه مبن توحيبد هللا 

من ثِقل ما حملتهم من الالرم ال يقبدرون علبى إجابتبك إلبى  وطاعته ثوابا وعوضا من  موالهم, فهم

 ما تدعوهم إليه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله:  ْم تَسأَلُُهْم  ْجرا فَُهْم ِمبْن 25061  

 هل سألَت هؤالء القوم  جرا يُْجهدهم, ف  يستطيعون اإلس م.َماْلَرٍم ُمثْقَلُوَن يقول: 

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن َوهب, قال: قال ابن زيد, في قوله:  ْم تَسبأَلُُهْم  ْجبرا فَُهبْم 25062  

ُْتاَلَى  خذَه منهم.  ِمْن َماْلَرٍم ُمثْقَلُوَن قال: يقول:  سألتهم على هذا  جرا, فأثقلهم الذ  يُ

له:  ْم ِعْندَُهُم الالَْيُب فَُهْم يَْكتُُُبوَن يقبول تعبالى ذكبره:  م عنبدهم علبم الاليبب, فهبم يكتُبون ذلبك وقو  

 للناس, فينُئونهم بما شاَوا, ويخُرونهم بما  راووا.

 43-42اآلية : 
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َن *   َْم لَُهْم إِلَـَهٌ َغْيبُر ّللّاِ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َْم يُِريدُوَن َكْيداً فَالِّذيَن َكفَُرواْ ُهُم اْلَمِكيدُو

َُْحاَن ّللّاِ َعّما يُْشِرُكوَن {.  ُس

يقول تعالى ذكبره: ببل يريبد هبؤالء المشبركون يبا محمبد ببك, وببدين هللا كيبدا فالّبِذيَن َكفَبُروا ُهبُم    

 الَمِكيدُوَن يقول: فهم المكيدون الممكوُر بهم وونك, فثق باهلل, وام  لما  مر  به.

وقوله:  ْم لَُهْم إلَهٌ َغيُر ّللّاِ: يقول جّل ثناَه:  ْم لَُهم معُوو يسبتحق علبيهم العُباوةُ غيبر هللا, فيجبوز   

ُْحاَن ّللّاِ َعّمبا يُْشبِرُكوَن  لهم عُاوته, يقول: ليس لهم إله غير هللا الذ  له العُباوة مبن جميبع خلقبه ُسب

 يقول: تنزيها هلل عن شركهم وعُاوتهم معه غيَره.

 45-44آلية : ا
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإِن يََرْواْ ِكْسفاً ّمَن الّسَمآِء َساقِطاً يَقُولُواْ َسَحاٌب ّمْرُكوٌم *  فَذَْرُهْم 

 َحتَّى يُ َقُواْ يَْوَمُهُم الِّذ  فِيِه يُْصعَقُوَن {.

, والِكْسبف: جمبع ِكْسبفة, يقول تعالى ذكره: وإن يبر هبؤالء المشبركون قِْطعبا مبن السبماء سباقطا   

مثل التمر جمع تمرة, والّسْدر جمع ِسْدرة. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر مبن قبال 

 ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25063  

 ِكْسفا يقول: قِْطعا.

ثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قولبه: َوإْن يَبْروا ِكْسبفا يقبول: ـ حدثنا بشر, قال: حد25064  

وإن يروا قِْطعا ِمَن الّسماِء ساقِطا يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم يقول جبّل ثنباَه: يقولبوا لبذلك الِكْسبف مبن 

 السماء الساق : هذا سحاب مركوم, يعني بقوله مركوم: بعضه على بع .

ثنباَه المشبركين مبن قبري  البذين سبألوا رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم  وإنما عنبى ببذلك جبلّ   

االَيات, فقالوا له: لَْن نُْؤِمَن لََك حتى تُفَّجَر لنَا ِمَن األْرِض يَْنُُوعا... إلى قوله: َعلَْينا ِكْسبفا, فقبال هللا 

ت, فعباينوا ِكَسبفا مبن لنُيه محمد الى هللا عليه وسلم: وإن ير هؤالء المشركون ما سألوا من االَيا

السماء ساقطا, لم ينتقلوا عما هم عليه من التكبذيب, ولقبالوا. إنمبا هبذا سبحاب بعضبه فبو  بعب , 

 ألن هللا قد حتم عليهم  نهم ال يؤمنون. كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة يقولوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم يقول: ال 25065  

 حدي., وال يؤمنوا بآية.يصدّقوا ب

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوإْن يَبَرْوا ِكْسبفا ِمبَن 25066  

الّسماِء ساقِطا يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم قال: حين سألوا الِكْسف قالوا:  سق  علينا ِكْسفا من السبماء إن 

 فعلنا لقالوا: سحاب مركوم. كنت من الصاوقين قال: يقول: لو  نا

وقوله: فَذَْرُهْم حتى يُ قُوا يَْوَمُهُم الِّذ  فِيِه يُْصعَقُوَن يقول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا عليبه   

وسبلم: فببدع يببا محمببد هببؤالء المشببركين حتببى ي قبوا يببومهم الببذ  فيببه يهلكببون, وذلببك عنببد النفخببة 

 األولى.

وله: فِيِه يُْصعَقُوَن فقر ته عامة قّراء األمصار سوى عاام بفتح الياء واختلفت القّراء في قراءة ق  

وقر ه عاابم يُْصبعَقُوَن بضبم اليباء, والفبتح  عجبب القبراءتين إلينبا, ألنبه  فصبح «, يَْصعَقُونَ »من 

اللالتببين و شببهرهما, وإن كانببت األخببرى جببائزة, وذلببك  ن العببرب تقببول: اببعق الرجببل وُاببِعق, 

بيّنا معنى الّصْعق بشواهده, وما قال فيه  هل التأويل فيمبا مضبى بمبا  غنبى عبن وَسعد وُسعد. وقد 

 إعاوته.

 47-46اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعبالى:   }يَبْوَم الَ ياُْلنِبي َعبْنُهْم َكْيبدُُهْم َشبْيئاً َوالَ ُهبْم يُنَصبُروَن *  َوإِّن ِللّبِذيَن 

 ّن  َْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن {.َ لَُمواْ َعذَاباً وُوَن ذَِلَك َولَـَكِ 

يعني جّل ثناَه بقوله: يَْوَم ال ياُْلنِي َعْنُهْم َكْيدُُهْم شبْيئَا يبوم القيامبة, حتبى ي قبوا يبومهم البذ  فيبه    

يصعقون, ثم بين عن ذلك اليوم  ّ  يوم هو, فقال: يوم ال يالني عنهم كيدهم شيئا, يعني: َمكرهم  نه 

 هللا شيئا, فاليوم الثاني ترجمة عن األّول. ال يدفع عنهم عن عذاب
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 وقوله: َوال ُهْم يُْنَصُروَن يقول: وال هم ينصرهم ناار, فيستقيد لهم ممن عذّبهم وعاقُهم.  

وقوله: َوإّن ِللِّذيَن َ لَُموا َعذَابا وُوَن ذلَك اختلف  هل التأويل في العذاب الذ  توّعد هللا ببه هبؤالء   

 الصعقة, فقال بعضهم: هو عذاب القُر. ذكر من قال ذلك:الظلمة من وون يوم 

ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزار , قال:  خُرنا شبريك, عبن  ببي إسبحا , عبن الُبراء 25067  

 َعذَابا وُوَن ذَِلَك قال: عذاب القُر.

: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه25068  

 َوإّن ِللِّذيَن َ لَُموا َعذَابا وُوَن ذلَك يقول: عذاب القُر قُل عذاب يوم القيامة.

حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة,  ن ابن عُاس كان يقول: إنكم لتجبدون    

 عذاب القُر في كتاب هللا َوإّن ِللِّذيَن َ لَُموا َعذَابا وُوَن ذلَك.

بن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة,  ن اببن عُباس كبان يقبول: إن حدثنا ا   

 عذاب القُر في القرةن. ثم ت  َوإّن ِللِّذيَن َ لُموا َعذَابا وُوَن ذلَك.

 وقال ةخرون: عنى بذلك الجوع. ذكر من قال ذلك:  

نا عيسبى, وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قبال: حبدث25069  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: َعذَابا وُوَن ذلَك 

 قال: الجوع.

وقال ةخرون: عنى بذلك: المصائب التي تصيُهم في الدنيا من ذهاب األموال واألوالو. ذكر من   

 قال ذلك:

نا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوإّن ِللّبِذيَن َ لَُمبوا ـ حدثني يونس, قال:  خُر25070  

َعذَابا وُوَن ذَلَك قال: وون االَخرة في هذه الدنيا يعذّبهم ببه مبن ذهباب األمبوال واألوالو, قبال: فهبي 

للمؤمنين  جر وثواب عند هللا, عدا مصائُهم ومصائب هؤالء, عجلهم هللا إياها في الدنيا, وقر  فَ  

َُْك  ْمَوالُُهْم َوال  ْوالوُُهْم... إلى ةخر االَية.تُ   ْعِج

والصواب من القول فبي ذلبك عنبد   ن يقبال: إن هللا تعبالى ذكبره  خُبر  ن للبذين  لمبوا  نفسبهم   

بكفرهم به عذابا وون يومهم الذ  فيه يصعقون, وذلك يوم القيامة, فعبذاب القُبر وون يبوم القيامبة, 

الذ   ااب كفار قري , والمصائب التي تصيُهم فبي  نفسبهم و مبوالهم  ألنه في الُرزخ, والجوع

و والوهم وون يوم القيامة, ولم يخصص هللا نوعا من ذلك  نبه لهبم وون يبوم القيامبة وون نبوع ببل 

عّم فقال َوإّن ِللِّذيَن َ لَُموا َعذَابا وُوَن ذَِلَك فكّل ذلك لهم عذاب, وذلك لهبم وون يبوم القيامبة, فتأويبل 

الك م: وإن للذين كفروا باهلل عذابا مبن هللا وون يبوم القيامبة َوِلكبّن  ْكثبَرُهْم ال يَْعلُمبوَن ببأنهم ذائقبو 

 ذلك العذاب.

 49-48اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َواْاُِْر ِلُحْكِم َربّبَك فَإِنّبَك بِأَْعيُنِنَبا َوَسبُّْح بَِحْمبِد َربّبَك ِحبيَن تَقُبوُم *  

 ِمَن اللّْيِل فََسُّْحهُ َوإِْوبَاَر النُّجوِم {.وَ 

يقول تعالى ذكره لنُيه محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم َواْابُِْر ِلُحْكبِم َربّبَك يبا محمبد البذ  حكبم ببه    

عليك, وام  ألمره ونهيه, وبلّبغ رسباالته فإنّبَك بأَْعيُنِنبا يقبول جبّل ثنباَه: فإنبك بمبر ى منبا نبرا  

 وطك ونحفظك, ف  يصل إليك من  راو  بسوء من المشركين.ونرى عملك, ونحن نح

وقوله: َوَسُّْح بِحْمِد َربَّك اختلف  هل التأويل في تأويل ذلك, فقبال بعضبهم: معنبى ذلبك: إذا قمبت   

 من نومك فقل: سُحان ّللّاِ وبحمده. ذكر من قال ذلك:

يان, عبن  ببي إسبحا , عبن  ببي ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  ببو  حمبد, قبال: حبدثنا سبف25071  

األحو , في قوله: َوَسُّْح بَِحْمبِد َربّبَك ِحبيَن تَقُبوُم قبال: مبن كبل منامبة, يقبول حبين يريبد  ن يقبوم: 

 سُحانَك وبحمد .

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن  بي إسحا , عبن  ببي األحبو  عبوق ببن    

 : سُحان هللا وبحمده.مالك َوَسُّْح بَِحْمِد َربَّك قال

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوَسبُّْح بَِحْمبِد َربّبَك 25072  

ِحيَن تَقُوُم قال: إذا قام لص ة من ليل  و نهار. وقر  يا  يّهبا الّبِذيَن ةَمنُبوا إذَا قُْمبتُْم إلبى الّصب ةِ قبال: 

 من نوم, ذكره عن  بيه.

بعضهم: بل معنى ذلك: إذا قمت إلى الص ة المفروضة فقل: سُحانك اللهّم وبحمبد . ذكبر وقال   

 من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا ابن المُار , عن ُجَويُر, عن الضحا . َوَسُّْح بَِحْمبِد َربّبَك 25073  

 ار  اسمك وال إله غير .ِحيَن تقوُم قال: إذا قام إلى الص ة قال: سُحانك اللهّم وبحمد , وتُ

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25074  

 يقول في قوله: َوَسُّْح بَِحْمِد َربَّك ِحيَن تَقُوُم إلى الص ة المفروضة.

 و ولى القبولين فبي ذلبك بالصبواب قبول مبن قبال: معنبى ذلبك: وابّل بحمبد رببك حبين تقبوم مبن  

 َمنامك, وذلك نوم القائلة, وإنما عنى ا ة الظهر.

وإنما قلت: هذا القول  ولى القولين بالصواب, ألن الجميع مجمعون على  نه غير واجب  ن يقال   

في الص ة: سُحانك وبحمد , وما ُرو  عن الضحا  عند القيام إلى الص ة, فلو كبان القبول كمبا 

ن قوله: َوَسبُّْح بَِحْمبِد َربّبَك  مبر مبن هللا تعبالى بالتسبُيح, وفبي قاله الضحا  لكان فرضا  ن يُقال أل

إجماع الجميبع علبى  ن ذلبك غيبر واجبب البدليل الواضبح علبى  ن القبول فبي ذلبك غيبر البذ  قالبه 

 الضحا .

فإن قال قائل: ولعله  ُريد به الندب واإلرشاو. قيل: ال واللة في االَية على ذلك, ولم تقم حجبة ببأن   

نّي به ما قاله الضحا , فيجعل إجماع الجميع على  ن التسُيح عنبد القيبام إلبى الصب ة ممبا ذلك مع

 خير المسلمون فيه ولي ً لنا على  نه  ُريد به الندب واإلرشاو.

وإنما قلنا: ُعنِي به القيبام مبن نبوم القائلبة, ألنبه ال اب ة تجبب فرضبا بعبد وقبت مبن  وقبات نبوم   

وم الليل, وذلك ا ة الفجر,  و بعد نوم القائلة, وذلك اب ة الظهبر فلمبا الناس المعروق إال بعد ن

 مر بعد قوله: َوَسُّْح بَِحْمِد َربَّك ِحيَن تَقُوُم بالتسُيح بعد إوبار النجوم, وذلك ركعتبا الفجبر بعبد قيبام 

لتبي تجبب بعبد الناس من نومها لي ً, ُعِلم  ن األمر بالتسُيح بعد القيام من النوم هبو  مبر بالصب ة ا

 قيام من نوم القائلة على ما ذكرنا وون القيام من نوم الليل.

وقوله: َوِمَن اللّْيِل فََسُّْحهُ يقول: ومن الليل فعّظبم رببك يبا محمبد بالصب ة والعُباوة, وذلبك اب ة   

 المالرب والعشاء. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما:

, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوِمَن اللّْيِل فََسُّْحهُ ـ حدثني به يونس, قال:  خُرنا ابن وهب25075  

قال: ومبن الليبل اب ة العشباء َوإْوبباَر النُّجبوِم يعنبي حبين تبدبر النجبوم لألفبول عنبد إقُبال النهبار. 

 وقيل: ُعنِي بذلك ركعتا الفجر. ذكر بع  من قال ذلك:

ال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, ق25076  

 عُاس, قوله: فََسُّْحهُ َوإْوباَر النُّجوِم قال: هما السجدتان قُل ا ة الالداة.

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: َوِمبَن اللّْيبِل فََسبُّْحهُ 25077  

ع الفجبر. قبال: وذُكبر لنبا  ن عمبر ببن الخطباب َوإْوباَر النُّجوِم كنا نحدّ   نهما الركعتان عنبد طلبو

 رضي هللا عنه كان يقول: لهما  حّب إلّي من ُحْمر النّعَم.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, عبن زرارة ببن  وفبي, عبن 25078  

ُهَمبا َخيبٌر »سعيد بن هشام عن عائشة,  ن رسول هللا الى هللا عليه وسبلم قبال فبي ركعتبي الفجبر 

 «.ِمَن الدّنْيا َجِميعا

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة َوإْوبباَر النُّجبوِم قبال: ركعتبان    

 قُل ا ة الصُح.

ـ حدثنا ابن بشار, قبال: حبدثنا اببن  ببي عبدّ  وحمباو ببن مسبعدة قباال: حبدثنا حميبد, عبن 25079  

 َوإْوباَر النُّجوِم قال: الركعتان قُل ا ة الصُح. الحسن, عن علي, في قوله:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حبدثنا جريبر, عبن عطباء, قبال: قبال علبّي رضبي هللا عنبه إْوبباَر 25080  

 النُّجوِم الركعتان قُل الفجر.
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 وقال ةخرون: عنى بالتسُح إْوباَر النُّجوِم: ا ة الصُح الفريضة. ذكر من قال ذلك:  

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معباذ, يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25081  

 يقول في قوله: َوإْوباَر النُّجوِم قال: ا ة الالداة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوإْوبباَر النُّجبوِم قبال: 25082  

 ا ة الصُح.

عند  بالصواب قول من قال: عنبي بهبا: الصب ة المكتوببة اب ة الفجبر,  و ولى القولين في ذلك  

وذلك  ن هللا  مر فقال: َوِمَن اللّْيِل فََسبُّْحهُ َوإْوبباَر النُّجبوِم والركعتبان قُبل الفريضبة غيبر واجُتبين, 

 ولم تقم حجة يجب التسليم لها,  ن قوله فسُحه على الندب, وقد وللنا في غير موضع من كتُنا على

 مر هللا على الفرض حتى تقوم حجة بأنه مراو به الندب,  و غير الفرض بما  غنى عن إعاوته في 

 هذا الموضع.

 
 

 سورة النجم

 سورة النجم مكية

 وةياتها ثنتان وستون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 2-1اآلية : 
 اِحُُُكْم َوَما َغَوَى {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالنّْجِم إِذَا َهَوَى *  َما َضّل اَ 

اختلف  هل التأويل في تأويل قوله: والنّْجِم إذَا َهبَوى فقبال بعضبهم: ُعنِبي ببالنجم: الثّريبا, وُعنِبي    

 بقوله: إذَا َهَوى: إذا سق , قالوا: تأويل الك م: والثريا إذا سقطت. ذكر من قال ذلك:

م, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عااب25083  

قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: َوالبنّْجِم إذَا 

 َهَوى قال: إذا سقطت الثريا مع الفجر.

 حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان َوالببنّْجِم إذَا َهببَوى قببال: الثريببا. وقببال مجاهببد:   

 َوالنّْجِم إذَا َهَوى قال: سقوط الثريا.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25084  

 عُاس, قوله: َوالنّْجِم إذَا َهَوى قال: إذا انصّب.

 وقال ةخرون: معنى ذلك: والقرةن إذا نزل. ذكر من قال ذلك:  

عُد هللا الحساني  بو الخطاب, قال: حدثنا مالبك ببن سبعير, قبال: حبدثنا  ـ حدثني زياو بن25085  

 األعم , عن مجاهد, في قوله: َوالنّْجِم إذَا َهَوى قال: القرةن إذا نزل.

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة َوالبنّْجِم إذَا َهبَوى مبا َضبّل 25086  

قال ُعتُْة بن  بي لهب: كفرُت برّب النجم, فقال رسول هللا الى هللا عليه  َااِحُُُكْم َوما َغَوى قال:

قال: فخرج في تجارة إلبى البيمن, فُينمبا هبم قبد عّرسبوا, إذ «  َما تَخاُق  ْن يَأُْكلَُك َكْلُب ّللّاِ »وسلم: 

 سمَع اوَت األسد, فقال ألاحابه إني مأكول, فأحدقوا به, وضرب على  ابمختهم فنباموا, فجباء

 حتى  خذه, فما سمعوا إال اوته.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, قال: حدثنا معمر, عن قتاوة  ن النُبّي 25087  

الى هللا عليه وسلم ت : َوالنّْجِم إذَا َهَوى فقال ابن ألبي لهب حسُته قال: اسمه ُعتُة: كفرت برّب 

قال: فضرب هامته. قبال: وقبال « اْحذَْر ال يَأُْكْلَك َكْلُب ّللّاِ : »النجم, فقال النُّي الى هللا عليه وسلم

«  الَ تخباُق  ْن يَُسبلَّ  ّللّاُ َعلَْيبَك َكْلَُبهُ »ابن طاوس عن  بيبه,  ن النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم قبال: 

فخرج ابن  بي لهب مع ناس في سفر حتى إذا كانوا في بع  الطريق سمعوا اوت األسد, فقال: 

هو إال يريدني, فاجتمع  احابه حوله وجعلوه في وسطهم, حتى إذا ناموا جاء األسد فأخذه مبن ما 
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بينهم. وكان بع   هل المعرفة بك م العرب من  هل الُصرة يقول: عنى بقوله: والنّْجِم والنجوم. 

 وقال: ذهب إلى لفظ الواحد, وهو في معنى الجميع, واستشهد لقوله ذلك بقول راعي اإلبل:

 َسِريٌع بِأْيِد  االَِكِليَن ُجُمووُها   فَُاتَْت تَعُدّ النّْجَم في ُمْستَِحيَرةٍ  

والصواب من القول في ذلك عند  ما قاله مجاهد من  نه عنى ببالنجم فبي هبذا الموضبع: الثريبا,   

دا وذلك  ن العرب تدعوها النجم, والقول الذ  قاله من حكينا عنه من  هل الُصرة قول ال نعلم  حب

 من  هل التأويل قاله, وإن كان له وجه, فلذلك تركنا القول به.

وقوله: ما َضّل َااِحُُُكْم َوما َغَوى يقول تعالى ذكره: ما حاو ااحُكم  يها الناس عبن الحبّق وال   

 زال عنه, ولكنه على استقامة وسداو.

َوى ياَْلبِو  مبن الالبّي, وهبو ويعني بقوله: َوما َغَوى: وما اار غويّا, ولكنه رشيد سبديد يقبال: َغب  

 غاٍو, وَغِوَ  ياَْلَوى من اللُن: إذا بَِشم. وقوله: ما َضّل َااِحُُُكْم جواب قسم والنجم.

 

 7-3اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوَى *  إِْن ُهبَو إِالّ َوْحبٌي يُبوَحَى *  َعلَّمبهُ َشبِديدُ 

 و ِمّرةٍ فَاْستََوَى *  َوُهَو بِاالُفُِق األْعلََى {.اْلقَُوَى *  ذُ 

يقول تعالى ذكره: وما ينطق محمد بهذا القرةن عن هواه إْن ُهَو إالّ َوْحبٌي يُبْوَحى يقبول: مبا هبذا    

 القرةن إال وحي من هللا يوحيه إليه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوما يَْنِطُق َعبِن الَهبَوى: ـ حدثن25088  

   ما ينطق عن هواه إْن ُهَو إالّ َوْحٌي يُوَحى قال: يوحي هللا تُار  وتعالى إلى جُرائيبل, ويبوحي 

 جُريل إلى محمد الى هللا عليه وسلم.

 َوى بالهوى.وقيل: عنى بقوله: َوما يَْنِطُق َعِن الهَ   

وقوله: َعلَّمهُ َشِديدُ القَُوى: يقول تعالى ذكره: َعلّم محمدا الى هللا عليه وسلم هذا القبرةن جُريبُل   

عليه الس م, وُعنِي بقوله: َشديدُ القَُوى شديد األسُاب. والقُوى: جمع قّوة, كما الجثى: جمبع جثبوة, 

كسبر القباق, كمبا تُجمبع الرشبوة ِرشبا بكسبر والحُى: جمع حُوة. ومن العرب من يقول: الِقبَوى: ب

الراء, والحُوة ِحُا. وقد ذُكر عن العرب  نها تقول: ُرشوة بضم الراء, وِرشوة بكسرها, فيجبب  ن 

يكون جمع من جمع ذلك رشا بكسر الراء على لالة من قبال: واحبدها رشبوة, و ن يكبون جمبع مبن 

ا وإن جمع بالكسر من كان لالته مبن الضبّم جمع ذلك بضّم الراء, من لالة من ضّم الراء في واحده

في الواحدة,  و بالضّم من كان من لالته الكسر, فإنما هو حمل إحدى اللالتين على األخرى. وبنحبو 

 الذ  قلنا في تأويل قوله: َعلَّمهُ َشِديدُ القَُوى قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

سببعيد, عببن قتبباوة َعلَّمببهُ َشببِديدُ القُببَوى يعنببي  ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا25089  

 جُريل.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن  بي جعفر, عبن الربيبع َعلَّمبهُ َشبِديدُ القُبَوى قبال: 25090  

 جُرائيل عليه الس م.

 حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي جعفر, عن الربيع, مثله.   

ةٍ فاْستََوى اختلف  هل التأويل في تأويل قوله: ذُو ِمّرةٍ فقال بعضهم: معناه: ذو َخْلق وقوله: ذُو ِمرّ   

 َحَسن. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي 25091  

 قوله: ذُو ِمّرةٍ قال: ذو منظر حسن.

 د, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة ذُو ِمّرةٍ فاْستََوى: ذو َخْلق طويل حسن.حدثنا بشر, قال: حدثنا يزي   

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: ذو قّوة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25092  

يح, عبن مجاهبد ذُو ِمبّرةٍ فاْسبتََوى قبال: قال: ثني الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجب

 ذو قّوة جُريل.

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان ذُو ِمّرةٍ قال: ذو قّوة.25093  
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ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: ذُو ِمبّرةٍ فاْسبتََوى 25094  

 قال: ذو قّوة, المّرة: القّوة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام عن  ببي جعفبر عبن الربيبع ذُو ِمبّرةٍ فاْسبتََوى جُريبل 25095  

 عليه الس م.

و ولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى ببالِمّرة: ابحة الجسبم وسب مته مبن االَفبات   

ك كذلك, ألن الِمرة واحبدة والعاهات, والجسم إذا كان كذلك من اإلنسان, كان قويا, وإنما قلنا إن ذل

الِمرر, وإنما  ُريد به: ذو ِمّرة سوية. وإذا كانت الِمّرة احيحة, كان اإلنسبان ابحيحا. ومنبه قبول 

 «.ال تَِحّل الّصدَقَةُ ِلالَنِّي, َوال ِلِذ  ِمّرةٍ ِسِو ّ »النُّي الى هللا عليه وسلم: 

سبتوى هبذا الشبديد القبوّ  واباحُكم محمبد بباألفق وقوله: فاْستََوى َوُهَو باألُفُِق األْعلَبى يقبول: فا  

األعلببى, وذلببك لمببا  سببرى برسببول هللا اببلى هللا عليببه وسببلم اسببتوى هببو وجُريببل عليهمببا السبب م 

« فاسبتوى»على مبا فبي قولبه: « وهو»بمطلع الشمس األعلى, وهو األفق األعلى, وعطف بقوله: 

عببرب إذا  راووا العطببف فببي مثببل هببذا مببن ذكببر محمببد اببلى هللا عليببه وسببلم, واألكثببر مببن كبب م ال

الموضببع  ن يظهببروا كنايببة المعطببوق عليببه, فيقولببوا: اسببتوى هببو وفبب ن, وقلّمببا يقولببون اسببتوى 

 وف ن وذكر الفّراء عن بع  العرب  نه  نشده:

َُْع يَْصلُُب ُعووُُهَوال يَْستَِو  َوالِخْروُع الُمتَقَّصُف     لَْم تََر  ّن النّ

نبا فعطبف « ما» فروّ الخروع على   َُ في يستو  من ذكر النُع, ومنه قولبه هللا:  ئِبذَا ُكنّبا تَُراببا وةبا

باالَببباء علببى المكنببّي فببي كنببا مببن غيببر إ هببار نحببن, فكببذلك قولببه: فاْسببتََوى َوُهببَو, وقببد قيببل: إن 

المستو : هو جُريل, فإن كان ذلك كذلك, ف  ُمْؤنة في ذلك, ألن قوله: وهو من ذكر اسم جُريبل, 

 وكأن قائل ذلك وّجه معنى قوله: فاْستََوى:    ارتفع واعتدل. ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن ُحَميد, قبال: حبدثنا حكبام, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع ذُو ِمبّرةٍ فاْسبتََوى جُريبل عليبه    

 الس م وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

دثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتباوة َوُهبَو بباألُفُِق األَْعلَبى واألفبق: ـ حدثنا بشر, قال: ح25096  

 الذ  يأتي منه النهار.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن الحسبن, فبي قولبه: َوُهبَو 25097  

 باألُفِق األْعلَى قال: بأفق المشر  األعلى بينهما.

قال: حدثنا حكام, عن  بي جعفر, عن الربيع َوُهَو باألُفُِق األْعلَى يعني  ـ حدثنا ابن ُحَميد,25098  

 جُريل.

قال: ثنبا مهبران, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع َوُهبَو بباألُفُِق األَْعلَبى قبال: السبماء األعلبى, يعنبي    

 جُريل عليه الس م.

 

 11-8اآلية : 
ُِْدِه َمآ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ثُّم وَنَا فَتَدَلّ  َى *  فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن  َْو  َْونََى *  فَأَْوَحَى إِلََى َع

  َْوَحَى *  َما َكذََب اْلفَُؤاوُ َما َر ََى {.

يقول تعالى ذكره: ثم ونا جُريل من محمد ابلى هللا عليبه وسبلم فتبدلى إليبه, وهبذا مبن المبؤّخر    

ا, ولكنبه حسبن تقبديم قولبه: ونبا, إذ كبان البدنّو يبدّل علبى الذ  معناه القديم, وإنما هبو: ثبم تبدلى فبدن

التدلي والتدلي على الدنّو, كما يقال: زارني فب ن فأحسبن, و حسبن إلبّي فزارنبي وشبتمني, فأسباء, 

و سباء فشبتمني ألن اإلسباءة هبي الشببتم: والشبتم هبو اإلسباءة. وبنحبو الببذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هببل 

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسبن ثُبّم وَنبا فَتَبدَلَى قبال: 25099  

 جُريل عليه الس م.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة ثُّم وَنَا فَتَدَلَى يعني: جُريل.25100  

جعفر, عن الربيبع ثُبّم وَنَبا فَتَبدَلَى قبال: هبو  ـ حدثنا اين ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي25101  

 جُريل عليه الس م.
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وقال ةخرون: بل معنى ذلك: ثم ونا الرّب مبن محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم فتبدلى. ذكبر مبن قبال   

 ذلك:

ـ حدثنا يحيى بن األموّ , قال: حدثنا  بي, قال: حدثنا محمبد ببن عمبرو, عبن  ببي َسبلَمة, 25102  

 ّم وَنا فَتَدَلَى قال: ونا ربه فتدلّى.عن ابن عُاس ثُ 

ـ حدثنا الربيع, قال: حدثنا ابن وهب, عن سليمان بن ب ل, عن شريك بن  بي نمر, قال: 25103  

سمعت  نس بن مالك يحدّثنا عن ليلة المسرى برسول هللا الى هللا عليه وسبلم  نبه عبرج جُرائيبل 

سبابعة, ثبم عب  ببه بمبا ال يعلمبه إال هللا, حتبى جباء برسول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم إلبى السبماء ال

سدرة المنتهى, وونا الجُار رّب العّزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين  و  ونى, فأوحى هللا إليه ما 

 شاء, فأوحى هللا إليه فيما  وحى خمسين ا ة على  مته كّل يوم وليلة, وذكر الحدي..

 ْونَى يقول: فكان جُرائيل من محمد الى هللا عليبه وسبلم علبى قبدر وقوله: فَكاَن قاَب قَْوَسْيِن  ْو   

قوسين,  و  ونى من ذلبك, يعنبي:  و  قبرب منبه, يقبال: هبو منبه قباب قوسبين, وقِيبب قوسبين, وقِيبد 

قوسين, وقاوَ قوسين, وقَدَى قوسين, كل ذلك بمعنى: قدر قوسين. وقيل: إن معنى قوله: فَكباَن قَباَب 

 منه حي. الوتر من القوس. ذكر من قال ذلك: قَْوَسْيِن  نه كان

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25104  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: قباَب قَْوَسبْيِن 

 قال: حي. الوتر من القوس.

عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عبن الحسبن فَكباَن قباَب قَْوَسبْيِن  ـ حدثنا ابن25105  

 قال: قيدَ قوسين. وقال ذلك قتاوة.

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عن سبفيان, عبن َخِصبيف, عبن مجاهبد فَكباَن قباَب 25106  

 قَْوَسْيِن قال: قِيدَ,  و قدَر قوسين.

, قال: حدثنا  بو معاوية, عن إبراهيم بن طهمان, عن عاام, عن ِزّر, ـ حدثنا  بو ُكَريب25107  

عن عُد هللا فكان قاب قوسين  و  ونى: قال: ونبا جُريبل عليبه السب م منبه حتبى كبان قبدر ذراع  و 

 ذراعين.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عاام, عن  بي رزين قاَب قَْوَسبْيِن 25108  

 ست بهذه القوس, ولكن قدر الذراعين  و  ونى والقاب: هو القيد.قال: لي

واختلف  هل التأويل في المعنى بقوله: فَكاَن قاَب قَْوَسْيِن  ْو  ْونَبى فقبال بعضبهم: فبي ذلبك, بنحبو   

 الذ  قلنا فيه.

ُانّي, ـ حدثنا ابن  بي الشوارب, قال: حدثنا عُد الواحد بن زياو, قال: حدثنا سبليمان الشبي25109  

قال: حبدثنا ِزّر ببن ُحُبي , قبال: قبال عُبد هللا فبي هبذه االَيبة فَكباَن قباَب قَْوَسبْيِن  ْو  ْونبى قبال: قبال 

ُِْريَل لَهُ ِسّت ِمئَِة َجناحٍ »رسول هللا الى هللا عليه وسلم:   «.ر ْيُت ِج

ُاني, عبن زّر, ـ حدثنا عُد الحميد بن بيان السكر , قال: حبدثنا خالبد عُبد هللا, عبن الشبي25110  

عببن ابببن مسببعوو فببي قولببه: فَكبباَن قبباَب قَْوَسببْيِن  ْو  ْونَببى قببال: ر ى جُرائيببل سببّت مئببة جنبباح فببي 

 اورته.

حدثنا محمد بن عُيد, قال: حدثنا قُيصة بن لي. األسد , عن الشيُاني, عن زّر بن حُي , عبن    

النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم جُريبل عليبه عُد هللا بن مسعوو فَكان قاَب قَْوَسْيِن  ْو  ْونبى قبال: ر ى 

 الس م له سّت مئة جناح.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا اببن وهبب, قبال: حبدثنا اببن لهيعبة, عبن  ببي األسبوو, عبن 25111  

عروة, عن عائشة قالت: كان  ّول شأن رسول هللا الى هللا عليه وسلم  نه ر ى فبي منامبه جُريبل 

نبه خبرج ليقضبي حاجتبه, فصبرخ ببه جُريبل: يبا محمبد فنظبر رسبول هللا عليه الس م بأجيباو, ثبم إ

الى هللا عليه وسلم يمينا وشماالً, فلم ير شيئا ث ثا ثم خرج فرةه, فبدخل فبي النباس, ثبم خبرج,  و 

فرةه, فذلك قوله: َوالنّْجِم إذَا َهَوى ما َضل َااِحُُُكْم َوما َغَوى َومبا يَْنِطبُق «,  نا  شكّ »قال: ثم نظر 

َعِن الَهَوى... إلى قوله: فَتَدَلى جُريل إلى محمد الى هللا عليبه وسبلم, فكبان قباَب قَْوَسبْين  ْو  ْونبى 

 يقول: القاب: نصب األاُع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما.
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حدثنا ابن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن الشبيُاني, عبن زّر ببن ُحَُبي , عبن اببن    

 قاَب قَْوَسْين  ْو  ْونى قال: له سّت مئة جناح, يعني جُريل عليه الس م. مسعوو, فَكانَ 

ـ حدثنا إبراهيم بن سعيد, قال: حدثنا  بو  ُسامة, قال: حدثنا زكريا, عبن اببن  شبوع, عبن 25112  

فَأَْوَحى إلى عامر, عن مسرو , قال: قلت لعائشة: ما قوله: ثُّم وَنَا فَتَدَلى فَكاَن قَاَب قَْوَسْين  ْو  ْونى 

ُِْده ما  ْوَحى فقالت: إنما ذا  جُريل, كان يأتيه في اورة الرجال, وإنه  تباه فبي هبذه المبّرة فبي  َع

 اورته, فسدّ  فق السماء.

 وقال ةخرون: بل الذ  ونا فكان قاب قوسين  و  ونى: جُريل من ربه. ذكر من قال ذلك:  

عاام, قبال: حبدثنا عيسبى, وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو 25113  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهبد فَكباَن قَباَب قَْوَسبْين  ْو 

  ْونى قال هللا من جُريل عليه الس م.

 وقال ةخرون: بل كان الذ  كان قاب قوسين  و  ونى: محمد من ربه. ذكر من قال ذلك:  

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن موسى بن عُيد الحمير , عن محمد بن كعب  ـ25114  

القر ي, عن بع   احاب النُّي الى هللا عليه وسلم قال: قلنا يا نُّي هللا: هل ر يت ربك  قبال: 

 ثُّم: تَ  ثُّم وَنى فَتَدَلّى.«, لَْم  َرهُ بِعَْينِي, ور يتُهُ بفَُؤاِو  َمّرتَْين»

ـ حدثنا خ و بن  سلم, قال:  خُرنا النضر,  خُرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقبا  25115  

لَّمبا ُعبِرَج بِبي, »الليثّي, عن كثير, عن  نس بن مالبك, قبال: قبال رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم: 

ُِْريُل حتى جاَء الَجنّةَ, قاَل: فَدََخْلُت فأُْعِطيُت الَكْوثََر, ثُّم َمضَ  ى حتى جاَء الّسبْدَرةَ الُمْنتََهبى, َمَضى ِج

ُِْدِه ما  ْوَحى  «.فَدَنا َربَّك فَتَدَلّى, فَكاَن قاَب قَْوَسْيِن  ْو  ْونَى, فأَْوَحى إلى َع

ببِدِه مببا  ْوَحببى اختلببف  هببل التأويببل فببي تأويببل ذلببك, فقببال بعضببهم: معنبباه:    ُْ وقولببه: فببأَْوَحى إلببى َع

 لوا قوله: ما  ْوَحى بمعنى المصدر. ذكر من قال ذلك:فأوحى هللا إلى عُده محمد وحيه, وجع

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا  بي, عن قتاوة, عن عكرمة, عن 25116  

ُِْدِه ما  ْوَحى قبال: عُبده محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم مبا  وحبى  ابن عُاس, في قوله: فأَْوَحى إلى َع

 إليه ربه.

فيكبون معنبى «, البذ »لبوجهين:  حبدهما:  ن تكبون بمعنبى « مبا»ى هبذا التأويبل وقد يتوجبه علب  

 الك م فأوحى إلى عُده الذ   وحاه إليه ربه. واالَخر:  ن تكون بمعنى المصدر. ذكر من قال ذلك:

ُِْدِه ما 25117   ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: ثني  بي, عن قتاوة فأَْوَحى إلى َع

 ْوَحى, قال الحسن: جُريل. َ 

بِدِه مبا 25118   ُْ ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع فبأَْوَحى إلبى َع

  ْوَحى قال: على لسان جُريل.

 حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا حكام, عن  بي جعفر, عن الربيع, مثله.   

بِدِه مبا ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, 25119   ُْ قال: قال ابن زيد, في قوله: فأَْوَحى إلى َع

  َْوَحى قال:  وحى جُريل إلى رسول هللا الى هللا عليه وسلم ما  وحى هللا إليه.

و ولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فأوحى جُريل إلى عُبده محمبد   

تتاح الك م جرى في  ّول السورة بالخُر عن رسول الى هللا عليه وسلم ما  وحى إليه ربه, ألن اف

بِدِه مبا  ْوَحبى فِبي ِسبياِ   ُْ هللا الى هللا عليه وسلم, وعن جُريل عليه الس م, وقوله: فبأْوَحى إلبى َع

 ذلَك ولم يأت ما يدّل على انصراق الخُر عنهما, فيوجه ذلك إلى ما ارق إليه.

تعالى ذكبره: مبا كبذّب فبؤاو محمبد محمبدا البذ  ر ى, ولكنبه  وقوله: ما َكذََب الفَُؤاوُ ما ر َى يقول  

 ادّقه.

واختلف  هل التأويل في الذ  رةه فؤاوه فلم يكذّببه, فقبال بعضبهم: البذ  رةه فبؤاوه رّب العبالمين,   

 وقالوا جعل بصره في فؤاوه, فرةه بفؤاوه, ولم يره بعينه. ذكر من قال ذلك:

ثني عمبي سبعيد عُبد البرحمن ببن سبعيد, عبن إسبرائيل ببن ـ حدثنا سعيد بن يحيى, قال: 25120  

يونس بن  بي إسحا  الّسُيعي, عن سما  بن حرب, عبن عكرمبة, عبن اببن عُباس, فبي قولبه: مبا 

 َكذََب الفَُؤاوُ ما ر ى قال: رةه بقلُه الى هللا عليه وسلم.
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يعنببي ابببن  ـبب حببدثنا خبب و بببن  سببلم, قببال:  خُرنببا النضببر بببن شببميل, قببال:  خُببر عُبباو,25121  

منصور, قال: سألت عكرمة, عن قوله: ما َكذََب الفَُؤاوُ ما ر َى قال:  تريد  ن  قول لك قد رةه, نعبم 

 قد رةه, ثم قد رةه, ثم قد رةه حتى ينقطع النفس.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عيسى بن عُيد, قال: سبمعت عكِرمبة,    

 د ربه, قال نعم, قد ر ى ربه.وُسئل هل ر ى محم

 قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا سالم مولى معاوية, عن عكرمة, مثله.   

ـ حدثنا  حمد بن عيسى التميمي, قال: حدثنا سليمان بن عمرو بن سبيار, قبال: ثنبي  ببي, 25122  

هللا ابلى عن سعيد بن زربي عن عمرو بن سليمان, عن عطاء, عن ابن عُاس, قال: قال رسبول 

فَقباَل ِلبي: يبا ُمَحّمبدُ َهبْل تَبْدِر  فِبيَم يَْختَصبُم الَمبألُ « ر َْيُت َربِي فِي  ْحَسَن ُابوَرةٍ »هللا عليه وسلم: 

ال يا َرّب فََوَضَع يَبدَهُ بَبيَن َكتِفَبّي, فََوَجبْدُت بَْروَهبا بَبيَن ثَبْديّي فَعَِلْمبت مبا فبي الّسبماِء »األَْعلَى  فَقُْلُت 

يا َرّب فِي الدَّرجاَِت والَكفّباَراِت َونَْقبِل األْقبدَام إلبى الُجُمعباِت, َواْنتِظباِر الّصب ةِ »قُْلُت: فَ « واألْرِض 

« يا َرّب إنَّك اتَّخْذَت إْبَراِهيِم َخِلي ً, وَكلّْمَت ُموَسبى تَْكِليمبا, َوفَعَْلبَت َوفَعَْلبَت »فَقُْلُت: «, بَْعد الّص ةِ 

فأْفَضبى إلبّي »ْدَرْ    لبْم  َضبْع َعْنبَك ِوْزَرَ    لبْم  ْفعَبْل بِبَك   ْلبم  ْفعَبْل. قبال: فَقال:  لْم  ْشَرْح لََك اَ 

ثُّم وَنا فَتَدلى فَكاَن قباَب «: فَذلَك قَْولُهُ فِي ِكتابِِه يُُحدّثُْكُموهُ »قال: « بأْشياَء لَْم يُْؤذَْن لي  ْن  َُحدّثُْكُموها

ب ُْ فََجعَبَل نُبوَر بََصبِر  فِبي »ِدِه مبا  ْوَحبى. مبا َكبذََب الفُبَؤاوُ مبا ر َى, قَْوَسْيِن  ْو  ْونبى, فبأْوَحى إلبى َع

 «.فَُؤاِو , فَنََظْرت إلَْيِه بِفَُؤاِو 

ـ حدثني محمد بن عمارة و حمد بن هشام, قاال: حدثنا عُيد هللا ببن موسبى, قبال:  خُرنبا 25123  

 ر َى قال: رةه مّرتين بفؤاوه. إسرائيل, عن السدّ , عن  بي االح ما َكذََب الفَُؤاوُ ما

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن عطية, عن قبيس, عبن عاابم األحبول, عبن عكرمبة, 25124  

عن ابن عُاس, قال: إن هللا ااطفى إبراهيم بالُخلّبة, واابطفى موسبى ببالك م, واابطفى محمبدا 

 بالرَية الوات هللا عليهم.

ران, عن سفيان, عن األعم , عن زيباو ببن الحصبين, عبن  ببي حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مه   

 العالية عن ابن عُاس ما َكذََب الفَُؤاوُ ما ر َى قال: رةه بفؤاوه.

قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن  بي إسحا  عمن سمع ابن عُاس يقول ما َكذََب الفُبَؤاوُ مبا ر َى    

 قال: ر ى محمد ربه.

بي جعفر, عن الربيع ما َكذََب الفُبَؤاوُ فلبم يكذّببه مبا ر َى قبال: ر ى ـ قال: ثنا حكام, عن  25125  

 ربه.

 قال: ثنا مهران, عن  بي جعفر, عن الربيع ما َكذََب الفَُؤاوُ ما ر َى قال ر ى محمد ربه بفؤاوه.   

 وقال ةخرون: بل الذ  رةه فؤاوه فلم يكذّبه جُريل عليه الس م. ذكر من قال ذلك:  

ثني ابن بزيع الُالداو , قال: حدثنا إسبحا  ببن منصبور, قبال: حبدثنا إسبرائيل, عبن ـ حد25126  

 بي إسحا , عن عُد الرحمن بن يزيد, عن عُد هللا مبا َكبذََب الفُبَؤاوُ مبا ر َى قبال: ر ى رسبول هللا 

 الى هللا عليه وسلم جُريل عليه حلتا رفرق قد مأل ما بين السماء واألرض.

م بن يعقوب الجوزجانّي, قال: حدثنا عمرو ببن عاابم, قبال: حبدثنا حمباو ـ حدثنا إبراهي25127  

ُِْريَل ِعْندَ »بن سلمة, عن عاام عن رّز, عن عُد هللا,  ن النُّي الى هللا عليه وسلم قال:  ر ْيُت ِج

 «.تَ ِسْدَرةِ الُمْنتََهى, لَهُ ِسّت ِمئَِة َجناح, يَْنفُُ  ِمْن ِريِشِه التّهاِويَل الدّّر والياقُو

حدثنا  بو هشام الرفاعي, وإبراهيم بن يعقوب, قاال: حدثنا زيد بن الحُاب,  ن الحسين بن واقبد,    

حدثه قال: حدثني عاام بن  بي النجوو, عن  بي وائل, عن عُد هللا, قال: قال رسول هللا الى هللا 

ُِْريَل ِعْندَ ِسْدَرةِ الُمْنتََهى لَهُ ِسّت مِ »عليه وسلم:  زاو الرفاعّي في حديثبه, فسبألت « ئَِة َجناحٍ ر ْيُت ِج

 عااما عن األجنحة, فلم يخُرني, فسألت  احابي, فقالوا: كّل جناح ما بين المشر  والمالرب.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: مبا َكبذََب 25128  

 التي هي اورته, قال: وهو الذ  رةه نزلة  ُخرى. الفَُؤاوُ ما ر َى قال: ر ى جُريل في اورته

واختلفببت القببّراء فببي قببراءة قولببه: مببا َكببذََب الفُببَؤاوُ مببا ر َى فقببر  ذلببك عامببة قببّراء المدينببة ومكببة   

والكوفة والُصرة َكذََب بالتخفيف, غير عاام الجحدر  و بي جعفبر القبارىء والحسبن الُصبر  
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:  ن الفؤاو لم يكذّب الذ  ر ى, ولكنه جعله حقا وابدقا, وقبد بالتشديد, بمعنى« كذّب»فإنهم قر وه 

يحتمل  ن يكون معناه إذا قرىء كذلك: ما كذّب ااحب الفؤاو ما ر ى. وقد بيّنا معنى من قر  ذلك 

 بالتخفيف.

والذ  هو  ولى القراءتين في ذلك عند  بالصواب قراءة من قر ه بالتخفيف إلجمباع الحجبة مبن   

 األخرى غير مدفوعة احتها لصحة معناها.القّراء عليه, و

 

 16-12اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َفَتَُماُرونَهُ َعلََى َمبا يَبَرَى *  َولَقَبْد َرةهُ نَْزلَبةً  ُْخبَرَى *  ِعنبدَ ِسبْدَرةِ 

 {. اْلُمنتََهَى *  ِعندََها َجنّةُ اْلَمأَْوَى *  إِْذ ياَْلَشَى الّسْدَرةَ َما ياَْلَشىَ 

«  فَتَْمُرونبهُ »اختلفت القّراء في قراءة  فَتُماُرونَهُ, فقر  ذلك عُبد هللا ببن مسبعوو وعامبة  ابحابه    

 بفتح التاء بالير  لف, وهي قراءة عامة  هل الكوفة, ووجّهوا تأويله إلى  فتجحدونه.

راهيم  نبه كبان ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال:  خُرنا ماليرة, عن إبب25129  

بفتح التباء باليبر  لبف, يقبول:  فتجحدونبه ومبن قبر   فَتُماُرونَبهُ قبال:  فتجاولونبه. «  فَتَْمُرونَهُ »يقر : 

وقببر  ذلببك عامببة قببّراء المدينببة ومكببة والُصببرة وبعبب  الكببوفيين  فَتُماُرونَببهُ بضببم التبباء واأللببف, 

 بمعنى:  فتجاولونه.

اءتان معروفتان احيحتا المعنى, وذلك  ن المشبركين قبد والصواب من القول في ذلك:  نهما قر  

جحدوا  ن يكون رسول هللا الى هللا عليه وسلم ر ى ما  راه هللا ليلة  ُسر  ببه وجباولوا فبي ذلبك, 

فُأيتهما قر  القارىء فمصيب. وتأويل الك م:  فتجاولون  يها المشركون محمدا على مبا يبرى ممبا 

  راه هللا من ةياته.

َولَقَْد رةهُ نَْزلَةً  ُْخَرى يقول: لقد رةه مّرة  خرى. واختلف  هل التأويل في الذ  ر ى محمد  وقوله:  

نزلة  خبرى نحبو اخبت فهم فبي قولبه: مبا َكبذََب الفُبَؤاوُ مبا ر َى. ذكبر بعب  مبا ُرو  فبي ذلبك مبن 

 االخت ق. ذكر من قال فيه ر ى جُريل عليه الس م:

ى, قال: حبدثنا عُبد الوهباب الثقفبي, قبال: حبدثنا واوو, عبن عبامر, ـ حدثنا محمد بن المثن25130  

عن مسرو , عن عائشة,  ن عائشة قالت: يا  ببا عائشبة مبن زعبم  ن محمبدا ر ى رببه فقبد  عظبم 

الفرية على هللا قبال: وكنبت متكئبا, فجلسبت, فقلبت: يبا  ّم المبؤمنين  نظرينبي وال تعجلينبي,  ر يبت 

ةً  ُْخبَرى َولَقَبْد َرةهُ بِباألفُِق الُمُِبيِن قالبت: إنمبا هبو جُريبل رةه مبّرة علبى خلقبه قول هللا َولَقَْد رةه نَْزلَب

واورته التي خلق عليها, ورةه مّرة  خرى حين هُ  من السماء إلى األرض ساوّا عظم خلقبه مبا 

ُهبَو »بين السماء واألرض, قالت:  نا  ّول من سأل النُّي الى هللا عليه وسلم عن هذه االَيبة, قبال: 

ُِْريُل َعلَْيِه الّس مُ   «.ِج

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن  بي عدّ  وعُد األعلبى, عبن واوو, عبن عبامر, عبن مسبرو ,    

 عن عائشة بنحوه.

حدثنا يزيد بن هارون, قبال:  خُرنبا واوو, عبن الشبعُي, عبن مسبرو , قبال: كنبت عنبد عائشبة,    

 فذكر نحوه.

قبال: حبدثنا عُبد األعلبى, عبن واوو, عبن الشبعُي, عبن مسبرو , عبن  ـ حدثنا ابن وكيع,25131  

عائشة رضي هللا عنها قالت له: يا  با عائشة, من زعم  ن محمدا ر ى ربه فقبد  عظبم الفريبة علبى 

َوحْيبا  ْوِمبْن  هللا, وهللا يقول: ال تُْدِرُكهُ األْبصاُر َوُهَو يُْدِرُ  األْبصاَر َوما كاَن ِلََُشٍر  ْن يَُكلَّمهُ ّللّاُ إالّ 

َوَراء ِحجاب قال: وكنت متكئا, فجلست وقلت: يا  ّم المؤمنين انتظر  وال تعجلي  لم يقبل هللا َولَقَبْد 

رةهُ نَْزلَةً  ُْخَرى َولَقَْد رةهُ باألُفُق الُمُِين فقالت:  ن  ّول هذه األمبة سبألت رسبول هللا ابلى هللا عليبه 

ِريَل َعلى ُاوَرتِِه إالّ هاتَْين الَمّرتَْين ُمْنَهُِطا ِمَن الّسماء ساوّا ِعَظم لَْم  ََر ِجُْ »وسلم عن ذلك, فقال: 

 «.َخْلِقِه ما بَيَن الّسماِء واألْرض

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, قال:  خُرنا واوو بن  بي هند, عن الشعُّي, عن    

 ا عائشة, ثم ذكر نحوه.مسرو , قال: كنت متكئا عند عائشة, فقالت: يا  ب
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ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن  بي إسحا , عن عُد البرحمن ببن 25132  

يزيد, عن ابن مسعوو َولَقَبْد رةهُ نَْزلَبةً  ُْخبَرى قبال: ر ى جُريبل فبي رفبرق قبد مبأل مبا ببين السبماء 

 واألرض.

ن سفيان, عن قيس بن وهب, عن مّرة, عبن اببن ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, ع25133  

 مسعوو لَقَْد رةهُ نَُزلَةً  ُْخَرى قال: ر ى جُريل في وبر رجليه كالدّر, مثل القطر على الُقل.

ـ حدثني الحسبين ببن علبّي الصبدائي, قبال: حبدثنا  ببو  ُسبامة, عبن سبفيان, عبن قبيس ببن 25134  

 ةً  ُْخَرى ثم ذكر نحوه.وهب, عن مّرة في قوله: َولَقَْد رةهُ نَْزلَ 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن سلمة بن كهيبل, عبن مجاهبد 25135  

 َولَقَْد رةهُ نَْزلَةً  ُْخَرى قال: ر ى جُريل في اورته مّرتين.

 حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عبن سبفيان, عبن سبلمة ببن كهيبل الحضبرمّي, عبن مجاهبد,   

 قال: ر ى النُّي الى هللا عليه وسلم جُريل عليه الس م في اورته مّرتين.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي جعفبر, عبن الربيبع َولَقَبْد رةه نَْزلَبةً  ْخبَرى 25136  

 قال: جُريل عليه الس م.

سبماعيل, عبن عبامر, قبال: ـ حدثنا عُد الحميد بن بيان, قال: حدثنا محمد بن يزيد, عبن إ25137  

ثني عُد هللا بن الحار  بن نوفل, عن كعبب  نبه  خُبره  ن هللا تُبار  وتعبالى قسبم رَيتبه وك مبه 

بين موسى ومحمد, فكلّمه موسى مّرتين, ورةه محمد مّرتين, قال: فأتى مسبرو  عائشبة, فقبال: يبا 

لمبا قلبت:  يبن  نبت مبن ث ثبة   ّم المؤمنين, هل ر ى محمد ربه, فقالت: سُحان هللا لقد قبّف شبعر 

من حدّثك بهّن فقد كذب, من  خُبر   ن محمبدا ر ى رببه فقبد كبذب, ثبم قبر ت ال تُْدِرُكبه األْبَصباُر 

اب َوُهَو يُْدِرُ  األْبَصاُر َوُهَو اللِّطيُف الَخُِير َوما كاَن ِلََُشر  ْن يَُكلَّمهُ ّللّاُ إالّ َوْحيا  ْو ِمْن َوَراِء ِحجب

ا في غد فقد كذب, ثم تلت ةخر سورة لقمان إّن ّللّاَ ِعْندَهُ ِعْلُم الّسباَعِة َويُْنبّزُل الالَْيبَ., ومن  خُر  م

َويَْعلَُم ما فبي األْرحبام َومبا تَبْدِر  نَْفبٌس مباذَا تَْكِسبُب َغبدا َومبا تَبْدِر  نَْفبٌس ببأّ   ْرٍض تَُمبوُت ومبن 

يبا  يّهبا الّرُسبوُل بَلّبْغ مبا  ُْنبِزَل إلَْيبَك ِمبْن   خُر   ن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب, ثم قبر ت,

 َربَّك قالت: ولكنه ر ى جُريل عليه الس م في اورته مّرتين.

ـ حدثنا موسى بن عُد الرحمن, قال: حدثنا  ببو  ُسبامة, قبال: ثنبي إسبماعيل, عبن عبامر, 25138  

نحبو حبدي. عُبد الحميبد ببن  قال: حدثنا عُد هللا بن الحار  بن نوفبل, قبال: سبمعت كعُبا, ثبم ذكبر

بيان, غير  نه قال في حديثه فرةه محمد مّرة, وكلّمه موسى مّرتين. ذكر من قال فيه: ر ى ربه عّز 

 وجّل.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا عمرو بن حماو, قال: حدثنا  سُاط, عن سما  بن عكِرمة, 25139  

ْخبَرى قبال: إن رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم ر ى رببه عن ابن عُاس  نه قال: َولَقَبْد رةهُ نَْزلَبةً  ُ 

بقلُه, فقال له رجل عند ذلك:  ليس ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو يُدِرُ  األْبَصاَر  قال له عكِرمبة:  لبيس 

 ترى السماء  قال: بلى,  فكلها ترى .

مرو, عن  بي سلمة, عبن ـ حدثنا سعيد بن يحيى, قال: حدثنا  بي, قال: حدثنا محمد بن ع25140  

ابن عُاس, في قول هللا: َولَقَْد رةهُ نَْزلَةً  ُْخَرى ِعْندَ ِسبْدَرةِ الُمْنتََهبى قبال: ونبا رببه فتبدلى, فكبان قباب 

 قوسين  و  ونى, فأوحى إلى عُده ما  وحى قال: قال ابن عُاس قد رةه النُّي الى هللا عليه وسلم.

ى يقول تعالى ذكره: ولقد رةه عند سبدرة المنتهبى, فعنبد مبن ابلة قولبه: وقوله: ِعْندَ ِسْدَرةِ الُمْنتَهَ   

رةهُ والسدرة: شجرة النُق. وقيل لها سدرة المنتهى في قول بع   هل العلم من  هل التأويل, ألنبه 

 إليها ينتهي علم كّل عالم. ذكر من قال ذلك:

عبن شبمر, قبال: جباء اببن  ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حبدثنا يعقبوب, عبن حفبص ببن حميبد,25141  

عُاس إلى كعب األحُار, فقال له: حدثني عن قول هللا: ِعْندَ ِسْدَرةِ الُمْنتََهى ِعْندَها َجنّةُ الَمأَْوى فقال 

كعب: إنها سدرة في  ال العر , إليها ينتهي علم كّل عالم, َملك مقّرب,  و نُّي مرسل, ما خلفهبا 

 غيب, ال يعلمه إال هللا.

ثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال  خُرني جرير بن حازم, عن األعم , ـ حد25142  

عن شمر ببن عطيبة, عبن هب ل ببن يسباق, قبال: سبأل اببن عُباس كعُبا, عبن سبدرة المنتهبى و نبا 
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حاضر, فقال كعب: إنها سدرة على رَوس حملة العر , وإليها ينتهي علم الخ ئق, ثم ليس ألحد 

 ت سدرة المنتهى, النتهاء العلم إليها.وراءها علم, ولذلك سمي

وقال ةخرون: قيل لها سدرة المنتهى, ألنها ينتهي ما يهُ  من فوقها, ويصعد من تحتها مبن  مبر   

 هللا إليها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمارة, قال: حدثنا سهل بن عامر, قال: حدثنا مالك, عن الّزبيبر, عبن 25143  

امي, عن مّرة, عن عُد هللا, قال: لمبا  ُسبر  برسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم عدّ , عن طلحة الي

انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الساوسبة, إليهبا ينتهبي مبن يعبرج مبن األرض  و مبن 

 تحتها, فيقُ  منها, وإليها ينتهي ما يهُ  من فوقها, فيقُ  فيها.

ال: حدثنا يعلى, عن األجلح, قال: قلت للضحا : لم ـ حدثني جعفر بن محمد المروز , ق25144  

 تسمى سدرة المنتهى  قال: ألنه ينتهي إليها كّل شيء من  مر هللا ال يعدوها.

وقال ةخرون: قيل لها: ِسْدرة المنتهى, ألنه ينتهي إليها كّل مبن كبان علبى سبنة رسبول هللا ابلى   

 هللا عليه وسلم وِمنهاجه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهبران, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع ِعْنبدَ ِسبْدَرةِ الُمْنتََهبى, 25145  

 قال: إليها ينتهي كّل  حد, خ  على سنة  حمد, فلذلك سميت المنتهى.

ـ حدثني علّي بن سهل, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا  بو جعفر الرازّ , عن الربيبع ببن 25146  

قال: لما  ُسر  « شّك  بو جعفر الراز ّ »الية الرياحي, عن  بي ُهريرة,  و غيره  نس, عن  بي الع

بالنُّي الى هللا عليه وسلم, انتهى إلى السدرة, فقيل له: هذه السدرة ينتهبي إليهبا كبّل  حبد خب  مبن 

  متك على سنتك.

ند سبدرة االنتهباء. والصواب من القول في ذلك  ن يقال: إن معنى المنتهى االنتهاء, فكأنه قيل: ع  

وجائز  ن يكبون قيبل لهبا سبدرة المنتهبى: النتهباء علبم كبّل عبالم مبن الخلبق إليهبا, كمبا قبال كعبب. 

وجائز  ن يكون قيل ذلك لها, النتهاء ما يصعد من تحتهبا, وينبزل مبن فوقهبا إليهبا, كمبا ُرو  عبن 

على سبنة رسبول هللا ابلى عُد هللا. وجائز  ن يكون قيل ذلك كذلك النتهاء كّل من خ  من الناس 

هللا عليه وسلم إليها. وجائز  ن يكون قيل لها ذلك لجميع ذلك, وال خُبر يقطبع العبذر بأنبه قيبل ذلبك 

لها لُع  ذلك وون بع , ف  قول فيه  اّح من القول الذ  قال ربنا جّل ج له, وهو  نها سبدرة 

 المنتهى.

عن رسول هللا الى هللا عليبه وسبلم, وقبال  هبل  وبالذ  قلنا في  نها شجرة النُق تتابعت األخُار  

 العلم. ذكر ما في ذلك من االَثار, وقول  هل العلم:

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عبن حميبد, عبن  نبس ببن مالبك, قبال: قبال رسبول هللا   

ُْقُها ِمثُْل الِجَرا»الى هللا عليه وسلم:  ِر, َوإذَا َوَرقُها ِمثْبل ةذَاِن الِفيلَبِة فَلَّمبا اْنتََهْيُت إلى الّسْدَرةِ فإذَا نَ

 «.َغِشيَها ِمْن  ْمِر ّللّاِ ما َغِشيَها, تََحّولَْت ياقُوتا َوُزُمّروا َونَْحَو ذلكَ 

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا ابن  ببي َعبِدّ , عبن سبعيد عبن قتباوة, عبن  نبس ببن 25147  

لَّمبا اْنتََهْيبُت »قال: قال نُبّي هللا ابلى هللا عليبه وسبلم:  مالك عن مالك بن اعصعة رجل من قومه

ُِْريُل َمبْن َهبذَا  قبال: َهبذَا  بُبوَ  إْببَراِهيُم, فََسبلّْمتُ   إلى الّسماِء الّسابِعَِة  تَْيُت َعلى إْبَراِهيَم فَقُْلُت: يا ِج

ثُّم ُرفِعَْت لي ِسْدَرةُ الُمْنتََهى فحدّ  نُبّي هللا  َعلَْيِه, فَقاَل: َمْرَحُا باالْبِن الّصاِلحِ والنُِّّي الّصاِلح, قال:

 «. ّن نُقها مثل ق ل هجر, و ن ورقها مثل ةذان الِفيلة

وحدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا خالد بن الحار , قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, عن  نس ببن مالبك    

 م, بنحوه.عن مالك بن اعصعة رجل من قومه, عن النُّي الى هللا عليه وسل

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثني  بي, عن قتاوة, قال: حدثنا  نس بن مالبك,    

 عن مالك بن اعصعة,  ن رسول هللا الى هللا عليه وسلم قال, فذكر نحوه.

 ـ حدثنا  حمد بن  بي ُسَري , قال: حدثنا الفضل ببن عنُسبة, قبال: حبدثنا حمباو ببن سبلمة,25148  

ُُْت الُُبَراَ  ثُبّم ذُِهبَب »عن ثابت الُُنانّي, عن  نس بن مالك,  ن رسول هللا الى هللا عليه وسلم:  َرِك

فَلَّما َغِشيَها ِمْن  ْمِر ّللّاِ »قال: « بِي إلى ِسْدَرةِ الُمْنتََهى, فإذَا َورقُها كآذَاِن الِفيَلَِة, َوإَذَا ثََمُرها كالِق لِ 

 «.فأَْوَحى ّللّاُ إلّي ما  ْوَحى»قال: «, , فََما  َحدٌ يَْستَِطيُع  ْن يَِصفَها ِمْن ُحْسنِهاما َغِشيَها تاَلَيَّرتْ 
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حدثنا  حمد بن  بي سري , قال: حدثنا  بو النضر, قال حدثنا سليمان بن الُماليرة, عن  نس, قال:    

تََهْيبُت إلبى الّسبْدَرةِ و نبا  ْعبِرُق ثُّم انْ »قال: « َعَرَج بِي الَملَكُ »قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

فَلَّمببا َغِشببيَها ِمببْن  ْمببِر ّللّاِ مببا َغِشببيَها تََحّولَببْت حتببى مببا »قببال: «  نهببا ِسببْدَرةٌ,  ْعببِرُق َوَرقَهببا َوثََمرهببا

 «.يْستَِطيُع  َحدٌ  ْن يَِصفَها

مان, عن ثابت, عن حدثنا محمد بن سنان القّزاز, قال: حدثنا يونس بن إسماعيل, قال: حدثنا سلي   

 «.حتى ما  ْستَطيُع  ْن  ِافَها» نس عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم مثله, إال  نه قال: 

ـ حدثنا علّي بن سهل, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا  بو جعفبر البرازّ , عبن الربيبع ببن 25149  

قال: لما  ُسبرَ  « لراز ّ شّك  بو جعفر ا» نس, عن  بي العالية الرياحي, عن  بي هريرة  و غيره 

بالنُّي الى هللا عليه وسلم انتهى إلى السدرة, فقيل له: هبذه السبدرة ينتهبي إليهبا كبّل  حبد خب  مبن 

 متك على سنتك, فإذا هي شجرة يخرج مبن  ابلها  نهبار مبن مباء غيبر ةسبن, و نهبار مبن لبُن لبم 

, وهبي شبجرة يسبير الراكبب يتالير طعمه, و نهار من خمر لذّة للشاربين, و نهار من عسل مصفى

 في  لها سُعين عاما ال يقطعها, والورقة منها تالطي األمة كلها.

ـ وحدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سلمة بن كهيبل الحضبرمّي, عبن 25150  

ُْر  الجنبة الحسن العرنّي,  راه عن الهذيل بن شرحُيل, عن ابن مسعوو سْدَرةِ الُمْنتََهى قال: مبن ُاب

 عليها  و عليه فضول السندس واإلستُر ,  و جعل عليها فضول.

وحدثنا به ابن ُحَميد مّرة  خبرى, عبن مهبران, فقبال عبن الحسبن العُرنبّي, عبن الهبذيل, عبن اببن    

وزاو فيببه: قببال اببُر الجنببة: يعنببي وسببطها وقببال  يضببا: عليهببا فضببول «, ولببم يشببّك فيببه»مسببعوو 

 السندس واإلستُر .

ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حبدثنا سبفيان, عبن سبلمة ببن كهيبل, عبن الحسبن حدثنا    

العرني, عن الهذيل بن شرحُيل, عن عُد هللا بن مسعوو في قوله: ِسْدَرةِ الُمْنتََهى قال: اُر الجنة 

 عليها السندس واإلستُر .

بن إسحا , عن يحيى بن عُباو ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن محمد 25151  

بن عُد هللا, عن  بيبه, عبن  سبماء بنبت  ببي بكبر, قالبت: سبمعت رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم, 

يَْسبتَِظّل فِبي الفَبنِن » و قبال: «, يَِسبيُر فِبي ِ بّل اْلفَبنَِن ِمْنهبا ِمئَبةُ َراِكببٍ »وذكر سدرة المنتهى, فقال: 

 «.فِيها فََراُ  الذَّهِب, كأّن ثََمرها الِق لُ « »شّك يحيى«, »ِمْنها ِمئَةُ َراِكبٍ 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع, عبن سبدرة المنتهبى, 25152  

 قال: السدرة: شجرة يسير الراكب في  لها مئة عام ال يقطعها, وإن ورقة منها َغّشت األّمةَ كلها.

قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: ِعْنبدَ ِسبْدَرةِ ـ حدثنا ابن عُد األعلى, 25153  

ُْقُهبا »الُمْنتََهى:  ن النُّي الى هللا عليه وسلم قال:  ُرفِعَْت لي ِسبْدَرةٌ ُمْنتَهاهبا فِبي الّسبماِء الّسبابِعَِة, نَ

قال: «, نَْهَراِن  اِهران, َونْهراِن باِطنانِ  ِمثُْل قِ ِل َهَجٍر, َوَوَرقُها ِمثُْل ةذاِن الِفيلَِة, يَْخُرُج ِمْن ساقِها

قببال:  ّمببا النّْهببَراِن الُاِطنبباِن, فَِفببي الَجنّببة, و ّمببا النّْهببَراِن « قُْلببُت ِلْجُِريببَل مببا َهببذَان النّْهببَراِن  ْرَواحٌ »

 الّظاِهَراِن: فالنّيُل والفُراُت.

ة المنتهى جنة مأوى الشهداء. وبنحو الذ  وقوله: ِعْندَها َجنّةُ المأَْوى يقول تعالى ذكره: عند سدر  

 قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25154  

 عُاس, قوله: ِعْندَها َجنّةُ المأَْوى قال: هي يمين العر , وهي منزل الشهداء.

ثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن واوو, عبن  ببي العاليبة, عبن اببن ـ حد25155  

 عُاس: ِعْندَها َجنّةُ المأَْوى قال: هو كقوله: فَلُهْم َجنّاُت المأَْوى نُُزالً بَِما كانُوا يَْعَملُوَن.

له: ِعْندَها َجنّةُ ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قو25156  

 المأَْوى قال: منازل الشهداء.

وقوله: إْذ ياْلَشى الّسْدَرةَ ما ياَْلَشى يقول تعالى ذكره: ولقبد رةه نزلبة  خبرى, إذ يالشبى السبدرة مبا   

يالشى, فإذ من الة رةه. واختلف  هل التأويل في الذ  يالشى السدرة, فقال بعضهم: َغِشيَها فَرا  

 :الذهب. ذكر من قال ذلك
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ـ حدثني محمد بن عمارة, قال: حدثنا سهل بن عامر, قبال: حبدثنا مالبك, عبن الزبيبر ببن 25157  

عدّ , عن طلحة الياّمي, عن مّرة, عن عُد هللا إْذ ياَْلَشى الّسْدَرةَ ما ياَْلَشبى قبال: غشبيها فَبَرا  مبن 

 ذهب.

شبّك »لم  و طلحبة ـ حدثني  بو السائب, قبال: حبدثنا  ببو معاويبة, عبن األعمب , عبن مسب25158  

 عن مسرو  في قوله: إْذ ياَْلَشى الّسْدَرةَ ما ياَْلَشى قال: غشيها فَرا  من ذهب.« األعم 

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا  بو خالد, عن جويُر, عن الضحا , عن ابن عُاس, قبال: 25159  

تََهبى حتبى اْسبتَثَُْتّها ثُبّم حباَل وُونَهبا ر ْيتُهبا بعَْينِبي ِسبْدَرةَ الُمنْ »قال رسول هللا الى هللا عليه وسبلم: 

 «.فََراٌ  ِمْن ذََهبٍ 

حدثنا ابن وكيبع, قبال: حبدثنا  ببو خالبد األحمبر, عبن جبويُر, عبن الضبحا , عبن اببن عُباس إْذ    

ر ْيتُهبا حتبى اْسبتَثَُْتّها, ثُبّم حباَل »ياَْلَشى الّسْدَرةَ ما ياَْلَشى قال: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

 «.وُونها فََراُ  الذَّهبِ 

ـ حبدثنا اببن ُحَميبد, قبال: حبدثنا جريبر, عبن ماليبرة, عبن مجاهبد وإببراهيم, فبي قولبه: إْذ 25160  

 ياَْلَشى الّسْدَرةَ ما ياَْلَشى قال: غشيها فرا  من ذهب.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن موسى, يعني ابن عُيدة, عن يعقوب ببن زيبد, 25161  

ر ْيتُهبا ياَْلشباها فَبَراٌ  ِمبْن »: ُسئل النُّي الى هللا عليه وسبلم: مبا ر يبَت يالشبى الّسبدرة  قبال: قال

 «.ذََهبٍ 

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: إْذ ياَْلَشبى الّسبْدَرةَ مبا 25162  

ر ْيتُهبا ياَْلشباها فَبَراٌ  »لسدرة  قبال: ياَْلَشى قال: قيل له: يا رسول هللا,  ّ  شيء ر يت يالشى تلك ا

 «.ِمْن ذََهٍب, ور ْيُت على ُكّل َوَرقٍَة ِمْن َوَرقِها َملَكا قائما يَُسُُّح ّللّاَ 

 وقال ةخرون: الذ  غشيها رّب العّزة وم ئكته. ذكر من قال ذلك:  

ن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, ع25163  

 عُاس, قوله: إْذ ياَْلَشى الّسْدَرةَ ما ياَْلَشى قال: غشيها هللا, فر ى محمد من ةيات ربه الكُرى.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25164  

, فبي قولبه: إْذ ياَْلَشبى قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجبيح, عبن مجاهبد

الّسْدَرةَ ما ياَْلَشى قال: كان  غصبان السبدرة لؤلبؤا وياقوتبا  و زبرجبدا, فرةهبا محمبد, ور ى محمبد 

 بقلُه ربه.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حبدثنا مهبران, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع إْذ ياَْلَشبى الّسبْدَرةَ مبا 25165  

 الم ئكة من ُحّب هللا مثل الالربان حين يقعن على الشجر. ياَْلَشى قال: غشيها نور الرّب, وغشيتها

 حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن  بي جعفر, عن الربيع بنحوه.   

ـ حدثنا علّي بن سهل, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا  بو جعفبر البرازّ , عبن الربيبع ببن 25166  

قبال: لمبا  ُسبر  ببالنُّي « شّك  بو جعفبر»يره  نس, عن  بي العالية الرياحي, عن  بي هريرة  و غ

الى هللا عليه وسلم انتهى إلى السدرة, قال: فالشيها نور الَخ ّ , وغشيتها الم ئكة  مثاَل الالربان 

 حين يقعن على الشجر, قال: فكلمه عند ذلك, فقال له: َسْل.

 

 18-17اآلية : 
َُْرَى {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َما َزاَغ اْلَُصَ   ُر َوَما َطالََى *  لَقَْد َر ََى ِمْن ةيَاِت َربِّه اْلُك

يقول تعالى ذكره: ما مال بصر محمبد يَْعبِدل يمينبا وشبماالً عمبا ر ى,    وال جباوز مبا  ُِمبر ببه    

قطعا, يقول: فارتفع عن الحدّ الذ  ُحدّ له. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكبر مبن قبال 

 ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  بو  حمد الزبيرّ , قبال: حبدثنا سبفيان, عبن منصبور, عبن 25167  

مسلم الُطين, عن ابن عُاس, في قوله: ما َزاَغ الََُصُر َوما َطالَى قال: ما زاغ يمينا وال شبماالً وال 

 طالى, وال جاوز ما  ُمر به.
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موسى بن عُيدة, عن محمد بن كعب القر بي  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن25168  

 ما َزاَغ الََُصُر َوما َطالَى قال ر ى جُرائيل في اورة الملَك.

قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مسلم الُطين, عن ابن عُاس ما َزاَغ الََُصُر َومبا    

 َطالَى قال: ما زاغ: ذهب يمينا وال شماالً, وال طالى: ما جاوز.

َُْرى يقبول تعبالى ذكبره: لقبد ر ى محمبد هنالبك مبن  عب م رببه  وقوله:   لَقَْد ر َى ِمْن ةياِت َربِّه الُك

و ولته األع م واألولة الكُرى. واختلف  هل التأويل فبي تلبك االَيبات الكُبرى, فقبال بعضبهم: ر ى 

 َرْفرفا  خضر قد سدّ األفق. ذكر من قال ذلك:

ال: حبدثنا  ببو معاويبة, قبال: حبدثنا األعمب , عبن إببراهيم, ـ حدثنا  بو هشام الرفاعي, ق25169  

َُْرى قال: رفرفا  خضر من الجنة قد سدّ األفق.  عن علقمة, عن عُد هللا لَقَْد ر َى ِمْن ةياِت َربِّه الُك

حدثني  بو السائب, قال: حدثنا  بو معاوية, عن األعم , عن إبراهيم, قبال: قبال عُبد هللا, فبذكر    

 مثله.

ثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن األعم , عن إبراهيم, عن علقمة, عن اببن حد   

َُْرى قال: رفرفا  خضر قد سدّ األفق.  مسعوو ِمْن ةياِت َربِّه الُك

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, عن األعم ,  ن اببن مسبعوو    

 هللا عليه وسلم َرفرفا  خضر من الجنة قد سدّ األفق.قال: ر ى النُّي الى 

 وقال ةخرون: ر ى جُريل في اورته. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال اببن زيبد, فبي قولبه: لَقَبْد ر َى ِمبْن ةيباِت 25170  

َُْرى قال: جُريبل رةه فبي خلقبه البذ  يكبون ببه فبي السبموات, قبدر قوسبين مبن رسبول هللا  َربِّه الُك

 الى هللا عليه وسلم, فيما بينه وبينه.

 22-19اآلية : 
لَهُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َفََر َْيتُُم ال َّت َواْلعُّزَى *  َوَمنَاةَ الثّاِلثَةَ االُْخَرَى *   َلَُكُم الذَّكُر وَ 

 االُْنثََى *  تِْلَك إِذاً قِْسَمةٌ ِضيَزَى {.

يقول تعالى ذكره:  فر يتم  يها المشركون ال ّت, وهي من هللا  لحقت فيبه التباء فأنثبت, كمبا قيبل    

عمرو للذكر, ولألنثى عمرة وكما قيل للذكر عُاس, ثم قيل لألنثى عُاسة, فكذلك سمى المشركون 

العُببّزى   وثببانهم بأسببماء هللا تعببالى ذكببره, وتقدّسببت  سببماَه, فقببالوا مببن هللا البب ت, ومببن العزيببز

وزعموا  نهن بنات هللا, تعالى هللا عما يقولون وافتروا, فقال جّل ثناَه لهم:  فر يتم  يها الزاعمبون 

 ن ال ت والعُّزى ومناة الثالثة بنباُت هللا  لَُكبُم البذَّكُر يقبول:  تختبارون ألنفسبكم البذكَر مبن األوالو, 

 ترضونها ألنفسكم, ولكنكم تقتلونهبا كراهبة مبنكم وتكرهون لها األنثى, وتجعلون لَهُ األُْنثَى التي ال

 لهّن.

واختلفت القّراء في قراءة قوله: الب ت فقر تبه عامبة قبّراء األمصبار بتخفيبف التباء علبى المعنبى   

 الذ  وافُت.

 وذُكر  ن ال ت بيت كان بنخلة تعُده قري . وقال بعضهم: كان بالطائف. ذكر من قال ذلك:  

قال: حدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة  فَبَر ْيتُُم الب َّت والعُبّزى  مبا  ـ حدثنا بشر,25171  

 ال ت فكان بالطائف.

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه:  فَببر ْيتُُم البب ت 25172  

 والعُّزى قال: ال ت بيت كان بنخلة تعُده قري .

بتشديد التاء وجعلوه افة للوثن الذ  عُدوه, « ال ّتّ »د و بو االح وقر  ذلك ابن عُاس ومجاه  

وقالوا: كان رج ً يَلُّت السويق للحاج فلما مات عكفبوا علبى قُبره فعُبدوه. ذكبر الخُبر ببذلك عمبن 

 قاله:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عبن مجاهبد 25173  

 قال: كان يَلُّت السويق للحاّج, فعكف على قُره.« ال ّّت والعُّزى  فَر ْيتُمُ »

قبال: الب ّّت: كبان «  فَر ْيتُُم الب ّتّ »قال: ثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد    

 يلّت السويق للحاّج.
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قبال: كبان « الب ّتّ »حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن منصبور, عبن مجاهبد    

 يَلُّت السويق فمات, فعكفوا على قُره.

حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, فبي قولبه: الب ّّت قبال: رجبل يلبّت    

 للمشركين السويق, فمات فعكفوا على قُره.

ح, في ـ حدثنا  حمد بن هشام, قال: حدثنا عُيد هللا بن موسى, عن إسرائيل, عن  بي اال25174  

 قال: ال ّت: الذ  كان يقوم على ةلهتهم, يَلُّت لهم السويق, وكان بالطائف.« ال ّتّ »قوله: 

ـبب حببدثني  حمببد بببن يوسببف, قببال: حببدثنا  بببو عُيببد, قببال: حببدثنا عُببد الببرحمن, عببن  بببي 25175  

 األشهب, عن  بي الجوزاء عن ابن عُاس, قال: كان يلّت السويق للحاّج.

بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قر ه بتخفيف التاء على المعنى الذ  وافت  و ولى القراءتين  

لقارئه كذلك إلجماع الحجة من قّراء األمصار عليبه. و مبا العُبّزى فبإن  هبل التأويبل اختلفبوا فيهبا, 

 فقال بعضهم: كان شجرات يعُدونها. ذكر من قال ذلك:

حببدثنا سببفيان, عببن منصببور, عببن مجاهببد ـبب حببدثنا ابببن بشببار, قببال: حببدثنا مؤمببل, قببال: 25176  

 والعُّزى قال: العُّزى: ُشجيرات.

 وقال ةخرون: كانت العُّزى َحَجرا  بي . ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن ُجَُير, قال: العُّزى: َحَجر 25177  

  بي .

 قيف. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: كان بيتا بالطائف تعُده ث  

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه: َوالعُببّزى قببال: 25178  

 العّزى: بيت بالطائف تعُده ثقيف.

 وقال ةخرون: بل كانت بُطن نَْخلة. ذكر من قال ذلك:  

اةَ الثّاِلثَةَ األُْخَرى قال:  مبا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة َوَمن25179  

 مناةُ فكانت بقُدَيد, ةلهة كانوا يعُدونها, يعني ال ت والعُّزى َومناة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َومناةَ الثّاِلثَةَ األُْخَرى 25180  

 قال مناة بيت كان بالمشلّل يعُده بنو كعب.

ل العربية في وجه الوقف على ال ت ومنات, فكان بعب  نحبويّي الُصبرة يقبول: إذا واختلف  ه  

 سكت قلت ال ت, وكذلك مناة تقول: مناْت.

وقال: قال بعضهم: ال ّت, فجعله مبن اللبّت البذ  يَلُبّت ولالبة للعبرب يسبكتون علبى مبا فيبه الهباء   

ا تقبف عليبه بالتباء, نحبو نعمبة رببك بالتاء يقولون: ر يت َطْلحبْت, وكبّل شبيء مكتبوب بالهباء فإنهب

وكبان غيبره مبنهم «  فَبر ْيتُُم الب ّة»وشجرة. وكبان بعب  نحبّويّي الكوفبة يقبف علبى الب ت بالهباء 

يقول: االختيار في كبل مبا لبم يضبف  ن يكبون بالهباء رحمبة مبن رببي, وشبجرة تخبرج, ومبا كبان 

فبرو ويوقببف عليببه وون الثبباني, وهببذا مضبافا فجببائزا بالهبباء والتبباء, فالتباء لاضببافة, والهبباء ألنببه ي

القول الثال.  فشى اللالات و كثرها في العرب وإن كان لألخرى وجه معروق. وكبان بعب   هبل 

المعرفة بك م العرب من  هل الُصرة يقول: ال ت والعّزى ومناة الثالثة:  انام من حجارة كانت 

 في جوق الكعُة يعُدونها.

هُ األُْنثَى يقول:  تزعمبون  ن لكبم البذكر البذ  ترضبونه, وهلل األنثبى التبي ال وقوله:  لَُكُم الذَّكُر َولَ   

ترضونها ألنفسكم تِلَك إذا قِْسَمةٌ ِضيَزى يقول جّل ثناَه: قسبمتكم هبذه قسبمة جبائرة غيبر مسبتوية, 

ناقصة غير تامة, ألنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون ألنفسبكم, وةثبرتم  نفسبكم بمبا ترضبونه, 

عرب تقول: ِضزته حقه بكسر الضاو, وُضزته بضمها فأنا  ضبيزه و ضبوزه, وذلبك إذا نقصبته وال

 حقه ومنعته وُحدثت عن معمر بن المثنى قال:  نشدني األخف :

ُْفََسْهُمَك َمْضئُوٌز و ْنفَُك َراِغُم    فإْن تَْنأَ َعنّا نَْنتَِقْصَك َوإْن تاَِل

وتبر  الهمبز فيهبا ومبنهم مبن يقبول: ضبأزى ببالفتح  ومن العرب من يقول: َضْيزى بفتح الضباو  

والهمز, وُضؤزى بالضم والهمز, ولم يقر   حد بشيء من هذه اللالات. و ما الّضيزى بالكسر فإنها 

« فُْعبل»فُعلى بضم الفاء, وإنما ُكسرت الضاو منها كما كسرت من قولهم: قوم بي  وِعبين, وهبي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لجمع واالثنبين والواحبد, وكبذلك كرهبوا ضبّم الضباو مبن ألن واحدها: بيضاء وعيناء ليؤلفوا بين ا

ِضيَزى, فتقول: ُضوَزى, مخافِة  ن تصير بالواو وهي مبن اليباء. وقبال الفبّراء: إنمبا قضبيت علبى 

 ّولهبببا بالضبببّم, ألن النعبببوت للمؤنببب. تبببأتي إمبببا بفبببتح, وإمبببا بضبببّم فبببالمفتوح: سبببْكَرى وَعطشبببى 

ا ليس بنعت كسبر  ّولبه, كقولبه: َوذَّكبْر فبإّن البذّْكَرى تَْنفَبُع والمضموم: األنثى والُحُلى فإذَا كان اسم

الُمْؤِمنِيَن كسر  ّولها, ألنها اسبم لبيس بنعبت, وكبذلك الّشبعَرى كسبر  ّولهبا, ألنهبا اسبم لبيس بنعبت. 

وبنحو الذ  قلنبا فبي تأويبل قولبه: قِْسبَمةٌ ِضبيَزى قبال  هبل التأويبل, وإن اختلفبت  لفبا هم بالعُبارة 

 ل بعضهم: قِْسمة َعْوجاء. ذكر من قال ذلك:عنها, فقا

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25181  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: تِلبَك إذا قِْسبَمةٌ 

 ِضيَزى قال: عوجاء.

 ئرة. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: قسمة جا  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتباوة تِلبَك إِذا قِْسبَمةٌ ِضبيَزى يقبول: 25182  

 قسمة جائرة.

حدثنا محمد بن عُد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتاوة قِْسَمةٌ ِضيَزى قبال:    

 قسمة جائرة.

حفص  بو عُيد الواائّي, قال: حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن لهيعبة, ـ حدثنا محمد بن 25183  

عن ابن عمرة, عن عكِرمة, عن ابن عُاس, فبي قولبه: تِلبَك إذا قِْسبَمةٌ ِضبيَزى قبال: تلبك إذا قسبمة 

 جائرة ال حّق فيها.

 وقال ةخرون: قسمة منقواة. ذكر من قال ذلك:  

 مهران, عن سفيان تِلَك إذا قِْسَمةٌ ِضيَزى قال: منقواة.ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا 25184  

 وقال ةخرون: قسمة مخالفة. ذكر من قال ذلك:  

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه: تِلببَك إذا قِْسببَمةٌ 25185  

دوهم, وقر   َِم اتَّخذَ ِمّمبا ِضيَزى قال: جعلوا هلل تُار  وتعالى بنات, وجعلوا الم ئكة هلل بنات, وعُ

ِ الَُنباِت... إلبى ةخبر االَيبة, وقبال:  يَْخلُُق بَناٍت و ْافاُكْم بالَُنِيَن َوإذَا بُّشَر... االَية, وقر  َويْجعَلُوَن لِِلّ

ِلِهْم قبال: والضبيزى فبي  ُْ وعوا هلل ولدا, كما وعت اليهوو والنصبارى, وقبر  َكبذَِلَك قباَل الّبِذيَن ِمبْن قَب

 العرب: المخالفة, وقر  إْن ِهَي إالّ  سْماٌء َسّمْيتُُموها  ْنتُْم وةباَُكْم. ك م

 

 23اآلية : 
ُكم ّمبآ  َنَبَزَل ّللّاُ بَِهبا ِمبن  َُ القول فـي تأويبـل قولبه تعبالى:   }إِْن ِهبَي إِالّ  َْسبَمآٌء َسبّمْيتُُموَهآ  َنبتُْم َوةبَبآ

 ا تَْهَوى األنفُُس َولَقَْد َجآَءُهم ّمن ّربِّهُم اْلُهدََى {.ُسْلَطاٍن إِن يَتُِّعُوَن إِالّ الّظّن َومَ 

يقول تعالى ذكره: ما هذه األسماء التي سبميتموها وهبي الب ت والعبّزى ومنباة الثالثبة األخبرى,    

إال سماء سميتموها  نتم وةباَكم  يهبا المشبركون بباهلل, وةبباَكم مبن قبُلكم, مبا  نبزل هللا بهبا, يعنبي 

 ء, يقول: لم يُح هللا ذلك لكم, وال  ذن لكم به. كما:بهذه األسما

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: ِمبْن ُسبْلطاٍن... إلبى 25186  

 ةخر االَية.

وقوله: إْن يَتُِّعُوَن إالّ الّظّن يقول تعالى ذكره: ما يتُبع هبؤالء المشبركون فبي هبذه األسبماء التبي   

ها ةلهتهم إال الظّن بأّن ما يقولبون حبّق ال اليقبين َومبا تَْهبَوى األْنفُبُس يقبول: وهبوى  نفسبهم, سموا ب

ألنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي جاءهم من هللا, وال عبن رسبول هللا  خُبرهم ببه, وإنمبا اختبرا  مبن 

 نه.قُِل  نفسهم,  و  خذوه عن ةبائهم الذين كانوا من الكفر باهلل على مثل ما هم عليه م

وقوله: َولَقَْد جاَءُهْم ِمْن َربِّهْم الُهدَى يقول: ولقد جاء هؤالء المشبركين بباهلل مبن ربهبم الُيبان ممبا   

هم منه على غير يقين, وذلك تسميتهم ال ت والعّزى ومنباة الثالثبة بهبذه األسبماء وعُباوتهم إياهبا. 

 وحيناه إلى محمد ابلى هللا عليبه  يقول: لقد جاءهم من ربهم الهدى في ذلك, والُيان بالوحي الذ 

 وسلم  ن عُاوتها ال تنُالي, و نه ال تصلح العُاوة إال هلل الواحد القهار. وقال ابن زيد في ذلك ما:
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ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َولَقَبْد جباَءُهْم ِمبْن 25187  

 َربِّهُم الُهدَى فما انتفعوا به.

 26-24:  اآلية
ِ االَِخَرةُ واالُولََى *  َوَكْم ّمبن ّملَبٍك فِبي  ّ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َْم ِلِانَساِن َما تََمنَّى *  ِلََفِ

 الّسَماَواِت الَ تاُْلنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئاً إِالّ ِمن بَْعِد  َن يَأْذََن ّللّاُ ِلَمن يََشآُء َويَْرَضَى {.

ذكبره:  م اشبتهى محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم مبا  عطباه هللا مبن هبذه الكرامبة التبي يقول تعبالى    

كّرمه بها من النُوة والرسالة, و نزل الوحي عليه, وتمنى ذلك, فأعطاه إياه ربه, هللف مبا فبي البدار 

االَخرة واألولى, وهي البدنيا, يعطبي مبن شباء مبن خلقبه مبا شباء, ويحبرم مبن شباء مبنهم مبا شباء. 

 لذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:وبنحو ا

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله:  ْم لاْنسباِن مبا تََمنّبى 25188  

 قال: وإن كان محمد تمنى هذا, فذلك له.

ل تعبالى ذكبره: وكبم مبن َملبك فبي وقوله: وَكْم ِمْن َملٍَك فِي الّسبَمواِت ال تاُْلنِبي َشبفاَعتُُهْم َشبْيئا يقبو  

السموات ال تالني: كثير من م ئكة هللا, ال تنفع شفاعتهم عند هللا لمن شفعوا له شيئا, إال  ن يشفعوا 

له من بعد  ن يأذن هللا لهم بالشفاعة لمبن يشباء مبنهم  ن يشبفعوا لبه ويرضبى, يقبول: ومبن بعبد  ن 

فتنفعبه حينئبٍذ شبفاعتهم, وإنمبا هبذا تبوبي  مبن هللا يرضى لم ئكته الذين يشفعون له  ن يشفعوا له, 

تعالى ذكره لعُدة األوثان والمأل من قري  وغيرهم الذين كانوا يقولون ما نَْعُُدَُهْم إالّ ِليُقَّربُونا إلى 

ّللّاِ ُزْلفَى فقال هللا جّل ذكره لهم: ما تنفع شفاعة م ئكتي الذين هم عند  لمن شفعوا له, إال من بعد 

لهم بالشفاعة له ورضا , فكيف بشفاعة من وونهم, فأعلمهم  ن شفاعة ما يعُبدون مبن وونبه  إذني

 غير نافعتهم.

 

 29-27اآلية : 
  القول فـي تأويـل قوله تعبالى:   }إِّن الّبِذيَن الَ يُْؤِمنُبوَن بِباالَِخَرةِ لَيَُسبّموَن اْلَم َئَِكبةَ تَْسبِميَةَ االُْنثَبَى *

ِعْلٍم إِن يَتُِّعُبوَن إِالّ الّظبّن َوإِّن الّظبّن الَ ياُْلنِبي ِمبَن اْلَحبّق َشبْيئاً *  فَبأَْعِرْض َعبن ّمبن  َوَما لَُهم بِِه ِمنْ 

 تََولَّى َعن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْو إِالّ اْلَحيَاةَ الدّْنيَا {.

ليسبمون  يقول تعالى ذكره: إن الذين ال يصبدّقون بالُعب. فبي البدار االَخبرة, وذلبك يبوم القيامبة,   

م ئكة هللا تسمية اإلنا , وذلك  نهم كانوا يقولون: هم بنات هللا. وبنحو الذ  قلنا فبي قولبه: تَْسبِميَةُ 

 األُْنثَى قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25189  

دثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: تَْسبِميَةَ قال: حدثنا الحسن, قال: حب

 األُْنثَى قال: اإلنا .

وقوله: َوما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم يقول تعالى: وما لهم يقولون من تسبميتهم الم ئكبة تسبمية األنثبى مبن   

ظّن, يعني  نهم إنما يقولون ذلك  نبا حقيقة علم إْن يَتُِّعُوَن إالّ الّظّن يقول: ما يتُعون في ذلك إال ال

 بالير علم.

 وقوله: َوإّن الّظّن ال ياُْلنِي ِمَن الَحّق َشْيئا يقول: وإن الظّن ال ينفع من الحّق شيئا فيقوم مقامه.  

وقوله: فأَْعِرْض َعّمْن تََولّى َعْن ِذْكِرنا يقول جّل ثناَه لنُيه محمد الى هللا عليه وسلم: فبدع مبن   

 محمد عن ذكر هللا ولم يؤمن به فيوحده.  وبر يا

وقوله: ولَْم يُِرْو إالّ اْلَحياةَ الدّنْيا يقول: ولم يطلب ما عند هللا فبي البدار االَخبرة, ولكنبه طلبب زينبة   

 الحياة الدنيا, والتمس الُقاء فيها.

 

 30اآلية : 
ُْلاَلُُهْم ّمَن اْلِعْلمِ  إِّن َربَّك ُهَو  َْعلَُم بَِمن َضّل َعبن َسبُِيِلِه َوُهبَو  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ذَِلَك َم

  َْعلَُم بَِمِن اْهتَدََى {.
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يقول تعالى ذكره: هبذا البذ  يقولبه هبؤالء البذين ال يؤمنبون بباالَخرة فبي الم ئكبة مبن تسبميتهم    

ُْلاَلُُهْم ِمَن الِعْلِم يقول: ليس لهم علم إال هذا الكفر  بباهلل, والشبر  ببه علبى وجبه إياها تسمية األنثى َم

 الظّن بالير يقين علم. وكان ابن زيد يقول في ذلك, ما:

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فأَْعِرْض َعّمْن تََولّى 25190  

ُْلاَلُُهْم ِمَن الِعْلِم قا ل: يقبول لبيس لهبم علبم إال البذ  هبم فيبه َعْن ِذْكِرنا ولَْم يُِرْو إالّ الَحياةَ الدّنْيا ذَلََك َم

من الكفبر برسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم, ومكايبدتهم لمبا جباء مبن عنبد هللا, قبال: وهبؤالء  هبل 

 الشر .

وقوله: إّن َربَّك ُهَو  ْعلَُم بَِمْن َضّل َعْن َسُِيِلِه َوُهَو  ْعلَُم بَِمِن اْهتَدَى يقول تعالى ذكره: إن ربك يا   

 علم بمن جار عن طريقه في سابق علمبه, فب  يبؤمن, وذلبك الطريبق هبو اإلسب م َوُهبَو محمد هو 

 ْعلَُم بَِمِن اْهتَدَى يقول: وربك  علم بمن  ااب طريقه فسلكه في سابق علمه, وذلك الطريق  يضبا 

 اإلس م.

 31اآلية : 
ِ َما فِي الّسَماَواِت َوَمبا  فِبي األْرِض ِليَْجبِزَ  الّبِذيَن  ََسباُءواْ بَِمبا القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولِِلّ

 َعِملُواْ َويِْجِزَ  الِّذيَن  َْحَسنُواْ بِاْلُحْسنَى {.

ِ ُملك ما في الّسَمَواِت َومبا فِبي األْرِض مبن شبيء, وهبو يضبّل مبن يشباء,     يقول تعالى ذكره: َولِِلّ

ا يقبول: ليجبز  البذين َعَصبْوه مبن خلقبه, فأسباءوا وهو  علبم بهبم ِليَْجبِزَ  الّبِذيَن  سباُءوا بَِمبا َعِملُبو

بمعصيتهم إياه, فيثيُهم بهبا النبار َويْجبِزَ  الّبِذيَن  ْحَسبنُوا بالُحْسبنَى يقبول: وليجبزَ  البذين  طباعوه 

 فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى وهي الجنة, فيثيُهم بها.

 ل ذلك:وقيل: ُعنِي بذلك  هل الشر  واإليمان. ذكر من قا  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال:  خُرني عُد هللا بن عيا , قال: قال زيد بن 25191  

  سلم في قول هللا: ِليَْجِزَ  الِّذيَن  ساُءوا بَِما َعِملُوا ويَْجِزَ  الِّذيَن  ْحَسنُوا المؤمنون.

يُتعببدون عببن كُببائر اإلثببم التببي نهببى هللا عنهببا وقولببه: الّببِذيَن يَْجتَنُُِببوَن َكُببائَِر اإلثْببِم يقببول: الببذين   

وحرمها عليهم ف  يقربونها, وذلك الشر  باهلل, وما قد بيّناه في قوله: إْن تَْجتَنُُِوا َكُبائَِر مبا تُْنَهبْوَن 

 َعْنهُ نََكفّْر َعْنُكْم َسيّئَاتُِكْم.

 وقوله: َوالفَواِحَ  وهي الزنا وما  شُهه, مما  وجب هللا فيه حدّا.  

في هذا الموضع, فقال بعضبهم: هبي بمعنبى « إال»وقوله: إالّ اللَّمَم اختلف  هل التأويل في معنى   

االستثناء المنقطع, وقالوا: معنى الك م: الذين يجتنُون كُائر اإلثم والفواح , إال اللمم الذ   لّمبوا 

عنه, ف  يؤاخذهم به. ذكر من به من اإلثم والفواح  في الجاهلية قُل اإلس م, فإن هللا قد عفا لهم 

 قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25192  

 الِّذيَن يَْجتَنُُِوَن َكُائَِر اإلثِْم َوالفََواِحَ  إالّ اللَّمَم يقول: إال ما قد سلف.

ال: قال ابن زيد, في قوله: الِّذيَن يَْجتَنُُِوَن َكُائَِر ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, ق25193  

اإلثِْم َوالفَواِحَ  إالّ اللَّمَم قال: المشركون إنما كانوا باألمس يعملون معناه, فأنزل هللا عّز وجبّل إالّ 

هليبة اللَّمَم ما كان منهم في الجاهلية. قال: واللمم: الذ   لموا به من تلك الكُائر والفواح  فبي الجا

 قُل اإلس م, وغفرها لهم حين  سلموا.

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن ابن عيا , عبن اببن عبون, عبن محمبد, قبال: 25194  

سأل رجل زيد بن ثابت, عن هذه االَية الِّذيََن يَْجتَنُُِوَن َكُائَِر اإلثْبِم َوالفَبواِحَ  إالّ اللَّمبَم فقبال: حبّرم 

 ا  هر منها وما بطن.هللا عليك الفواح  م

ـ حدثني يونس بن عُد األعلى, قال:  خُرنا ابن وهب, قال:  خُرني عُد هللا ببن عيبا , 25195  

قبال: قببال زيببد ببن  سببلم فببي قببول هللا: الّبِذيَن يَْجتَنُُِببوَن َكُببائَِر اإلثْببِم َوالفَبَواِحَ  إالّ اللَّمببَم قببال: كُببائر 

وخلبوا فبي اإلسب م, فالفبر هللا لهبم مبا كبانوا  لمبوا ببه الشر  والفبواح : الزنبى, تركبوا ذلبك حبين 

 و اابوا من ذلك قُل اإلس م.
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فبي هبذا الموضبع إلبى هبذا الوجبه « إال»وكان بع   هل العلم بكب م العبرب ممبن يوجبه تأويبل   

الذ  ذكرته عن ابن عُاس يقول في تأويل ذلك: لم يؤذن لهبم فبي اللمبم, ولبيس هبو مبن الفبواح , 

اإلثم, وقد يُستثنى الشيء من الشيء, وليس منه على ضمير قد كّف عنه فمجازه, إال  وال من كُائر

  ن يلّم بشيء ليس من الفواح  وال من الكُائر, قال: الشاعر:

 َوبَْلدَةٍ لَْيَس بِها  َنِيُسإالّ اليَعافِيُر َوإالّ اْلِعيُس  

قبال: لبيس ببه  نبيس, غيبر  ن ببه  ُباء واليعافير: الظُاء, والعيس: اإلبل وليسا من الناس, فكأنبه   

 وإب ً. وقال بعضهم: اليعفور من الظُاء األحمر, واألعيس: األبي .

 وقال بنحو هذا القول جماعة من  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا محمد بن عُد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمبر, عبن األعمب , عبن 25196  

مسبعوو قببال: زنبى العينبين: النظبر, وزنببى الشبفتين: التقُيبل, وزنبى اليببدين:  ببي الضبحى,  ن اببن 

الُط , وزنى الرجلين: المشي, ويصبدّ  ذلبك الفبْرج  و يكذّببه, فبإن تقبدّم بفرجبه كبان زانيبا, وإال 

 فهو اللمم.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, قال: و خُرنا ابن طباوس, عبن 25197  

ه, عن ابن عُاس قال: ما ر يت شيئا  شُه باللمم مما قبال  ببو هريبرة عبن النُبّي ابلى هللا عليبه  بي

إّن ّللّاَ َكتََب على اْبِن ةوََم َحّظهُ ِمَن الّزنى  ْورَكهُ ذلَك ال َمَحالَةَ, فَِزني العَْينَْيِن النَّظُر, َوِزني »وسلم: 

 «.ْشتَِهي, َوالفَْرُج يَُصدُّ  ذلَك  ْو يَُكذّبُهُ اللّساِن الَمْنِطُق, والنّْفُس تَتََمنّى َوتَ 

ـ حدثني  بو السائب, قال: حدثنا  بو معاوية, عن األعم , عبن مسبلم, عبن مسبرو  فبي 25198  

 قوله: إالّ اللَّمَم قال: إن تقدم كان زنى, وإن تأخر كان لََمما.

: حدثنا منصور ببن عُبد البرحمن, ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن ُعلَية, قال25199  

قال: سألت الشعُّي, عن قول هللا: يَْجتَنُُِوَن َكُائَِر اإلثِْم َوالفََواِحَ  إالّ اللَّمَم قال: هو ما وون الزنبى, 

ثببم ذكببر لنببا عببن ابببن مسببعوو, قببال: زنببى العينببين, مببا نظببرْت إليببه, وزنببى اليببد: مببا لمسببْت, وزنببى 

 .الرجل: ما مشْت والتحقيق بالفرج

ـ حدثني محمد بن معمر, قال: حدثنا يعقوب, قال: حدثنا وهيبب, قبال: حبدثنا عُبد هللا ببن 25200  

عثمان بن ُخثَيم بن عمرو القارّ , قال: ثني عُد الرحمن بن نافع الذ  يقال له اببن لُُاببة الطبائفّي, 

َوالفَبَواِحَ  إالّ اللَّمبَم قبال: القُُلبة,  قال: سبألت  ببا ُهريبرة عبن قبول هللا: الّبِذيَن يْجتَنُُِبوَن َكُبائَِر اإلثْبمِ 

 والالَمزة, والنْظرة والمُاشرة, إذا مّس الختان الختان فقد وجب الالسل, وهو الزنى.

وقال ةخرون: بل ذلك استثناء احيح, ومعنى الك م: البذين يجتنُبون كُبائر اإلثبم والفبواح  إال   

 اللمم إال  ن يلّم بها ثم يتوب. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني سليمان بن عُد الجُار, قال: حدثنا  بو عاام, قال:  خُرنبا زكريبا ببن إسبحا , 25201  

عن عمرو بن وينار, عن عطباء, عبن اببن عُباس الّبِذيَن يَْجتَنُُِبوَن َكُبائَِر اإلثْبِم َوالفَبَواِحَ  إالّ اللَّمبَم 

  عليه وسلم:قال: هو الرجل يلّم بالفاحشة ثم يتوب قال: وقال رسول هللا الى هللا

ٍُْد لََك ال  َلّما»   « إْن تاَْلِفِر اللُّهّم تاَْلِفْر َجّماو ّ  َع

حدثني ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عن منصبور, عبن مجاهبد,  نبه   

 قال في هذه االَية إالّ اللَّمَم قال: الذ  يلّم بالذنب ثم يدعه, وقال الشاعر:

ُِْد لََك ال  َلّما إْن تاَْلِفِر    اللُّهّم تاَْلِفِر جّماو ّ  َع

ـ حدثني محمد بن عُد هللا بن بزيع, قال: حدثنا يونس, عن الحسن, عن  بي ُهريرة,  راه 25202  

رفعه: الِّذيَن يَْجتَنُُِوَن َكُبائَِر اإلثْبِم َوالفَبواِحَ  إالّ اللَّمبَم قبال: اللّمبة مبن الزنبى, ثبم يتبوب وال يعبوو, 

مبة مبن السبرقة, ثبم يتبوب وال يعبوو واللّمبة مبن شبرب الخمبر, ثبم يتبوب وال يعبوو, قبال: فتلبك واللّ 

 اإللمام.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عن عوق, عن الحسن, فبي قبول هللا: الّبِذيَن 25203  

زنبى  و السبرقة,  و شبرب الخمبر, ثبم ال يَْجتَنُُِوَن َكُائِِر اإلثِْم َوالفََواِحَ  إالّ اللَّمَم قبال: اللّمبة مبن ال

 يعوو.
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حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن  بي عدّ  عن عبوق, عبن الحسبن, فبي قبول هللا: الّبِذيَن يَْجتَنُُِبوَن    

 َكُائَِر اإلثِْم َوالفََواِحَ  إالّ اللَّمَم قال: اللمة من الزنى,  و السرقة,  و شرب الخمر ثم ال يعوو.

: حدثنا ابن علية, عن  بي رجاء, عن الحسن, في قوله: الِّذيَن يَْجتَنُُِوَن َكُائَِر حدثني يعقوب, قال   

اإلثِْم َوالفََواِحَ  إالّ اللَّمبَم قبال: قبد كبان  ابحاب النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم يقولبون: هبذا الرجبل 

 يصيب اللمة من الزنا, واللّمة من شرب الخمر, فيخفيها فيتوب منها.

ا ابن ُحَمْيد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن اببن ُجبَري , عبن عطباء, عبن اببن ـ حدثن25204  

 عُاس إالّ اللَّمَم يلّم بها في الحين, قلت الزنى, قال: الزنى ثم يتوب.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, قال: قال معمر: كان الحسبن يقبول فبي اللّمبم: تكبون    

 شة ثم يتوب.اللّمة من الرجل: الفاح

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سبفيان, عبن إسبماعيل, عبن  ببي ابالح, قبال: 25205  

 الزنى ثم يتوب.

 قال: ثنا مهران, عن  بي جعفر, عن قتاوة, عن الحسن إالّ اللَّمَم قال:  ن يقع الوقعة ثم ينتهي.   

عن عمرو, عن عطباء, عبن اببن عُباس, قبال: ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن ُعيينة, 25206  

 اللّمم: الذ  تُِلّم المّرةَ.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, قال:  خُرني يحيى بن  يبوب, 25207  

عن المثنى بن الصُاح, عن عمرو ببن شبعيب,  ن عُبد هللا ببن عمبرو ببن العبا , قبال: اللمبم: مبا 

 وون الشر .

ثنا ابن بشار, قال: حبدثنا  ببو عبامر, قبال: حبدثنا مبّرة, عبن عُبد هللا ببن القاسبم, فبي ـ حد25208  

 قوله: إالّ اللَّمَم قال: اللّمة يلّم بها من الذنوب.

حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, في قوله: إالّ اللَّمَم قال: الرجل يلبّم    

  هل الجاهلية يطوفون بالُيت وهم يقولون:بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكان 

ٍُْد لََك ال  َلّما    إْن تاَْلِفِر اللُّهّم تاَْلِفْر َجّماو ّ  َع

إلببى االسببتثناء المنقطببع: اللمببم: هببو وون حببدّ الببدنيا وحببدّ « إال»وقببال ةخببرون ممببن وجببه معنببى   

 االَخرة, قد تجاوز هللا عنه. ذكر من قال ذلك:

يد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن جابر, عن عطاء, عن اببن الزبيبر ـ حدثنا ابن ُحمَ 25209  

 إالّ اللَّمَم قال: ما بين الحدّين, حدّ الدنيا, وعذاب االَخرة.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, عن شعُة, عن الحكم, عن ابن عُاس  نه 25210  

 خرة.قال: اللمم: ما وون الحدّين: حدّ الدنيا واالَ 

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عن شعُة, عن الحكم وقتاوة, عن ابن عُباس بمثلبه,    

 إال  نه قال: حدّ الدنيا, وحدّ االَخرة.

حدثني يعقوب, قال: حبدثنا اببن عليبة, قبال:  خُرنبا شبعُة, عبن الحكبم ببن عتيُبة, قبال: قبال اببن    

 نيا وحد االَخرة.عُاس: اللمم ما وون الحدين, حد الد

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25211  

عُاس, قوله: الِّذيَن يَْجتَنُُِوَن َكُائَِر اإلثِْم والفََواِحَ  إالّ اللَّمَم قال: كّل شبيء ببين الحبدّين, حبدّ البدنيا 

مم, وهو وون كل موجب فأما حبدّ البدنيا فكبّل حبدّ فبرض هللا وحدّ االَخرة, تكفّره الصلوات, وهو الل

 عقوبته في الدنيا و ما حدّ االَخرة فكّل شيء ختمه هللا بالنار, و ّخر عقوبته إلى االَخرة.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى, قبال: حبدثنا الحسبين, عبن يزيبد, عبن عكِرمبة, فبي قولبه: إالّ     

 لحدين, كل ذنب ليس فيه حدّ في الدنيا وال عذاب في االَخرة, فهو اللمم.اللَّمَم يقول: ما بين ا

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة, قولبه: الّبِذيَن يَْجتَنُُِبوَن َكُبائَِر 25212  

االَخبرة موجُبة, قبد  اإلثِم والفََواِحَ  إالّ اللَّمَم واللمم: ما كان بين الحدّين لبم يُلبغ حبدّ البدنيا وال حبدّ 

  وجب هللا ألهلها النار,  و فاحشة يقام عليه الحدّ في الدنيا.

وحدثنا ابن ُحَمْيد, قال: حدثنا مهران, عن  بي جعفر, عن قتاوة, قال: قال بعضهم: اللمم: ما ببين    

 الحدّين: حدّ الدنيا, وحدّ االَخرة.
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بن إببراهيم, قبال: حبدثنا سبعيد ببن  ببي عروببة,  حدثنا  بو ُكَريب ويعقوب, قاال: حدثنا إسماعيل   

 عن قتاوة عن ابن عُاس, قال: اللمم: ما بين الحدّين: حدّ الدنيا, وحدّ االَخرة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, قبال: قبال الضبحا  إالّ اللَّمبَم قبال: كبّل 25213  

 هللا. شيء بين حدّ الدنيا واالَخرة فهو اللمم يالفره

بمعنبى االسبتثناء المنقطبع, ووّجبه « إال»و ولى األقوال فبي ذلبك عنبد  بالصبواب قبول مبن قبال   

معنببى الكبب م إلببى الّببِذيَن يَْجتَنُُِببوَن َكُببائَِر اإلثْببِم والفَببَواِحَ  إالّ اللَّمببَم بمببا وون كُببائر اإلثببم, ووون 

ن ذلبك معفبّو لهبم عنبه, وذلبك عنبد  الفواح  الموجُة للحدوو في البدنيا, والعبذاب فبي االَخبرة, فبإ

ِريمبا نظير قوله جّل ثناَه: إْن تَْجتَنُُِوا َكُائَِر ما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفّبْر َعبْنُكْم َسبيّئاتُِكْم َونُبْدِخلُُكْم ُمبْدَخ ً كَ 

 فوعد جّل ثناَه باجتناب الكُائر, العفو عما وونها من السيئات, وهو اللمم الذ  قال النُّي الى هللا

«, العَْيناِن تَْزنِياِن, َواليَدَاِن تَْزنِيباِن, َوالبّرْج ِن تَْزنِيباِن َويَُصبدُّ  ذلبَك الفَبْرُج  ْو يَُكذّبُبهُ »عليه وسلم: 

وذلك  نه ال حد فيما وون ولوج الفرج في الفرج, وذلك هو العفو من هللا في الدنيا عن عقوبة العُد 

فيما قد عفا عنه, كما ُرِو  عن النُّي ابلى هللا عليبه وسبلم  عليه, وهللا جّل ثناَه  كرم من  ن يعوو

واللمم في ك م العرب: المقاربة للشيء, ذكر الفّراء  نه سمع العبرب تقبول: ضبربه مبا لمبم القتبل, 

 يريدون ضربا مقاربا للقتل. قال: وسمعت من ةخر:  لّم يفعل في معنى: كاو يفعل.

 32اآلية : 
لى:   }الّبِذيَن يَْجتَنُُِبوَن َكَُبائَِر اإِلثْبِم َواْلفَبَواِحَ  إِالّ اللَّمبَم إِّن َربّبَك َواِسبُع القول فـي تأويبـل قولبه تعبا

ّكبَواْ  َنفَُسبُكْم ُهبَو اْلَماْلِفَرةِ ُهَو  َْعلَُم بُِكْم إِْذ  َنَشأَُكْم ّمَن األْرِض َوإِْذ  َنتُْم  َِجنّةٌ فِي بُُطوِن  ُّمَهاتُِكْم فَ َ تُزَ 

 بَِمِن اتّقََى {.  َْعلَمُ 

يقول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا عليه وسلم إّن َربَّك يا محمد َواِسُع الَماْلِفبَرةِ: واسبع عفبوه    

للمذنُين الذين لم تُلغ ذنوبهم الفواح  وكُائر اإلثم. وإنما  علم جّل ثناَه بقوله هذا عُاوه  نه يالفر 

 ئر اإلثم والفواح . كما:اللمم بما وافنا من الذنوب لمن اجتنب كُا

ـبب حببدثنا يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه: إّن َربّببَك َواِسببُع 25214  

 الَماْلِفَرةِ قد غفر ذلك لهم.

وقولببه: ُهببَو  ْعلَببُم بُِكببْم إْذ  نشببأَُكْم ِمببَن األْرِض يقببول تعببالى ذكببره: ربكببم  علببم بببالمؤمن مببنكم مببن   

منكم مبن المسبيء, والمطيبع مبن العاابي, حبين ابتبدعكم مبن األرض, فأحبدثكم الكافر, والمحسن 

منها بخلق  بيكم ةوم منها, وحين  نتم  جنبة فبي بطبون  مهباتكم, يقبول: وحبين  نبتم حمبل لبم تولبدوا 

منكم, و نفسكم بعدما, ارتم رجاالً ونساء. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأول. ذكر مبن قبال 

 ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار ,  ـ25215  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: ُهبَو  َْعلَبُم 

 بُِكْم إْذ  ْنشأَُكْم ِمَن األْرِض قال: كنحو قوله: َوُهَو  ْعلَُم بالُمْهتَِديَن.

وحدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: إْذ  َْنشبأَُكْم ِمبَن ـ 25216  

 األْرِض قال: حين خلق ةوم من األرض ثم خلقكم من ةوم, وقر  َوإْذ  ْنتُْم  ِجنّةٌ فِي بُُطوِن  ُّمهاتُِكْم.

 عاوته في هذا الموضع.وقد بيّنا فيما مضى قُل معنى الجنين, وِلَم قيل له جنين, بما  غنى عن إ  

وقولبه: فَب  تَُزّكبوا  ْنفَُسبُكْم يقبول جبل ثنباَه: فب  تشبهدوا ألنفسبكم بأنهبا زكيبة بريئبة مبن الببذنوب   

 والمعااّي. كما:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهبران, عبن سبفيان, قبال: سبمعت زيبد ببن  سبلم يقبول فَب  25217  

 ا.تُزّكوا  ْنفَُسُكْم يقول: ف  تُرئوه

وقوله: ُهَو  َْعلَبُم بَِمبِن اتّقَبى يقبول جبّل ثنباَه: رببك يبا محمبد  علبم بمبن خباق عقوببة هللا فاجتنبب   

 معاايه من عُاوه.

 39-33اآلية : 
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القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َفََر َْيَت الِّذ  تََولَّى *  َو َْعَطَى قَِلي ً َو َْكبدََى *   َِعنبدَهُ ِعْلبُم اْلالَْيبِب 

ُهببَو يَببَرَى *   َْم لَببْم يُنَُّببأْ بَِمببا فِببي ُاببُحِف ُموَسببَى *  َوإِْبببَراِهيَم الّببِذ  َوفّببَى *   اَلّ تَببِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر فَ 

  ُْخَرَى *  َو َن لّْيَس ِلِانَساِن إِالّ َما َسعََى {.

عببن وينببه, يقببول تعببالى ذكببره:  فر يببت يببا محمببد الببذ   وبببر عببن اإليمببان ببباهلل, و عببرض عنببه و   

و عطى ااحُه قلي ً من ماله, ثم منعه فلم يعطه, فُِخل عليه.  وذُكر  ن هذه االَية نزلت في الوليد 

بن الماليرة من  جل  نه عاتُه بع  المشركين, وكان قد اتُع رسول هللا الى هللا عليه وسلم على 

 ن يتحمبل عنبه عبذاب وينه, فضمن له الذ  عاتُه إن هو  عطاه شيئا من مالبه, ورجبع إلبى شبركه 

االَخرة, ففعل, فأعطى الذ  عاتُه على ذلك بع  ما كان ضمن له, ثم بخبل عليبه ومنعبه تمبام مبا 

 ضمن له. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25218  

 بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: و ْكدَى قبال  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن

 الوليد بن الماليرة:  عطى قلي ً ثم  كدى.

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه:  فَر َْيببَت الّببِذ  25219  

ويبن األشبياخ تََولّى... إلى قوله: فَُهَو يََرى قال: هذا رجل  سلم, فلقيه بع  من يُعَيّره فقال:  تركت 

وَضببلّلتهم, وزعمببت  نهببم فببي النببار, كببان ينُالببي لببك  ن تنصببرهم, فكيببف يفعببل بآبائببك, فقببال: إنببي 

خشيت عذاب هللا, فقال:  عطني شيئا, و نا احمل كبّل عبذاب كبان عليبك عنبك, فاعطباه شبيئا, فقبال 

َت الّبِذ  تَبَولي زوني, فتعاسر حتبى  عطباه شبيئا, وكتبب لبه كتاببا, و شبهد لبه, فبذلك قبول هللا:  فَر ْيب

و ْعَطى قَِلي ً و ْكدَى عاسره  ِعْندَهُ ِعْلُم الالَْيِب فَُهَو يََرى نزلت فيه هذه االَيبة. وبنحبو البذ  قلنبا فبي 

 معنى قوله:  ْكدَى قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ن الضبحا , ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي سنان الشيُاني, عن ثابت, عب25220  

 عن ابن عُاس  ْعَطى قَِلي ً و ْكدَى قال:  عطى قلي ً ثم انقطع.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله:  فَر َْيَت الِّذ  تََولى و ْعَطى قَِلي ً و ْكدَى يقول:  عطى قلي ً ثم انقطع.

ا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد و ْعَطى قَِلي ً ـ حدثن25221  

 و ْكدَى قال: انقطع ف  يُْعِطي شيئا,  لم تر إلى الُئر يقال لها  كدت.

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا    

 جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد و ْكدَى: انقطع عطاَه. الحسن, قال: حدثنا ورقاء

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن اببن طباوس وقتباوة, فبي 25222  

 قوله: و ْكدَى قال:  عطى قلي ً, ثم قطع ذلك.

 ـ قال: ثنا ابن ثور, قال: حدثنا معمر, عن عكِرمة مثل ذلك.25223  

 شر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة و ْكدَى    بخل وانقطع عطاَه.حدثنا ب   

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25224  

 يقول في قوله: و ْكدَى يقول: انقطع عطاَه.

, فبي قولبه: و ْكبدَى عاسبره, ـ حدثني يونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد25225  

والعرب تقول: حفر ف ن فأكدى, وذلك إذا بلغ الكدية, وهو  ن يحِفر الرجل في السهل, ثم يسبتقُله 

جُبل فيُْكببِد , يقببال: قببد  كبدى كببداء, وكببديت   فبباره و ابابعه كببدًى شببديدا, منقببو : إذا غلظببت, 

ريعه يهمز وال يهمز. وكان بع   هل  وكديت  اابعه: إذا كلّت فلم تعمل شيئا, وكدا النُت إذا قلّ 

العلم بك م العرب يقول: اشتق قوله:  كدى, من ُكدَية الرِكيّة, وهو  ن يحِفر حتى ييبأس مبن المباء, 

 فيُقال حينئٍذ بلالنا ُكْديتها.

 وقوله:  ِعْندَهُ ِعْلُم الالَْيِب فَهَو يََرى يقول تعالى ذكره:  عند هذا الذ  ضمن له اباحُه  ن يتحمبل  

 عنه عذاب هللا في االَخرة علم الاليب, فهو يرى حقيقة قوله, ووفائه بما وعده.

وقوله:  ْم لَبْم يُنَُّبأْ بَِمبا فِبي ُابُحِف ُموَسبى يقبول تعبالى ذكبره:  م لبم يَُخُّبْر هبذا المضبمون لبه,  ن   

 يتحمل عنه عذاب هللا في االَخرة, بالذ  في احف موسى بن عمران عليه الس م.
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 َوإْبَراِهيَم الِذ  َوفّى يقول: وإبراهيم الذ  وفى من  رسل إليه ما  رسل به. وقوله:  

ثم اختلف  هل التأويبل فبي معنبى البذ  وفبى, فقبال بعضبهم: وفباَه بمبا عهبد إليبه رببه مبن تُليبغ   

 رساالته, وهو  الّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخَرى. ذكر من قال ذلك:

ال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن عطباء, عبن عكِرمبة, عبن اببن ـ حدثنا اببن ُحَميبد, قب25226  

عُاس َوإْبراِهيَم الِّذ  َوفّى قال: كانوا قُل إبراهيم يأخذون الولّي ببالولّي, حتبى كبان إببراهيم, فُلبغ 

  الّ تَِزُر َواِزَرة ِوْزَر  ُْخَرى ال يُؤاخذ  حد بذنب غيره.

ن, عبن سبفيان, عبن جبابر, عبن مجاهبد, عبن عكِرمبة ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهرا25227  

 َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى قالوا: بلغ هذه االَيات  الّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخَرى.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: َوإْببَراِهيَم الّبِذ  َوفّبى 25228  

 ساالت ربه إلى خلقه.قال: وفّى طاعة هللا, وبلّّغ ر

وكان عكِرمة يقول: وفّى هؤالء االَيات العشر  الّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخَرى... حتى بلبغ و ّن َعلَْيبِه   

 النّشأَةَ األُْخَرى.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّبى    

 ة هللا ورساالته إلى خلقه.وفّى طاع

ـ حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي, قال: حدثنا  بو بكير, عن  بي حصين, عن سعيد ببن 25229  

 جُير, في قوله: َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى قال: بلّغ ما  ُمر به.

 ال: بلّغ.ـ حدثنا ابن ُحَمْيد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى ق25230  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوإْبَراِهيَم الّبِذ  َوفّبى 25231  

 قال: وفّى: بلّغ رساالت ربه, بلّغ ما  ُرسل به, كما يُلّغ الرجل ما  ُرسل به.

ُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخبَرى وقال ةخرون: بل وفّى بما ر ى في المنام من ذبح ابنه, وقالوا قولبه:  الّ تَبزِ   

من المؤخر الذ  معناه التقديم وقالوا: معنى الك م:  م لم ينُأ بما في احف موسى  ال تزر وازرة 

 وزر  خرى, وبما في احف إبراهيم الذ  وفّى. ذكر من قال ذلك:

ن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عب25232  

عُاس, في قوله:  ْم لَْم يُنَُّأْ بَِما فِي ُاُحِف ُموَسى َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى يقول: إبراهيم البذ  اسبتكمل 

الطاعة فيما فعل بابنه حين ر ى الرَيا, والذ  فبي ابحف موسبى  الّ تَبِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخبَرى... 

 إلى ةخر االَية.

ُرنا ابن وهبب, قبال:  خُرنبي اببن لهيعبة, عبن  ببي ابخر, عبن ـ حدثني يونس, قال:  خ25233  

 القَُر ّي, وُسئل عن هذه االَية َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى قال: وفّى بذبح ابنه.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك:  نه وفى ربه جميع شرائع اإلس م. ذكر من قال ذلك:  

دثنا علّي بن الحسبن, قبال: حبدثنا خارجبة ببن ـ حدثنا عُد هللا بن  حمد بن َشُّوية, قال: ح25234  

ُمْصعٍب, عن واوو بن  بي هند, عن عكرمة عن ابن عُاس, قال: اإلس م ث ثون سهما. ومبا ابتلبي 

 بهذا الدين  حد فأقامه إالّ إبراهيم, قال هللا َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى فكتب هللا له براءة من النار.

حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد: ـ حدثني الحار , قال: 25235  

 َوإْبَراِهيَم الِّذ  َوفّى ما فُِرض عليه.

 وقال ةخرون: وفّى بما ُرو  عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم في الخُر الذ :  

ببن  ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا رشدين ببن سبعد, قبال: ثنبي زيبان ببن فائبد, عبن سبهل25236  

 ال  ُْخُِبُرُكْم ِلبَم َسبّمى ّللّاُ »معاذ, عن  نس, عن  بيبه, قبال: كبان النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم يقبول: 

ُْحاَن ّللّاِ ِحبيَن تُْمُسبوَن َوِحبيَن  إْبَراِهيَم َخِليلَبهُ الّبِذ  وفّبى  ألنّبهُ كباَن يَقُبوُل ُكلّمبا  ْابََُح و ْمَسبى: فَُسب

 تُْصُُِحوَن حتى ختم االَية.

 قال ةخرون: بل وفّى ربه عمل يومه. ذكر من قال ذلك:و  

ـ حدثنا  بو ُكَريبب, قبال: حبدثنا الحسبن ببن عطيبة, قبال: حبدثنا إسبرائيل, عبن جعفبر ببن 25237  

َوإْببَراِهيَم الّببِذ  »الزبيبر عبن القاسبم, عبن  بببي  ُمامبة, قبال: قبال رسبول هللا اببلى هللا عليبه وسبلم: 
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َوفّى َعَمبَل يَْوِمبِه  ْربَبَع َرَكعباٍت فِبي »  قالوا هللا ورسوله  علم, قال: «فّى تَْدُروَن ما وَ »قال: « َوفّى

 «.النّهارِ 

و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: وفّى جميع شرائع اإلس م وجميع ما  ُمبر ببه مبن   

, ولم يخصص الطاعة, ألن هللا تعالى ذكره  خُر عنه  نه وفّى فعّم بالخُر عن توفيته جميع الطاعة

 بعضا وون بع .

فإن قال قائل: فإنه خّص ذلك بقوله وفّى  الّ تَِزُر َواِزَرةٌ وْزَر  ُْخَرى فبإن ذلبك ممبا  خُبر هللا جبّل   

ثناَه  نه في احف موسى وإبراهيم, ال مما خّص به الخُر عن  نه وفّى. و ما التوفيبة فإنهبا علبى 

و  حدهما عن رسول هللا الى هللا عليه وسبلم, لبم نَْعبدُ العموم, ولو اّح الخُران اللذان ذكرناهما  

 القول به إلى غيره ولكن في إسناوهما نظر يجب التثُت فيهما من  جله.

وقوله:  الّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخَرى فإن من قوله:  الّ تَِزُر علبى التأويبل البذ  تأّولنباه فبي موضبع   

لَْم يُنَُّأْ بَِما فِبي ُابُحِف ُموَسبى يعنبي بقولبه:  الّ تَبِزُر َواِزَرةٌ  التي في قوله  مْ « ما»خف  روّا على 

ِوْزَر  ُْخَرى غيرها, بل كل ةثمة فإنما إثمها عليها. وقد بيّنا تأويل ذلك باخت ق  هل العلم فيبه فيمبا 

 مضى قُل. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

بن ُعُيد المحاربّي, قال: حدثنا  بو مالك الَجْنُي, قبال: حبدثنا إسبماعيل ببن  ـ حدثنا محمد25238  

 بي خالد, عن  بي مالك الالفبارّ  فبي قولبه:  الّ تَبِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخبَرى و ْن لَبْيَس لاْنسباِن إالّ مبا 

 َسعَى... إلى قوله: ِمَن النّذُِر األُولى قال: هذا في احف إبراهيم وموسى.

نمببا ُعنِببي بقولببه:  الّ تَببِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  ُْخببَرى الببذ  َضببِمن للوليببد بببن الماليببرة  ن يتحمببل عنببه وإ  

عذاب هللا يوم القيامة, يقول:  لبم يُْخَُبْر قائبل هبذا القبول, وضبامن هبذا الضبمان بالبذ  فبي ابحف 

إالّ ما َسعَى يقول جّل  موسى وإبراهيم مكتوب:  ن ال تأثم ةثمة إثم  خرى غيرها و ْن لَْيَس لاْنسانِ 

 ثناَه:  َو لم يُنَُأ  نه ال يُجازى عامل إالّ بعمله, خيرا كان ذلك  و شّرا. كما:

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: َو ْن لَْيَس لاْنساِن إالّ 25239  

 ما َسعَى, وقر  إّن َسْعيَُكْم لََشتّى قال:  عمالكم.

 كر عن ابن عُاس  نه قال: هذه االَية منسوخة.وذُ   

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عبن اببن عُباس, قولبه 25240  

و ْن لَْيَس لاْنساِن إالّ ما َسعَى قال: فأنزل هللا بعد هذا َوالِّذيَن ةَمنُوا و تَُْْعناُهْم ذُّرياتِِهم بإيَماٍن  ْلَحْقنا 

 ِهْم ذُّرياتِِهْم فأوخل األبناء بص ح االَباء الجنة.بِ 

 43-40اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َو َّن َسْعيَهُ َسبْوَق يُبَرَى *  ثُبّم يُْجبَزاهُ اْلَجبَزةَء األْوفَبَى *  َو َّن إِلَبَى 

 َربَّك اْلُمنتََهَى *  َو َنّهُ ُهَو  َْضَحَك َو َْبَكَى {.

ثناَه: و ّن َسْعيَهُ َسْوَق يَُرى يقول تعالى ذكبره: و ن عمبل كبّل عامبل سبوق يبراه يبوم  قوله جلّ    

القيامة, من ورو القيامة بالجزاء الذ  يجازى عليه, خيرا كان  و شّرا, ال يؤاخد بعقوبة ذنبب غيبر 

ان عامله, وال يُثاب على االح عمله عامل غيره. وإنما ُعنِي بذلك: الذ  رجبع عبن إسب مه بضبم

ااحُه له  ن يتحمل عنه العذاب,  ن ضمانه ذلبك ال ينفعبه, وال ياُلنبي عنبه يبوم القيامبة شبيئا, ألن 

 كّل عامل فُعمله مأخوذ.

وقوله: ثُّم يُْجَزاهُ الَجَزاَء األَْوفَى يقول تعالى ذكره: ثم يُثاب بسعيه ذلك الثواب األوفى. وإنمبا قبال   

خلقبه عليبه مبن الجبزاء, والهباء فبي قولبه: ثُبّم يُْجبَزاهُ مبن ذكبر  جّل ثناَه األَْوفَى ألنه  وفى ما وعد

 السعي, وعليه عاوت.

وقوله: و ّن إلى َربَّك الُمْنتََهى يقول تعالى ذكره لنُيه الى هللا عليه وسلم: و ن إلى ربك يا محمد   

 انتهبباء جميببع خلقببه ومببرجعهم, وهببو المجبباز  جمببيعهم بأعمببالهم, اببالحهم وطببالحهم, ومحسببنهم

 ومسيئهم.

وقوله: و نّهُ ُهَو  ْضبَحَك و ْبَكبى يقبول تعبالى ذكبره: و ن رببك هبو  ضبحك  هبل الجنبة فبي الجنبة   

بدخولهم إياها, و بكى  هل النار في النار ببدخولهموها, و ضبحك مبن شباء مبن  هبل البدنيا, و بكبى 

 من  راو  ن يُكيه منهم.
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 47-44اآلية : 
 َنّهُ ُهَو  ََماَت َو َْحيَا *  َو َنّهُ َخلََق الّزْوَجْيِن الذَّكَر َواالُنثََى *  ِمن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }وَ 

 نّْطفٍَة إِذَا تُْمنََى *  َو َّن َعلَْيِه النّْشأَةَ االُْخَرَى {.

يقول تعالى ذكره: و نه هو  مات من مات من خلقه, وهو  حيا من حيي منهم. وعنى بقوله:  ْحيا    

 في النطفة الميتة, فجعلها حية بتصييره الروح فيها. نف  الروح

وقوله: َو نّهُ َخلََق الّزْوَجْيِن الذَّكَر واألُْنثَى ِمن نُْطفٍَة إذَا تُْمنَى يقول تعالى ذكره: و نه ابتبدع إنشباء   

الزوجين الذكر واألنثى, وجعلهما زوجين, ألن الذكر زوج األنثى, واألنثى له زوج فهما زوجبان, 

 ون كّل واحد منهما زوجا ل َخر.يك

من الة خلق يقول تعالى ذكره: خلق ذلك من نطفة إذا  منباه « من»وقوله: ِمْن نُْطفٍَة إذَا تُْمنَى و   

 الرجل والمر ة.

وقولببه: و ّن َعلَْيببِه النّشببأَةَ األُْخببَرى يقببول تعببالى ذكببره: و ن علببى ربببك يببا محمببد  ن يخلببق هببذين   

وب هم في قُورهم الخلق االَخر, وذلك إعاوتهم  حياء خلقا جديدا, كما كبانوا الزوجين بعد مماتهم, 

 قُل مماتهم.

 51-48اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعبالى:   }َو َنّبهُ ُهبَو  َْغنَبَى َو َْقنَبَى *  َو َنّبهُ ُهبَو َرّب الّشبْعَرَى *  َو َنّبهُ  َْهلَبَك 

 ْبقََى {.َعاواً االُولََى *  َوثَُمووَ فََمآ  َ 

يقول تعالى ذكره: و ن ربك هو  غنى من  غنى مبن خلقبه بالمبال و قنباه, فجعبل لبه قُنيبة  ابول    

  موال. واختلف  هل التأويل في تأويله, فقال بعضهم بالذ  قلنا في ذلك. ذكر من قال ذلك:

, عبن  ببي ـ حدثني محمد بن عمارة األسدّ , قال: حدثنا عُيد هللا بن موسى, عن السبد ّ 25241  

 االح, قوله:  ْغنَى و ْقنَى قال:  غنى المال و قنى القنية.

 وقال ةخرون: ُعنِي بقوله:  ْغنَى:  خدم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا سبفيان, عبن ليب., عبن مجاهبد, فبي 25242  

 ل, و قنى:  خدم.قوله: و نّهُ ُهَو  ْغنَى و ْقنَى قال:  غنى: َموّ 

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قبال: حبدثنا اببن عليبة, عبن  ببي رجباء, عبن الحسبن, قولبه: 25243  

  ْغنَى و ْقنَى قال:  خدم.

ـ حدثنا ابن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه:  ْغنَبى 25244  

 و ْقنَى قال:  غنى و خدم.

دثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله  ْغنَى و ْقنَى قال:  عطى و رضى حدثنا بشر, قال: ح   

 و خدم.

 وقال ةخرون: بل ُعنِي بذلك  نه  غنى من المال و قنى: رضي. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25245  

 هُ ُهَو  ْغنَى و ْقنَى قال: فإنه  غنى و رَضى.عُاس, قوله: و نّ 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن لي., عن مجاهد و نّهُ 25246  

 ُهَو  ْغنَى و ْقنَى قال:  غنى مّول, و قنى: رّضي.

حار , قال: حدثنا حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال:: حدثنا عيسى وحدثني ال   

الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله:  ْغنَى قال: مّول و ْقنَى قال 

 رضي.

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25247  

 و نّهُ ُهَو  ْغنَى و ْقنَى يقول:  عطاه و رضاه.

ا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن ليب., عبن مجاهبد, مثبل حبدي. اببن بشبار, حدثن   

 عن عُد الرحمن, عن سفيان.

 وقال ةخرون: بل ُعنِي بذلك  نه  غنى نفسه, و فقر خلقه إليه. ذكر من قال ذلك:  
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ُهبَو  ْغنَبى و ْقنَبى ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا المعتمر بن سليمان, عن  بيبه و نّبهُ 25248  

 قال: زعم حضرمّي  نه ذُِكر له  نه  غنى نفسه, و فقر الخ ئق إليه.

 وقال ةخرون: بل ُعنِي بذلك  نه  غنى من شاء من خلقه, و فقر من شاء. ذكر من قال ذلك:  

 ْقنَى ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: و نّهُ ُهَو  ْغنَى و25249  

ُُْسُ  الّرْزَ  ِلَمْن يَشاُء ِمْن ِعُاِوِه َويَْقِدُر لَه.  قال:  غنى فأكثر, و قنى  قّل, وقر  يَ

وقولبه: و نّببهُ ُهببَو َرّب الّشببْعَرى يقبول تعببالى ذكببره: و ن ربببك يبا محمببد هببو رّب الّشببْعَرى, يعنببي   

ليبة يعُبده مبن وون هللا. بالشعرى: النجم البذ  يسبمى هبذا االسبم, وهبو نجبم كبان بعب   هبل الجاه

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25250  

 عُاس, قوله: و نّهُ ُهَو َرّب الّشْعَرى قال: هو الكوكب الذ  يُدعى الّشعَرى.

لّي بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن خصبيف, عبن مجاهبد, ـ حدثني ع25251  

 في قوله: و نّهُ ُهَو َرّب الّشْعَرى قال: الكوكب الذ  َخْلف الجوزاء, كانوا يعُدونه.

حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن منصببور, عببن مجاهببد: و نّببهُ ُهببَو َرّب    

 عُد في الجاهلية.الّشْعَرى قال: كان يُ 

ـ حدثنا محمد بن عمبرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25252  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: َرّب الّشبْعَرى 

 قال: ِمرزم الجوزاء.

سعيد, عن قتاوة, قوله: و نّبه ُهبَو َرّب الّشبْعَرى ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا 25253  

كان حّي من العرب يعُدون الّشعَرى هذا النجم الذ  ر يتم, قال بشبر, قبال: يريبد البنجم البذ  يتُبع 

 الجوزاء.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, فبي قولبه: َرّب الّشبْعَرى قبال:    

 لية يعُدون هذا النجم الذ  يُقال له الّشعَرى.كان ناس في الجاه

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: و نّبهُ َرّب الّشبْعَرى 25254  

كانت تُعُد في الجاهلية, فقال: تعُدون هبذه وتتركبون ربهبا  اعُبدوا ربهبا. قبال: والّشبْعَرى: البنجم 

 ال له الُمرزم.الوقّاو الذ  يتُع الجوزاء, يق

وقوله: و نّهُ  ْهلََك عاوا األُولى يعني تعالى ذكره بعاو األولى: عاو بن إرم بن عو  بن سبام ببن   

نوح, وهم الذين  هلكهم هللا بريح ارار عاتية, وإياهم عنى بقوله:  لَبْم تَبَر َكْيبَف فَعَبَل َربّبَك بعباٍو 

 إَرَم.

« عباوا لُبولى»امبة قبّراء المدينبة وبعب  قبّراء الُصبرة واختلفت القّراء في قراءة ذلبك, فقر تبه ع  

بتر  الهمز وجزم النون حتى اارت ال م فبي األولبى, كأنهبا الم مثقلبة, والعبرب تفعبل ذلبك فبي 

يريبد: قبم االَن, جزمبوا المبيم لمبا حّركبت الب م «, قبم الن عنبا»مثل هذا, ُحكي عنها سماعا مبنهم: 

: ام اثنين, يريبدون: ُابْم االثنبين. و مبا عامبة قبّراء الكوفبة التي مع األلف في االَن, وكذلك تقول

وبع  المكيين, فإنهم قر وا ذلك بإ هار النون وكسرها, وهمز األولى على اخت ق في ذلك عبن 

األعم , فروى  احابه عنه غير القاسم بن معن موافقة  هل بلده في ذلبك. و مبا القاسبم ببن معبن 

 قراءته ذلك قراءة المدنيين. فحكي عنه عن األعم   نه وافق في

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين, ألن ذلك هو الفصيح من كب م   

العرب, و ن قراءة من كان من  هل السليقة فعلى الُيان والتفخيم, و ن اإلوغام في مثل هذا الحرق 

مبن  هبل الُبواو . فأمبا المولبدون فبإن وتر  الُيان إنمبا يوسبع فيبه لمبن كبان ذلبك سبجيته وطُعبه 

 حكمهم  ن يتحّروا  فصح القراءات و عذبها و ثُتها, وإن كانت األخرى جائزة غير مروووة.

وإنما قيل لعاو بن إرم: عاو األولى, ألن بني لُقَيم بن َهّزال بن ُهَزيبل ببن َعُِيبل ببن ِضبدّ ببن عباو   

عذاببه سببكانا بمكببة مببع إخبوانهم مببن العمالقببة, ولببد  األكُبر, كببانوا  يببام  رسبل هللا علببى عبباو األكُببر

عمليق بن الوذ بن سام بن نوح, ولم يكونوا مع قومهم من عاو بأرضهم, فلم يصُهم من العذاب ما 

  ااب قومهم, وهم عاو االَخرة, ثم هلكوا بعد.
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 وكان ه   عاو االَخرة بُالي بعضهم على بع , فتفانوا بالقتل فيما:  

ابن ُحَميد, قال: حدثنا سبلمة عبن اببن إسبحا , فيمبا ذكرنبا قيبل لعباو األكُبر البذ  ـ حدثنا 25255  

 هلك هللا ذّريته بالريح: عاو األولى, ألنها  ُهلكت قُل عاو االَخرة. وكبان اببن زيبد يقبول: إنمبا قيبل 

 لعاو األولى ألنها  ّول األمم ه كا.

ببن زيبد, فبي قولبه:  َْهلَبَك عباوا األُولبى ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال قبال ا25256  

 قال: يقال: هي من  ّول األمم.

وقوله: وثَُمووَ فََما  ْبقَى يقول تعالى ذكره: ولم يُق هللا ثموو فيتركها على طاليانها وتمّروهبا علبى   

 ربها مقيمة, ولكنه عاقُها بكفرها وعتّوها فأهلكها.

امبة قبّراء الُصبرة وبعب  الكبوفيين وثَُمبووا فََمبا  ْبقَبى واختلفت القّراء فبي قبراءة ذلبك, فقر تبه ع  

باإلجراء إتُاعا للمصحف, إذ كانت األلف مثُتة فيه, وقر ه بع  عامبة الكبوفيين بتبر  اإلجبراء. 

 وذُكر  نه في مصحف عُد هللا بالير  لف.

حتهما والصواب من القول في ذلك  نهما قراءتان معروفتان, فُأيتهما قر  القبارىء فمصبيب لصب  

 في اإلعراب والمعنى. وقد بيّنا قصة ثموو وسُب ه كها فيما مضى بما  غنى عن إعاوته.

 54-52اآلية : 
بُل إِنُّهبْم َكبانُواْ ُهبْم  َْ لَبَم َو َْطالَبَى *  َواْلُمْؤتَِفَكبةَ  ُْ القول فـي تأويبـل قولبه تعبالى:   }َوقَبْوَم نُبوحٍ ّمبن قَ

 {. َْهَوَى *  فاَلَّشاَها َما َغّشَى 

يقول تعالى ذكره: و نه  هلك قوم نوح من قُبل عباو وثمبوو, إنهبم كبانوا هبم  شبدّ  لمبا ألنفسبهم,    

و عظببم كفببرا بببربهم, و شببدّ طاليانببا وتمببروّا علببى هللا مببن الببذين  هلكهببم مببن بعببد مببن األمببم, وكببان 

 ا:طاليانهم الذ  وافهم هللا به, و نهم كانوا بذلك  كثر طاليانا من غيرهم من األمم. كم

 

ُُْل إنُّهبْم 25257   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَ

كانُوا ُهْم  ْ لَم و ْطالَى لم يكن قُيل من الناس هم   لم و طالى من قوم نوح, وعباهم نُبّي هللا ابلى 

قرن ونشأ قرن وعاهم نُبّي هللا حتبى ذكبر هللا عليه وسلم نوح  لف سنة إالّ خمسين عاما, كلما هلك 

لنا  ن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به, فيقول: يا بنّي إن  بي قد مشبى ببي إلبى هبذا, و نبا مثلبك 

 يومئٍذ تتابُعا في الض لة, وتكذيُا بأمر هللا.

كبانُوا ُهبْم  ْ لَبَم حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: إنُّهْم    

 و ْطالَى قال: وعاهم نُّي هللا  لف سنة إالّ خمسين عاما.

وقوله: َوالُمْؤتَِفَكةَ  َْهَوى يقول تعالى: والمخسوق بها, المقلوب  ع ها  سفلَها, وهي قريبة َسبدُوم   

, ثبم قوم لول ,  هوى هللا, فأمر جُريل الى هللا عليبه وسبلم, فرفعهبا مبن األرض السبابعة بجناحبه

  هواها مقلوبة. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25258  

قببال: حببدثنا الحسببن, قببال: حببدثنا ورقبباء جميعببا, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد فببي قببول هللا: 

 ْهَوى قال:  هواها جُريل, قال: رفعها إلى السماء ثم  هواها.َوالُمْؤتَِفَكةَ  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن إسبماعيل, عبن  ببي عيسبى يحيبى 25259  

 بن رافع: َوالُمْؤتَِفَكةَ  ْهَوى قال قرية لوط حين  ْهَوى بها.

, عن قتاوة, قولبه: َوالُمْؤتَِفَكبةَ  ْهبَوى قبال: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد25260  

 قرية لوط.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: َوالُمْؤتَِفَكبةَ  ْهبَوى    

 قال: هم قوم لوط.

 ْهبَوى  ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوالُمْؤتَِفَكبةَ 25261  

قال: قرية لوط  هواها من السماء, ثبم  تُعهبا ذا  الصبخر, اقتُلعبت مبن األرض, ثبم هبوى بهبا فبي 

 السماء ثم قُلُت.
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ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25262  

 .عُاس, قوله: َوالُمْؤتَِفَكةَ  ْهَوى قال: المكذّبين  هلكهم هللا

وقوله: فاَلَّشاها ما َغّشى يقول تعالى ذكره: فالّشى هللا المؤتفكة مبن الحجبارة المنضبووة المسبّومة   

 ما غشاها, فأمطرها إياه من ِسّجيل. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

اها مبا َغّشبى غشبباها ـب حبدثنا بشبر, قببال: حبدثنا يزيبد, قبال: حببدثنا سبعيد, عبن قتباوة فاَلَّشبب25263  

 اخرا منضووا.

حببدثنا ابببن عُببد األعلببى, قببال: حببدثنا ابببن ثببور, عببن معمببر, عببن قتبباوة فاَلَّشبباها مببا َغّشببى قببال:    

 الحجارة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: فاَلَّشباها مبا َغّشبى 25264  

 قال: الحجارة التي رماهم بها من السماء.

 

 58-55اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَُِأَّ  ةآلِء َربَّك تَتََماَرَى *  َهـَذَا نَبِذيٌر ّمبَن النّبذُِر االُْولَبَى *   َِزفَبِت 

 االَِزفَةُ *  لَْيَس لََها ِمن وُوِن ّللّاِ َكاِشفَةٌ {.

نعمات ربك يا ابن ةوم التي  نعمهبا عليبك يقول: فَُأّ  ةالِء َربَّك تَتَماَرى يقول تعالى ذكره: فُأّ     

ترتاب وتشّك وتجاول, واالاَلء: جمع إلبى. وفبي واحبدها لالبات ث ثبة: إلبٌي علبى مثبال ِعلبٌي, و ْلبّي 

 على مثال َعْلٌي, و َلى على مثال ع . وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: فَُأّ  ةالِء َربَّك تَتَماَرى ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد25265  

 يقول: فُأّ  نِعَم هللا تتمارى يا ابن ةوم.

وحدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة فَُأَّ  ةالِء َربَّك تَتَمباَرى قبال:    

 بأّ  نِعم ربك تتماَرى.

النّذُِر األُولى اختلف  هل التأويل في معنى قولبه جبل ثنباَه لمحمبد ابلى هللا  وقوله: َهذَا نَِذيٌر ِمنَ   

عليببه وسببلم َهببذَا نَببِذيٌر ِمببَن النّببذُِر األُولببى وواببفه إيبباه بأنببه مببن النببذر األولببى وهببو ةخببرهم, فقببال 

مبن  بعضهم: معنى ذلك:  نه نذير لقومه, وكانت النذر الذين قُله نُذرا لقومهم, كما يقال: هذا واحبد

 بني ةوم, وواحد من الناس. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتباوة, فبي قولبه: َهبذَا نَبِذيٌر 25266  

 ِمَن النّذُِر األُولى قال:  نذر محمد الى هللا عليه وسلم كما  ُنذرت الرسل من قُله.

قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: َهبذَا نَبِذيٌر ِمبَن النّبذُِر  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيبد,25267  

 األُولى إنما بع. محمد الى هللا عليه وسلم بما بع. الرسل قُله.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن شريك, عن جابر, عن  بي جعفر َهبذَا نَبِذيٌر 25268  

  عليه وسلم.ِمَن النّذُر األُولى قال: هو محمد الى هللا

وقال ةخرون: معنى ذلك غير هذا كله, وقالوا: معناه هذا الذ   نذرتكم به  يهبا القبوم مبن الوقبائع   

التي ذكرت لكم  ني  وقعتها باألمم قبُلكم مبن النبذر التبي  نبذرتها األمبم قبُلكم فبي ابحف إببراهيم 

 وموسى. ذكر من قال ذلك:

ران, عن سفيان, عن إسماعيل, عن  بي مالك َهبذَا نَبِذيٌر ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مه25269  

 ِمَن النّذُر األُولى قال: مما  نذروا به قومهم في احف إبراهيم وموسى.

وهذا الذ  ذكرت, عن  بي مالك  شُه بتأويل االَية, وذلك  ن هللا تعالى ذكره ذكر ذلبك فبي سبيا    

وسى نذير مبن النّبذر األولبى التبي جباءت األمبم االَيات التي  خُر عنها  نها في احف إبراهيم وم

 قُلكم كما جاءتكم, فقوله: َهذَا بأن تكون إشارة إلى ما تقدمها من الك م  ولى و شُه منه بالير ذلك.

وقوله:  ِزفَِت االَِزفَةُ يقول: ونت الدانية. وإنما يعنبي: ونبت القيامبة القريُبة مبنكم  يهبا النباس يقبال   

 : إذا ونا وقَُرب, كما قال نابالة بني ذُبيان:منه:  زق َرحيل ف ن

  َِزَق التَّرّحُل َغيَر  ّن ِركابَنالَّما تَُزْل بِِرحاِلنا وكأْن قَِد  

 وكما قال كعب بن ُزَهير:  
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 باَن الّشُاُب و ْمَسى الّشيُب قَْد  ِزفاَوال  َرى لَشُاٍب ذَاِهٍب َخلَفَا  

 ويل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأ  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن اببن عُباس  ِزفَبِت 25270  

 االَِزفَِة من  سماء يوم القيامة, عّظمه هللا, وحذّره عُاوه.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاابم, قباال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25271  

دثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه:  ِزفَبِت قال: ح

 االَِزفَةُ قال: اقتربت الساعة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه:  ِزفَبِت االَِزفَبةُ قبال: 25272  

 الساعة لَْيَس لََها ِمْن وُوِن ّللّاِ كاِشفَةٌ.

وله: لَْيَس لََها ِمْن وُوِن ّللّاِ كاِشفَةٌ يقول تعالى ذكره: ليس ل َزفبة التبي قبد  زفبت, وهبي السباعة وق  

التي قد ونت من وون هللا كاشف, يقول: ليس تنكشبف فتقبوم إالّ بإقامبة هللا إياهبا, وكشبفها وون مبن 

يل: كاشفة, فأنثبت, وهبي بمعنبى سواه من خلقه, ألنه لم يطلع عليها َملَكا مقّربا, وال نُيا مرس ً. وق

االنكشاق كما قيل: فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن باقِيٍَة بمعنى: فهل ترى لهم من بقاء وكما قيل: العاقُبة ومالبه 

من ناهية, وكما قيل لَبْيَس ِلَوْقعَتِهبا كاِذبَبةٌ بمعنبى تكبذيب, َوال تَبَزاُل تَّطلبُع َعلبى خائِنَبٍة ِمبْنُهْم بمعنبى 

 خيانة.

 62-59 اآلية :
ُُْكبوَن *  َو َنبتُْم  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َفَِمبْن َهبـَذَا اْلَحبِديِ. تَْعَجُُبوَن *  َوتَْضبَحُكوَن َوالَ تَ

ِ َواْعُُدُواْ {.  َساِمدُوَن *  فَاْسُجدُواْ لِِلّ

محمبد  يقول تعالى ذكره لمشركي قبري :  فمبن هبذا القبرةن  يهبا النباس تعجُبون,  ْن نَبَزَل علبى   

الى هللا عليه وسلم, وتضحكون منه استهزاًء به, وال تُكبون ممبا فيبه مبن الوعيبد ألهبل معاابي 

هللا, و نببتم مببن  هببل معااببيه و ْنببتُْم سبباِمدُوَن يقببول: و نببتم الهببون عمببا فيببه مببن الِعَُببر والببذكر, 

َسبَمد فب ن معرضون عن ةياته يقال للرجل: وع عنا ُسمووَ , يبراو ببه: وع عنبا لهبو , يقبال منبه: 

يَْسُمد ُسُمووا. وبنحو الذ  قلنا في ذلبك قبال  هبل التأويبل وإن اختلفبت  لفبا هم بالعُبارة عنبه, فقبال 

 بعضهم: غافلون. وقال بعضهم: مالنون. وقال بعضهم: ُمَُْرِطمون. ذكر من قال ذلك:

, عبن ـ حدثنا محمد ببن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا محمبد ببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة25273  

عكِرمة, عن اببن عُباس, قولبه: سباِمدُوَن قبال: هبو الالنباء, كبانوا إذا سبمعوا القبرةن تاَلَنّبوا ولعُبوا, 

 وهي لالة  هل اليمن, قال اليماني: اْسُمد.

حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُاس, قولبه: سباِمدوَن    

 يقول: الهون.

ن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس, حدثني محمد ب   

 قوله: و ْنتُْم ساِمدُوَن يقول: الهون.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن بن مهد , قال: حبدثنا سبفيان, عبن  بيبه, عبن عكِرمبة,    

 عن ابن عُاس, قال: هي يمانية اسمد تاَلَّن لنا.

َريب, قال: حدثنا األشجعي, عن سفيان, عن  بيه, عن عكِرمة, عن ابن عُاس, قبال: حدثنا  بو كُ    

 هو الالناء, وهي يمانية, يقولون: اسمد لنا: تاَلَّن لنا.

ـ قال: ثنا عُيد هللا األشجعي, عن سبفيان, عبن حكبيم ببن البديلم, عبن الضبحا , عبن اببن 25274  

ى النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم شبامخين,  لبم تبروا إلبى عُاس و ْنتُْم ساِمدُوَن قال: كانوا يمّرون علب

 الفحل في اإلبل َعِطنا شامخا.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عن سعيد, عن قتاوة, عن الحسن, في قولبه: 25275  

 و ْنتُْم ساِمدُوَن قال: غافلون.

ي نجيح, عن مجاهبد و ْنبتُْم سباِمدُوَن ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن عيينة, عن ابن  ب25276  

قال: كانوا يمّرون على النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم ِغضبابا ُمَُبْرِطمين. وقبال عكِرمبة: هبو الالنباء 

 بالِحْميرية.
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ـبب قببال: ثنببا األشببجعّي ووكيببع, عببن سببفيان, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد, قببال: هببي 25277  

 الَُْرَطمة.

دثنا عُد الرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, حدثنا ابن بشار, قال: ح   

 قوله: و ْنتُْم ساِمدُوَن قال: الُرطمة.

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا    

ْم سبباِمدُوَن قببال: الحسببن, قببال: حببدثنا ورقبباء جميعببا, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد, قولببه: و ْنببتُ 

 الُرطمة.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى, عن ابن  ببي نجبيح, 25278  

 عن عكِرمة, عن ابن عُاس, قال: السامدون: المالَنّون بالحميرية.

 حدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قبال:   

 كان عكِرمة يقول: السامدون يالنون بالحميرية, ليس فيه ابن عُاس.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة قوله: ساِمدُوَن:    غافلون.25279  

حدثنا اببن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: سباِمدُوَن قبال:    

 غافلون.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معباذ, يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25280  

 يقول في قوله: و ْنتُْم ساِمدُوَن الّسموو: اللهو واللعب.

ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قبال: حبدثنا يزيبد ببن زريبع, قبال: حبدثنا سبفيان ببن سبعيد, عبن 25281  

 عنه قال: رةهم قياما ينتظرون اإلمام, فقال: مالكم فطر, عن  بي خالد الوالُّي, عن علّي رضي هللا

 سامدون.

حدثني ابن سنان القزاز, قال: حدثنا  بو عاام, عن عمران بن زائدة ببن نشبي , عبن  بيبه, عبن    

  بي خالد قال: خرج علينا علّي رضي هللا عنه ونحن قيام, فقال: مالي  راكم سامدين.

 سفيان, عن فطر, عن زائدة, عن  بي خالد, بمثله. قال: ثنا  بو عاام, قال:  خُرنا   

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن  بي عدّ , عن سعيد, عن  بي معشر, عن إبراهيم, في 25282  

 قوله: و ْنتُْم ساِمدُوَن قال: قيام القوم قُل  ن يجيء اإلمام.

منصور, عن عمبران الخيباط,  حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن   

 عن إبراهيم في القوم ينتظرون الص ة قياما قال: كان يقال: ذا  الّسموو.

حدثنا ابن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن  ببي جعفبر, عبن ليب. والعزرمبّي, عبن مجاهبد و ْنبتُْم    

 ساِمدوَن قال: الَُْرَطمة.

عبن  بيبه, عبن عكِرمبة, عبن اببن عُباس و ْنبتُْم  حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عبن سبفيان,   

 ساِمدُوَن قال: الالناء باليمانية: اْسُمد لنا.

ـ حدثنا يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: و ْنبتُْم سباِمدوَن قبال: 25283  

 السامد: الالافل.

ال: كانوا يكرهون  ن يقوموا إذا حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم, ق   

 قببام المببؤذّن للصبب ة ولببيس عنببدهم اإلمببام, وكببانوا يكرهببون  ن ينتظببروه قيامببا, وكببان يقببال: ذا  

 الّسموو,  و من الّسموو.

ِ َواْعُُدُوا يقول تعالى ذكره: فاسجدوا هلل  يها الناس في ا تكم وون َمن سواه    وقوله: فاْسُجدُوا لِِلّ

ألنداو, وإياه فاعُدوا وون غيبره, فإنبه ال ينُالبي  ن تكبون العُباوة إالّ لبه, فأخلصبوا لبه من االَلهة وا

 العُاوة والسجوو, وال تجعلوا له شريكا في عُاوتكم إياه.

 سورة القمر

 سورة القمر مكيّة

 وةياتها خمس وخمسون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
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 2-1اآلية : 
تََربَِت الّساَعةُ َوانَشّق اْلقََمُر *  َوإِن يَبَرْواْ ةيَبةً يُْعِرُضبواْ َويَقُولُبواْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }اقْ 

 ِسْحٌر ّمْستَِمّر {.

يعني تعالى ذكبره بقولبه: اْقتََربَبِت الّسباَعةُ: ونبت السباعة التبي تقبوم فيهبا القيامبة, وقولبه اْقتََربَبْت    

ر لعُاوه بدنّو القيامة, وقرب فناء البدنيا, و مبر لهبم افتعلت من القُرب, وهذا من هللا تعالى ذكره إنذا

 باالستعداو ألهوال القيامة قُل هجومها عليهم, وهم عنها في غفلة ساهون.

وقوله: َواْنَشّق القََمُر يقول جبّل ثنباَه: وانفلبق القمبر, وكبان ذلبك فيمبا ذُكبر علبى عهبد رسبول هللا   

المدينة, وذلك  ن كفار  هل مكة سألوه ةية, فآراهم  الى هللا عليه وسلم وهو بمكة, قُل هجرته إلى

الى هللا عليه وسلم انشقا  القمر, ةية حجة على اد  قوله, وحقيقة نُوتبه فلمبا  راهبم  عرضبوا 

وكذّبوا, وقالوا: هذا سحر مستمّر, سحرنا محمد, فقال هللا جّل ثناَه َوإْن يََرْوا ةيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا 

ِمّر. وبنحو الذ  قلنا في ذلك جاءت االَثبار, وقبال ببه  هبل التأويبل. ذكبر االَثبار المرويبة ِسْحٌر ُمْستَ 

 بذلك, واألخُار عمن قاله من  هل التأويل:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سبعيد, عبن قتباوة  ن  نبس ببن مالبك حبدثهم  ن 25284  

 يريهم ةية, فأراهم انشقا  القمر مّرتين.  هل مكة سألوا رسول هللا الى هللا عليه وسلم  ن

ـ حدثنا ابن المثنبى, قبال: حبدثنا محمبد ببن جعفبر, قبال: حبدثنا شبعُة, قبال: سبمعت قتباوة 25285  

 يحدّ , عن  نس, قال: انشّق القمر فرقتين.

ـ حدثنا اببن المثنبى والحسبن ببن  ببي يحيبى المقدسبي, قباال: حبدثنا  ببو واوو, قبال: حبدثنا 25286  

 , عن قتاوة, قال: سمعت  نسا يقول: انشّق القمر على عهد رسول هللا الى هللا عليه وسلم.شعُة

حدثني يعقوب الدورقّي, قبال: حبدثنا  ببو واوو, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قبال: سبمعت  نسبا    

 يقول: فذكر مثله.

 نبس, قبال: انشبّق  حدثنا علّي بن سهل, قال: حدثنا حجاج بن محمد, عبن شبعُة, عبن قتباوة, عبن   

 القمر على عهد رسول هللا الى هللا عليه وسلم مّرتين.

ـ حدثني محمد بن عُد هللا بن بزيع, قال: حدثنا بشبر ببن المفضبل, قبال: حبدثنا سبعيد ببن 25287  

 بي َعروبة, عن قتاوة, عن  نس بن مالبك  ن  هبل مكبة سبألوا رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم  ن 

 م القمر شقتين حتى ر وا ِحراء بينهما.يريهم ةية, فأراه

ـ حدثني  بو السائب, قال: حدثنا معاوية, عن األعم , عن إبراهيم, عن  بي معمر, عن 25288  

عُد هللا, قال: انشّق القمر ونحن مع رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم بمنبى حتبى ذهُبت منبه فرقبة 

 «.اْشَهدُوا»خلف الجُل, فقال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

ـ حدثني إسحا  ببن  ببي إسبرائيل, قبال: حبدثنا النضبر ببن شبميل المبازنّي, قبال:  خُرنبا 25289  

شعُة, عن سليمان, قال: سمعت إبراهيم, عن  بي معمر, عبن عُبد هللا, قبال تفلّبق القمبر علبى عهبد 

فقال رسول هللا  رسول هللا الى هللا عليه وسلم فرقتين, فكانت فرقة على الجُل, وفرقة من ورائه,

 «.اللُّهّم اْشَهدْ »الى هللا عليه وسلم: 

ـ حدثنا إسحا  بن  بي إسرائيل, قال: حدثنا النضر, قال:  خُرنا شعُة, عن سليمان, عن 25290  

 مجاهد, عن ابن عمر, مثل حدي. إبراهيم في القمر.

ن األعمب , عبن حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي, قال: ثني عمي يحيى بن عيسى, ع   

إبراهيم, عن رجل, عن عُد هللا, قال: كنا مع رسول هللا الى هللا عليه وسلم بمنبى, فانشبّق القمبر, 

 «.اْشَهدُوا»فأخذت فرقة خلف الجُل, فقال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

ـ حدثني محمد بن عمارة, قال: حدثنا عمبرو ببن حمباو, قبال: حبدثنا  سبُاط, عبن سبما , 25291  

 عن إبراهيم, عن األسوو, عن عُد هللا, قال: ر يت الجُل من فرج القمر حين انشّق.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى المقدسي, قال: حدثنا يحيى بن حماو, قال: حدثنا  بو عوانة, عن 25292  

الُماليرة, عن  بي الضحى, عن مسرو , عن عُد هللا, قال: انشّق القمر على عهد رسول هللا الى 
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َُْشة سحركم فسلوا الّسبفّار, فسبألوهم, فقبالوا: نعبم هللا ع ليه وسلم, فقالت قري : هذا سحر بن  بي َك

 قد ر يناه, فأنزل هللا تُار  وتعالى: اْقتََربَِت الّساعةُ َواْنَشّق القََمُر.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن ماليرة, عن إبراهيم, عن عُد هللا قال: قد مضى 25293  

 نشقا  القمر.ا

ـ حدثني  بو السائب, قال: حدثنا  بو معاوية, عن األعم , عن مسلم, عن مسرو , قال: 25294  

 عُد هللا خمس قد مضين: الدخان, واللزام, والُطشة, والقمر, والروم.

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن ُعلَية, قبال:  خُرنبا  يبوب, عبن محمبد, قبال: 25295  

  ن ابن مسعوو كان يقول: قد انشّق القمر. نُُّئت

ـ قال:  خُرنا ابن علية, قال:  خُرنا عطاء ببن السبائب, عبن  ببي عُبد البرحمن الُسبلمّي, 25296  

قال: نزلنا المدائن, فكنا منها على فرسب , فجباءت الجمعبة, فحضبر  ببي, وحضبرت معبه, فخطُنبا 

اَعةُ َواْنَشببّق القََمببُر  ال وإن السبباعة قببد اقتربببت,  ال وإن ُحذيفببة, فقببال:  ال إن هللا يقببول اْقتََربَببِت الّسبب

القمر قد انشّق,  ال وإن الدنيا قد ةذنت بفرا ,  ال وإن اليبوم الِمْضبمار, وغبدا السبُا , فقلبت ألببي: 

 تستُق الناس غدا  فقال: يا بنّي إنك لجاهل, إنما هو السُا  باألعمال, ثم جاءت الجمعة األخبرى, 

ب ُحذيفة, فقبال:  ال إن هللا تُبار  وتعبالى يقبول: اْقتََربَبِت الّسباَعةُ َواْنَشبّق القََمبُر  ال فحضرنا, فخط

وإن السبباعة قببد اقتربببت,  ال وإن القمببر قببد انشببّق,  ال وإن الببدنيا قببد ةذنببت بفببرا ,  ال وإن اليببوم 

 المضمار وغدا السُا ,  ال وإن الالاية النار, والسابق من َسُق إلى الجنة.

دثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عن عطاء بن السائب, عن  ببي ح   

عُد الرحمن قال: كنت مع  بي بالمدائن, قال: فخطب  ميرهم, وكان عطاء يرو   نه ُحذيفة, فقبال 

ر, قبد اقترببت السباعة في هذه االَية: اْقتََربَِت الّساَعةُ َواْنَشّق القََمبُر قبد اقترببت السباعة وانشبّق القمب

وانشّق القمر, اليوم الِمْضمار, وغدا السُا , والسابق من سُق إلى الجنة, والالاية النار قبال: فقلبت 

 ألبي: غدا السُا , قال: فأخُره.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن فضيل, عن حصبين, عبن محمبد ببن ُجَُيبر ببن مطعبم, 25297  

 ونحن مع رسول هللا الى هللا عليه وسلم بمكة.عن  بيه, قال: انشّق القمر, 

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن خارجة, عن الحصين بن عُد الرحمن, عن اببن ُجَُيبر,    

 عن  بيه َواْنَشّق القََمُر قال: انشّق ونحن بمكة.

م, قباال: ـ حدثنا محمد ببن عسبكر, قبال: حبدثنا عثمبان ببن ابالح وعُبد هللا ببن عُبد الحكب25298  

حدثنا بكر بن مضر, عن جعفر بن ربيعة, عن ِعَرا , عن عُيد هللا بن عُد هللا بن ُعتُبة, عبن اببن 

 عُاس, قال: انشّق القمر في عهد رسول هللا الى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا نصر بن علّي, قال: حدثنا عُد األعلى, قال: حبدثنا واوو ببن  ببي هنبد, عبن علبّي 25299  

 , عن ابن عُاس, قال: انشّق القمر قُل الهجرة,  و قال: قد مضى ذا .بن  بي طلحة

حبدثنا إسبحا  بببن شباهين, قبال: حببدثنا خالبد ببن عُببد هللا, عبن واوو, عبن علببي, عبن اببن عُبباس    

 بنحوه.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عُد األعلى, قال: حدثنا واوو, عبن علبي, عبن اببن عُباس 25300  

االَية: اْقتََربَبِت الّسباَعةُ َواْنَشبّق القََمبُر قبال: ذا  قبد مضبى كبان قُبل الهجبرة, انشبّق  نه قال في هذه 

 حتى ر وا ِشقّيه.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25301  

ِسْحٌر ُمْستَِمٌر قال: قد مضى, كان قد انشبّق عُاس, قوله: اْقتََربَِت الّساَعةُ َواْنَشّق القََمُر... إلى قوله: 

 القمر على عهد رسول هللا الى هللا عليه وسلم بمكة, فأعرض المشركون وقالوا: سحر مستمّر.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25302  

ن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد فبي قولبه: اْقتََربَبِت قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقباء جميعبا, عبن ابب

 الّساَعةُ َواْنَشّق القََمُر قال: ر وه منشقا.
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ـبب حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن منصببور وليبب., عببن مجاهببد 25303  

مبن وراء الجُبل, اْقتََربَِت الّساَعةُ َواْنَشّق القََمُر قال: انفلبق القمبر فلقتبين, فثُتبت فلقبة, وذهُبت فلقبة 

 «.اْشَهدُوا»فقال النُّي الى هللا عليه وسلم: 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي سنان, عن ليب., عبن مجاهبد انشبّق القمبر 25304  

على عهد رسول هللا الى هللا عليه وسلم, فصبار فبرقتين, فقبال النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم ألببي 

 فقال المشركون: سحر القمر حتى انشّق.« ْكرٍ اْشَهْد يا  با بَ »بكر: 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي سنان, قبال: قبدم رجبل المبدائن فقبام فقبال: 25305  

إن هللا تُبار  وتعببالى يقببول: اْقتََربَببِت الّسباَعةُ َواْنَشببّق القََمببُر وإن القمببر قبد انشببّق, وقببد ةذنببت الببدنيا 

 مار, وغدا السُا , والسابق. من سُق إلى الجنة, والالاية النار.بفرا , اليوم الِمضْ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة اْقتََربَِت الّسباَعةُ َواْنَشبّق القََمبُر 25306  

 يحد  هللا في خلقه ما يشاء.

ن  نس, قال: سأل  هل مكبة حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, ع   

 النُّي الى هللا عليه وسلم ةية, فانشّق القمر بمكة مّرتين, فقال: اْقتََربَِت الّساَعةُ َواْنَشّق القََمُر.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25307  

لشّق على عهد رسول هللا الى هللا عليه وسبلم بمكبة, يقول في قوله: َواْنَشّق القََمُر قد مضى, كان ا

 فأعرض عنه المشركون, وقالوا: سْحر مستمّر.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عبن عمبرو, عبن ماليبرة, عبن إببراهيم, قبال: مضبى 25308  

 انشقا  القمر بمكة.

المشبركون ع مبة تبدلهم علبى حقيقبة وقوله: َوإْن يََرْوا ةيَةً يُْعِرُضوا يقبول تعبالى ذكبره. وإن يبر   

نُّوة محمد ابلى هللا عليبه وسبلم, وواللبة تبدلهم علبى ابدقة فيمبا جباءهم ببه عبن ربهبم, يعرضبوا 

عنها, فيولوا مكذّبين بها ُمنكرين  ن يكون حقا يقينا, ويقولوا تكذيُا منهم بها, وإنكارا لها  ن تكبون 

 نبا نبرى القمبر منفلقبا بباثنين بسبحره, وهبو سبحر  حقا: هذا سحر َسَحرنا به محمبد حبين َخيّبَل إلينبا

مستمّر, يعني يقول: ِسحر مستمّر ذاهب, من قولهم: قد مّر هذا السحر إذا ذهبب. وبنحبو البذ  قلنبا 

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25309  

ل: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا عن ابن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: ِسبْحٌر ُمْسبتَِمّر قا

 قال: ذاهب.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: وإْن يََرْوا ةيَةً يُْعِرُضبوا 25310  

ةيبة مبن ةيبات هللا قبالوا: إنمبا هبذا عمبل السبحر, َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْسبتَِمّر قبال: إذا ر ى  هبل الضب لة 

 يوشك هذا  ن يستمّر ويذهب.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عبن قتباوة َويَقُولبوا ِسبْحٌر ُمْسبتَِمّر يقبول:    

 ذاهب.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25311  

ول في قولبه: َويَقُولُبوا ِسبْحٌر ُمْسبتَِمّر كمبا يقبول  هبل الشبر  إذا ُكِسبف القمبر يقولبون: هبذا عمبل يق

 السحرة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سبفيان, قولبه: ِسبْحٌر ُمْسبتَِمّر قبال: حبين انشبّق 25312  

لمشبركون حبين ر وا ذلبك: سبحر القمر بِفلقتين: فِْلقة مبن وراء الجُبل, وذهُبت فلقبة  خبرى, فقبال ا

 مستمّر.

وكان بع   هل المعرفة بك م العرب من  هل الُصرة يوجه قوله: ُمْستَِمّر إلى  نه مسبتفعل مبن   

اإلمرار من قولهم: قد مّر الجُل: إذا الب وقو  واشتدّ و مررته  نا: إذا فتلته فت ً شديدا, ويقول: 

 ّر: سحر شديد.معنى قوله: َويَقُولُوا ِسْحٌر ُمْستَمِ 

 5-3اآلية : 
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القول فـي تأويـل قوله تعبالى:   }َوَكبذّبُواْ َواتَُّعُبَواْ  َْهبَوةَءُهْم َوُكبّل  َْمبٍر ّمْسبتَِقّر *  َولَقَبْد َجبآَءُهم ّمبَن 

 األنَُآِء َما فِيِه ُمْزوََجٌر *  ِحْكَمةٌ بَاِلالَةٌ فََما تاُْلنِـي النّذُُر {.

ؤالء المشركون من قري  بآيات هللا بعد مبا  تبتهم حقيقتهبا, وعباينوا يقول تعالى ذكره: وكذّب ه   

الداللة على احتها برَيتهم القمر منفلقا فلقتين َواتَُّعُوا  ْهَواَءُهم يقول: وةثروا اتُاع ما وعتهم إليه 

 هواء  نفسهم من تكذيب ذلك على التصديق بمبا قبد  يقنبوا ابحته مبن نُبّوة محمبد ابلى هللا عليبه 

 وحقيقة ما جاءهم به من ربهم. وسلم,

وقولببه: وُكببّل  ْمببٍر ُمْسببتَِقّر يقببول تعببالى ذكببره: وكببّل  مببر مببن خيببر  و شببّر مسببتقّر قببراره, ومتنبباه   

 نهايته, فالخير مستقّر بأهله في الجنة, والشّر مستقّر بأهله في النار. كما:

ة, قولبه: وُكبّل  ْمبٍر ُمْسبتَِقّر:    ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباو25313  

 بأهل الخير الخير, وبأهل الشّر الشّر.

وقوله: َولَقَْد جاَءُهْم ِمَن األْنُاِء ما فِيِه ُمْزوََجٌر يقول تعالى ذكره: ولقد جباء هبؤالء المشبركين مبن   

ذين كبانوا مببن قبري  البذين كبذّبوا بآيببات هللا, واتُعبوا  هبواءهم مببن األخُبار عبن األمبم السببالفة, الب

تكذيب رسل هللا على مثل الذ  هم عليه, و حّل هللا بهم من عقوباته ما قّص في هذا القبرةن مبا فيبه 

لهم مزوجر, يعنبي: مبا يبروعهم, ويزجبرهم عمبا هبم عليبه مقيمبون, مبن التكبذيب بآيبات هللا, وهبو 

 كر من قال ذلك:ُمْفتَعٌَل من الّزْجر. وبنحو الذ  قلنا في معنى ذلك قال  هل التأويل. ذ

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25314  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: ُمْزوََجبٌر قبال: 

 ُمْنتَهى.

اوة, قوله: َولَقَْد جاَءُهْم ِمَن األْنُباِء ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قت25315  

 ما فِيِه ُمْزوََجٌر:    هذا القرةن.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان َولَقَْد جاَءُهْم ِمَن األْنُباِء مبا فِيبِه ُمْزوََجبٌر 25316  

 قال: المزوََجر: المنتهى.

التبي فبي « مبا»لالة: هذا القرةن, وُرفعبت الحكمبةُ روّا علبى وقوله: ِحْكَمةٌ باِلالَةٌ يعني بالحكمة الُا  

 قوله: َولَقَْد جاَءُهْم ِمَن األْنُاِء ما فِيِه ُمْزوََجٌر.

وتأويل الك م: ولقد جاءهم من األنُاء النُأ البذ  فيبه مزوََجبر, حكمبة بالالبة. ولبو ُرفعبت الحكمبة   

ولقببد جبباءهم مببن األنُبباء النُببأ الببذ  فيببه  علببى اإلسببتئناق كببان جببائزا, فيكببون معنببى الكبب م حينئببٍذ:

 مزوجر, ذلك حكمة بالالة,  و هو حكمة بالالة فتكون الحكمة كالتفسير لها.

التي في قوله: فََما تاُلنِي النّذُُر وجهان:  حدهما  ن تكون بمعنى « ما»وقوله: فََما تاُْلنِي النّذُُر وفي   

سببت تالنببي عببنهم النببذر وال ينتفعببون بهببا, الجحببد, فيكببون إذا وجهببت إلببى ذلببك معنببى الكبب م, فلي

إلعراضهم عنها وتكذيُهم بها. واالَخر:  ن تكون بمعنى:  ني, فيكون معنى الك م إذا وجهبت إلبى 

 ذلك: فأّ  شيء تاُلني عنهم النّذر. والنّذر: جمع نذير, كالُجدُو: جمع جديد, والُحُصر: جمع َحصير.

 

 10-9اآلية : 
بدَنَا َوقَبالُواْ َمْجنُبوٌن َواْزوُِجبَر *  القول فـي تأويبـل قولبه تعبا ُْ ُْلَُهْم قَبْوُم نُبوحٍ فََكبذّبُواْ َع لى:   }َكبذّبَْت قَب

 فَدََعا َربّهُ  َنّي َماْللُوٌب فَانتَِصْر {.

وهذا وعيد من هللا تعالى ذكره, وتهديد للمشركين مبن  هبل مكبة وسبائر مبن  ْرَسبَل إليبه رسبولَه    

على تكذيُهم إياه, وتقدم منه إليهم إن هم لم ينيُوا من تكذيُهم إيباه,  نبه  محمدا الى هللا عليه وسلم

محّل بهم مبا  حبل بباألمم البذين قبّص قصصبهم فبي هبذه السبورة مبن الهب   والعبذاب, ومبنّ  نُيبه 

محمدا والمؤمنين به, كما نّجى مبن قُلبه الرسبل و تُباعهم مبن نقمبه التبي  حلّهبا ببأممهم, فقبال جبّل 

محمد الى هللا عليه وسلم: كذّبت يا محمد قُل هؤالء الذين كذّبو  من قومك, الذين إذا ثناَه لنُيه 

ر ْوا ةية  عرضوا وقالوا سحر مستمّر, قوم نوح, فكذبوا عُدنا نوحبا إذ  رسبلناه إلبيهم, كمبا كبذّبتك 

تفعبل قري  إذ  تيتهم بالحّق من عندنا وقالوا: هو مجنون وازوجر, وهو اْفتُِعل مبن زجبرت, وكبذا 
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العببرب بببالحرق إذا كببان  ّولببه زايببا اببيروا تبباء االفتعببال منببه واالً مببن ذلببك قببولهم: ازوجببر مببن 

 زجرت, وازولف من زلفت, وازويد من زوت.

واختلف  هل التأويل في المعنّي الذ  َزَجروه, فقال بعضهم: كان زجرهم إياه  ن قبالوا: اسبتُِطير   

 جنونا. ذكر من قال ذلك:

ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد َوقالُوا َمْجنُوٌن ـ حدثنا 25323  

 َواْزوُِجَر قال: استطير جنونا.

 حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, مثله.   

قبال: حبدثنا حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار ,    

الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: َواْزوَِجبْر قبال: اسبتُطير 

 جنونا.

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عن الحكم, عن مجاهد فبي هبذه    

 االَية َوقالُوا َمْجنُوٍن َواْزوُِجَر قال: استعر جنونا.

دثني موسى بن عُد الرحمن المسروقي, قال: حدثنا زيد بن الحُاب, قال: و خُرنبي شبعُة ببن ح   

 الحجاج, عن الحكم, عن مجاهد, مثله.

 وقال ةخرون: بل كان زجرهم إياه, وعيدهم له بالشتم والرجم بالقول القُيح. ذكر من قال ذلك:  

ن زيبد, فببي قولبه: َوقبالُوا َمْجنُببوٌن ـب حبدثني يببونس, قبال:  خُرنبا ابببن وهبب, قبال: قببال ابب25324  

َواْزوُِجَر قال: اتهموه وزجروه و وعدوه لئن لم يفعل ليكونّن من المرجومين, وقبر  لَبئِْن لَبم تَْنتَبِه يبا 

 نُوُح لَتَُكونَّن ِمَن الَمْرُجوِميَن.

قبومي قبد غلُبوني,  وقوله: فَدَعا َربّهُ  ني َماْللُوٌب فاْنتَِصْر يقول تعالى ذكبره: فبدعا نبوح رببه: إن  

 تمّروا َوعتّوا, وال طاقة لي بهم, فانتصر منهم بعقاب من عند  على كفرهم بك.

 12-11اآلية : 
القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }فَفَتَْحنَببآ  َْبببَواَب الّسببَمآِء بَِمبباٍء ّمْنَهِمببٍر *  َوفَّجْرنَببا األْرَض ُعيُونبباً 

 قُِدَر {. فَاْلتَقَى الَمآُء َعلََى  َْمٍر قَدْ 

يقول تعالى ذكره: فَفَتَْحنا لما وعانا نوح مستاليثا بنا على قومه  ْببَواَب الّسبماِء بَِمباٍء ُمْنَهِمبٍر وهبو    

 المندفق, كما قال امرَ القيس في افة غي.:

 َراَح تَْمِريه الّصُا ثُّم اْنتََحىِفيِه ُشْؤبُوُب جنوٍب ُمْنَهِمْر  

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك: وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان بَِماٍء ُمْنَهِمٍر قال: ينصّب انصُابا.25325  

 وقوله: َوفَّجْرنا األْرَض ُعيُونا يقول جّل ثناَه: و سلنا األرض عيون الماء. كما:  

ان, في قوله: َوفَّجْرنبا األْرَض ُعيُونبا قبال: ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفي25326  

 فّجرنا األرض الماَء وجاء من السماء.

فاْلتَقَى الَماُء على  ْمٍر قَْد قُدْر يقول تعبالى ذكبره: فبالتقى مباء السبماء ومباء األرض علبى  مبر قبد   

 قدره هللا وقضاه, كما:

اْلتَقَى الَماُء على  ْمٍر قَْد قُبِدْر قبال: مباء ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان ف25327  

السماء وماء األرض. وإنما قيل: فالتقى الماء على  مر قد قدر, وااللتقاء ال يكون من واحبد, وإنمبا 

يكون من اثنين فصاعدا, ألن الماء قد يكون جمعا وواحدا, و ريد به في هذا الموضع: مياه السبماء 

حد ومعناه الجمع. وقيل: التقى الماء على  مر قد قُدر, ألن ذلك كان ومياه األرض, فخرج بلفظ الوا

  مرا قد قضاه هللا في اللوح المحفو . كما:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن موسى بن عُيدة, عن محمبد 25328  

فباْلتَقَى الَمباُء علبى  ْمبٍر قَبْد  بن كعب قال: كانت األقوات قُل األجساو, وكان القدر قُل البُ ء, وتب 

 قُِدَر.

 14-13اآلية : 
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القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَحَمْلنَاهُ َعلََى ذَاِت  َْلَواحٍ َووُُسٍر *  تَْجِر  بِأَْعيُنِنَا َجَزةًء لَّمن َكباَن 

 ُكِفَر {.

سبفينة ذات  لبواح ووُُسبر.  يقول تعالى ذكره: وحملنا نوحا إذ التقى الماء على  مر قد قُبدر, علبى   

والدسر: جمع وسار وقد يقال في واحدها: وسير, كما يقال: َحُِيك وِحُا  والدّسبار: المسبمار البذ  

 تشدّ به السفينة يقال منه: وسرت السفينة إذا شدوتها بمسامير  و غيرها.

 من قال ذلك: وقد اختلف  هل التأويل في ذلك, فقال بعضهم في ذلك بنحو الذ  قلنا فيه. ذكر  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد,  خُرنبي اببن لَِهيعبة, عبن  ببي 25329  

 اخر, عن القَُر ي, وُسئل عن هذه االَية َوَحَمْلناهُ على ذَاِت  ْلَواح ووُُسر قال: الدُّسر: المسامير.

قتباوة, قولبه: َوَحَمْلنباهُ علبى ذَاِت  ـ حدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن25330  

  ْلَواحٍ ووُُسٍر حدثنا  ن وُُسَرها: مساميرها التي ُشدّت بها.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: ذَاِت  ْلبَواحٍ 25331  

 قال: معاري  السفينة قال: ووُُسر: قال وُِسرت بمسامير.

ثنا يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: َووُُسبر قبال: الدسبر: ـ حد25332  

 المسامير التي وُسرت بها السفينة, ُضربت فيها, ُشدّت بها.

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25333  

 َووُُسٍر يقول: المسامير.

ون: بل الدُّسر: َاْدر السفينة, قالوا: وإنما واف بذلك ألنه يبدفع المباء ويَْدُسبُره. ذكبر وقال ةخر  

 من قال ذلك:

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن ُعلَية, عن  بي رجاء, عن الحسن, في قولبه: 25334  

 بُِجْؤُجِؤها. وَحَمْلناهُ على ذَاِت  ْلَواحٍ ووُُسٍر قال: تدُسر الماء بصدرها,  و قال:

حدثنا بشر. قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قال: كان الحسن يقول في قوله: َووُُسٍر    

 جؤجؤها تَْدُسُر به الماء.

حببدثنا ابببن عُببد األعلببى, قببال: حببدثنا ابببن ثببور, عببن معمببر, عببن الحسببن  نببه قببال: تدسببر المبباء    

 بصدرها.

ي  بي, قال: ثني عمي, قبال: ثنبي  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس, حدثني محمد بن سعد, قال: ثن  

 قوله: َووُُسٍر قال: الدُّسر: َكْلَكل السفينة.

 وقال ةخرون: الدسر: عوارض السفينة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن الحصبين, عبن مجاهبد ذَاِت  ْلبَواحٍ 25335  

 ل:  لواح السفينة ووسر عوارضها.َووُُسٍر قا

 وقال ةخرون: األلواح: جانُاها, والدُّسر: طرفاها. ذكر من قال ذلك:  

ـ ُحدثت عن الحسين, قبال: سبمعت  ببا معباذ, يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25336  

 ر: فطرفاها و ا ها.يقول في قوله: ذَاِت  ْلَواحٍ َووُُسٍر  ما األلواح: فجانُا السفينة. و ما الدّسُ 

 وقال ةخرون: بل الدُّسر:  ض ع السفينة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25337  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن نجيح, عن مجاهد, قوله: َووُُسٍر قال:  ض ع 

 .السفينة

وقوله: تَْجِر  بأْعيُنِنا يقول جّل ثناَه: تجر  السفينة التي حملنبا نوحبا فيهبا بمبر ى منبا ومنظبر.   

 وذُكر عن سفيان في تأويل ذلك ما:

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, في قوله: تَْجِر  بأْعيُنِنبا يقبول: بأمرنبا 25338  

 َجزاًء ِلمْن َكان ُكِفر.

 هل التأويل في تأويله: فقال بعضهم: تأويلبه فعلنبا ذلبك ثواببا لمبن كبان ُكفبر فيبه, بمعنبى:  اختلف  

 كفر باهلل فيه. ذكر من قال ذلك:
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ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: ثا عيسبى وحبدثني الحبار , قبال: 25339  

جاهبد َجبزاًء ِلَمبْن كباَن ُكِفبَر قبال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن م

 َكفَر باهلل.

وحدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد َجبَزاًء    

 ِلَمْن كاَن ُكِفَر قال: لمن كان كفر فيه.

ء لمبا فبي هبذا الموضبع, وقبالوا: معنبى الكب م: جبزا« ما»إلى معنى « َمنْ »ووجه ةخرون معنى   

 كان َكفَر من  ياو  هللا ونَعمه عند الذين  هلكهم وغّرقهم من قوم نوح. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َجَزاًء ِلَمْن كباَن ُكِفبَر 25340  

 اء له.قال: لمن كان كفر نعم هللا, وكفر بأياويه وةالئه ورسله وكتُه, فإن ذلك جز

والصواب من القول من ذلك عنبد  مبا قالبه مجاهبد, وهبو  ن معنباه: ففتحنبا  ببواب السبماء بمباء   

منهمببر, وفّجرنببا األرض عيونببا, فالّرقنببا قببوم نببوح, ونجينببا نوحببا عقابببا مببن هللا وثوابببا للببذ  ُجِحببد 

ضبهم لبُع : ال وُكِفر, ألن معنى الكفر: الجحوو, والذ  جحد  لوهته ووحدانتيه قوم نوح, فقال بع

تَذُرّن ةلَهتَُكْم َوال تَذَُروّن َووّا وال ُسواعا والَ ياَلُوَ  َويَعُوَ  ونَْسرا, ومن ذهب به إلبى هبذا التأويبل, 

كانت من هللا, كأنه قيل: عوقُوا هلل ولكفرهم به. ولو َوّجه َمَوّجه إلى  نها مراو بها نوح والمؤمنون 

ئٍذ, فعلنا ذلك جزاء لنوح ولمن كان معه في الفلك, كأنه قيل: به كان مذهُا, فيكون معنى الك م حين

 غرقناهم لنوح ولصنيعهم بنوح ما انعوا من كفرهم به.

 17-15اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَبْد تَّرْكنَاَهبا ةيَبةً فََهبْل ِمبن ّمبدِّكٍر *  فََكْيبَف َكباَن َعبذَابِي َونُبذُِر *  

 ا اْلقُْرةَن ِللذّْكِر فََهْل ِمن ّمدِّكٍر {.َولَقَْد يَّسْرنَ

ُْرة وعظة     يقول تعالى ذكره: ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيها نوحا ومن كان معه ةية, يعني ِع

لمبن بعبد قبوم نبوح مبن األمبم ليعتُبروا ويتعظبوا, فينتهبوا عبن  ن يسبلكوا مسبلكهم فبي الكفبر بباهلل, 

 اابهم من العقوبة. وبنحو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. وتكذيب رسله, فيصيُهم مثل ما 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قولبه: َولَقَبْد تََرْكناهبا ةيَبةً فََهبْل 25341  

ليهبا  وائبل هبذه ِمْن ُمدِّكٍر قال:  بقاها هللا بُباقَْرو  مبن  رض الجزيبرة, عُبرة وةيبة, حتبى نظبرت إ

 األمة نظرا, وكم من سفينة كانت بعدها قد اارت رماوا.

ـب حبدثنا اببن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: َولَقَببْد 25342  

 تََرْكناها ةيَةً قال:  لقى هللا سفينة نوح على الجووّ  حتى  وركها  وائل هذه األمة.

ن ثبور, عبن معمبر, عبن مجاهبد,  ن هللا حبين غبّر  األرض, جعلبت الجُبال ـ قال: ثنا اب25343  

 تشم , فتواضع الجووّ , فرفعه هللا على الجُال, وجعل قرار السفينة عليه.

وقوله: فََهْل ِمْن ُمدِّكٍر يقول: فهل من ذ  تذكر يتذكر ما قبد فعلنبا بهبذه األمبة التبي كفبرت بربهبا,   

ا  تاهم به عن ربهم مبن النصبيحة, فيعتُبر بهبم, ويحبذر  ن يَِحبّل وعصت رسوله نوحا, وكذّبته فيم

به من عبذاب هللا بكفبره برببه, وتكذيُبه رسبوله محمبدا ابلى هللا عليبه وسبلم, مثبل البذ  حبّل بهبم, 

فيتيب إلى التوبة, ويراجع الطاعة. و ال مدّكر: مفتعل من ذكبر, اجتمعبت فباء الفعبل, وهبي ذال, 

ا واالً مشببدّوة, وكببذلك تفعببل العببرب فيمببا كببان  ّولببه ذاال يتُعهببا تبباء وتبباء وهببي بعببد الببذال, فصببيرت

االفتعال يجعلونهما جميعا واالً مشدّوة, فيقولون: اوّكرت اوّكارا, وإنما هو اذتكبرت اذتكبارا, وفهبل 

من مذتكر, ولكن قيل: اوّكرت ومدّكر لما قد وافت, قد ذُكر عن بع  بني  سد  نهبم يقولبون فبي 

قلُون الدال ويعتُرون الدال والتاء ذاالً مشدوة, وذُكر عبن األسبوو ببن يزيبد  نبه قبال: ذلك مذّكر, في

قلت لعُد هللا بن مسعوو: فهل من مدّكر,  و مذّكر, فقال:  قر نبي رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم: 

 يعني بذال مشدوة. وبنحو الذ  قلنا في ذلك  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:« ُمذّكر»

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قولبه: فََهبْل ِمبْن ُمبدِّكْر قبال: 25344  

 المدّكر: الذ  يتذكر, وفي ك م العرب: المدّكر: المتذكر.

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان فََهْل ِمْن ُمدِّكٍر قال: فهل من مذّكر.25345  
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َن َعذَابِي ونُذُْر يقول تعالى ذكره: فكيف كان عبذابي لهبؤالء البذين كفبروا ببربهم وقوله: فََكْيَف كا  

من قوم نوح, وكذّبوا رسوله نوحا, إذ تماووا في غيهم وض لهم, وكيف كان إنذار  بما فعلت بهم 

من العقوبة التي  حللت بهم بكفرهم بربهم, وتكذيُهم رسبوله نوحبا, ابلوات هللا عليبه, وهبو إنبذار 

كفر من قومه من قري , وتحذير منه لهم,  ن يحّل بهم على تماويهم في غيهم, مثل البذ  حبّل  لمن

 بقوم نوح من العذاب.

 وقوله: َونُذُِر يعني: وإنذار , وهو مصدر.  

 وقوله: َولَقَْد يَّسْرنا القُْرةَن للذّْكِر يقول تعالى ذكره: ولقد سّهلنا القرةن, بيّناه وفّصبلناه للبذكر, لمبن  

  راو  ن يتذكر ويعتُر ويتعظ, وهّوناه. كما:

ـ حدثنا محمد بن عمبرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25346  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: يَّسبْرنا القُبْرةَن 

 للذّْكِر قال: هّوناه.

ونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فبي قولبه: َولَقَبْد يَّسبْرنا القُبْرةَن ـ حدثني ي25347  

 للذّْكِر قال: يّسرنا: بيّنا.

 وقوله: فََهْل ِمْن ُمدِّكْر يقول: فهل من معتُر متعظ يتذكر فيعتُر بما فيه من العُر والذكر.  

عان عليه, وذلك قريبب المعنبى ممبا وقد قال بعضهم في تأويل ذلك: هل من طالب علم  و خير فيُ   

قلناه, ولكنا اخترنا العُارة التي عُرناها في تأويله, ألن ذلك هو األغلب مبن معانيبه علبى  باهره. 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة َولَقَْد يَّسْرنا القُبْرةَن للبذّْكِر فََهبْل 25348  

 ر يقول: فهل من طالب خير يُعان عليه.ِمْن ُمدّكِ 

حدثنا الحسين بن علّي الّصدَائّي, قال: حدثنا يعقوب, قال: ثني الحبار  ببن عُيبد اإليباوّ , قبال:    

 سمعت قتاوة يقول في قول هللا: فََهْل ِمْن ُمدِّكٍر قال: هل من طالب خير يُعان عليه.

ببن ربيعبة  و  يبوب ببن سبويد  و ك همبا, عبن ـ حدثنا علّي بن سهل, قال: حدثنا ضبمرة 25349  

ابن َشْوذَب, عن مطر, في قوله: َولَقَْد يَّسْرنا القُْرةَن للذّْكِر فََهْل ِمْن ُمبدِّكٍر قبال: هبل مبن طالبب علبم 

 فيعان عليه.

 21-18اآلية : 
إِنّبآ  َْرَسبْلنَا َعلَبْيِهْم ِريحباً القول فـي تأويـل قوله تعبالى:   }َكبذّبَْت َعباوٌ فََكْيبَف َكباَن َعبذَابِي َونُبذُِر *  

َاْرَاراً فِي يَْوِم نَْحٍس ّمْسبتَِمّر *  تَنبِزُع النّباَس َكبأَنُّهْم  َْعَجباُز نَْخبٍل ّمنقَِعبٍر *  فََكْيبَف َكباَن َعبذَابِي 

 َونُذُِر {.

, كالذ  يقول تعالى ذكره: كذّبت  يضا عاو نُيهم هووا الى هللا عليه وسلم فيما  تاهم به عن هللا   

كذّبت قوم نوح, وكالذ  كذّبتم َمْعشر قري  نُيكم محمدا الى هللا عليه وسلم وعلى جميبع رسبله, 

فََكْيَف كاَن َعذَابِي َونُذُِر يقول: فانظروا معشر كفرة قبري  بباهلل كيبف كبان عبذابي إيباهم, وعقبابي 

علبت مبن سبلك طبرائقهم, لهم على كفبرهم بباهلل, وتكبذيُهم رسبوله هبووا, وإنبذار  بفعلبي بهبم مبا ف

 وكانوا على مثل ما كانوا عليه من التماو  في الالّي والض لة.

وقولببه: إنّببا  ْرَسببْلنا َعلَببْيِهْم ِريحببا َاْرَاببرا يقببول تعببالى ذكببره: إنببا بعثنببا علببى عبباو إذ تمبباووا فببي   

طاليانهم وكفرهم بباهلل ريحبا ارابرا, وهبي الشبديدة العصبوق فبي ببرو, التبي لصبوتها ابرير, 

هي مأخوذة من شدة اوت هُوبها إذا سمع فيها كهيئبة قبول القائبل: ابّر, فقيبل منبه: ارابر, و

كما قيل: فكُكُوا فيها, من فكُوا, ونَْهنَْهت من نََهْهُت. وبنحو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. 

 ذكر من قال ذلك:

ي  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثن25350  

 عُاس, قوله: ِريحا َاْرَارا قال: ريحا باروة.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: إنّا  ْرَسبْلنا َعلَبْيِهْم ِريحبا 25351  

 َاْرَارا والّصرار: الُاروة.

 اوة, قال: الّصرار: الُاروة.حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قت   
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ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا ُمعباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25352  

 يقول في قوله: ِريحا َاْرَارا باروة.

ـببب حبببدثنا اببببن ُحَميبببد, قبببال: حبببدثنا مهبببران, عبببن سبببفيان ِريحبببا َاْرَابببرا قبببال: شبببديدة, 25353  

 والصرار: الُاروة.

ني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ِريحا َاْرَارا قال: ـ حدث25354  

 الصرار: الشديدة.

وقوله: فِي يَْوِم نَْحٍس ُمْستَِمَر يقول: في يوم شّر وشؤم لهبم. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك, قبال  هبل   

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

 ا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, قال: النّْحس: الشؤم.ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثن25355  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: فِبي يَبْوِم نَْحبٍس قبال 25356  

 النحس: الشّر فِي يَْوِم نَْحٍس فِي يوم شّر.

اليبوم, ومبن جعلبه  وقد تأّول ذلك ةخرون بمعنى شديد, ومن تأّول ذلك كذلك فإنه يجعله من افة  

فِبي »من افة اليوم, فإنه ينُالي  ن يكون قراءته بتنبوين اليبوم, وكسبر الحباء مبن البنّْحس, فيكبون 

كما قال جّل ثناَه فِي  يّاٍم نَِحساٍت وال  علم  حدا قر  ذلك كذلك في هذا الموضبع, غيبر « يَْوٍم نَِحٍس 

ا وابفنا تبدّل علبى  ن ذلبك كبان  ن الرواية التي ذكرت فبي تأويبل ذلبك عمبن ذكبرت عنبه علبى مب

 قراءة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25357  

 عُاس, قوله: فِي يَْوِم نَْحٍس قال:  يام شداو.

الضبحا   ـ وُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت25358  

 يقول في قوله: فِي يَْوِم نَْحٍس يوم شديد.

وقوله: ُمْستَِمَر يقول: في يوم شّر وشؤم, استمّر بهم الُ ء والعذاب فيه إلبى  ن وافبى بهبم جهبنم.   

 كما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة فِي يَبْوِم نَْحبٍس ُمْسبتَِمَر يسبتمّر 25359  

 نار جهنم. بهم إلى

وقوله: تَْنِزُع النّاَس كأنُّهْم  عجاُز نَْخبٍل ُمْنقَِعبٍر يقبول: تقتلبع النباس ثبم ترمبي بهبم علبى رَوسبهم,   

 فتندّ  رقابهم, وتُين من  جسامهم. كما:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحا , قال: لما هاجت البريح قبام نفبر مبن 25360  

ا, مبنهم سبتة مبن  شبدّ عباو و جسبمها, مبنهم عمبرو ببن الُحلَبّي والحبار  ببن شبداو عاو سُعة شبَماليّ 

والهلقام وابنا تيقن وَخلَجان بن  سعد, فأولجوا العيال في شعب ببين جُلبين, ثبم اابطفوا علبى بباب 

الشعب ليروّوا الريح عمن بالّشعب من الِعيال, فجعلت الريح تخِفقُهم رج ً رج ً, فقالت امبر ة مبن 

 :عاو

 ذََهَب الدّْهُر بَعَْمِرو ْبِن ُحلََي والَهنِيّاِت  

 ثُّم بالحاِرِ  والِهْلقاِم َط ّعِ الثّنِيّاِت  

 َوالِّذ  َسدّ َعلَْينا الّريَح  يّاَم الَُِليّاِت  

ـ حدثنا العُاس بن الوليد الُيروتّي, قال:  خُرني  بي, قال: ثني إسماعيل بن عيا , عن 25361  

ا  قال: لما هُّت الريح قام سُعة من عاو, فقالوا: نروّ البريح, فبأتوا فبم الشبعب البذ  محمد بن إسح

يأتي منه الريح, فوقفوا عليه, فجعلت البريح تهبّب, فتبدخل تحبت واحبد واحبد, فتقتلعبه مبن األرض 

فترمي به على ر سبه, فتنبدّ  رقُتبه, ففعلبت ذلبك بسبتة مبنهم, وتبركتهم كمبا قبال هللا:  ْعجباُز نَْخبٍل 

ُمْنقَِعٍر وبقي الَخلَجان فأتى هووا فقال: يا هوو ما هذا الذ   رى فبي السبحاب كهيئبة الُخباتّي  قبال: 

تلك م ئكة ربي, قال: مالي إن  سلمت  قال: تَْسلَم, قال:  يُقيدني ربك إن  سلمت من هؤالء  فقال: 

ال إلبى جانبب الجُبل, ويلك  ر يت َملكا يقيد جنووه  فقال: وعّزتبه لبو فعبل مبا رضبيت. قبال: ثبم مب

 فأخذ بركن منه فهّزه, فاهتّز في يده, ثم جعل يقول:

َُْق إالّ الَخلَجاُن نَْفُسُهيا لََك ِمْن يَْوٍم وَهانِي  ْمُسهُ    لَْم يَ
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 بِثابِِت الَوْطِء َشِديٍد َوْطُسُهلَْو لَْم يَِجئْنِي ِجئْتُهُ  ُحّسهُ  

 قال: ثم هُت الريح فألحقته بأاحابه.  

ـ حدثني محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا نوح ببن قبيس, قبال: 25362  

حدثنا محمد بن سيف, عن الحسن, قال: لما  قُلبت البريح قبام إليهبا قبوم عباو, فأخبذ بعضبهم بأيبد  

بعبب  كمببا تفعببل األعبباجم, وغمببزوا  قببدامهم فببي األرض وقببالوا: يببا هببوو مببن يزيببل  قببدامنا عببن 

 إن كنت ااوقا, فأرسل هللا عليهم الريح فصيرتهم كأنهم  عجاز نخل ُمْنقَِعر.األرض 

ـ حدثني محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا مسلم, قال: حدثنا نوح بن قيس, قال: حدثنا  شع. 25363  

بببن جببابر, عببن شببهر بببن حوشببب, عببن  بببي هريببرة, قببال: إن كببان الرجببل مببن قببوم عبباو ليتخببذ 

اجتمع عليها خمس مئة من هذه األمبة لبم يسبتطيعوا  ن يحملوهبا, وإن  المصراعين من حجارة, لو

كان الرجل منهم ليالمز قدمه فبي األرض, فتبدخل فبي األرض, وقبال: كبأنهم  عجباز نخبل ومعنبى 

الك م: فيتركهم كأنهم  عجاز نخل منقعر, فتر  ذكر فيتبركهم اسبتالناء بداللبة الكب م عليبه. وقيبل: 

قعببر, ألن رَوسببهم كانببت تُببين مببن  جسببامهم, فتببذهب لببذلك ِرقببابهم, إنمببا شببُههم بأعجبباز نخببل من

 وتُقى  جساوهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا الحسن بن عرفة, قال: حدثنا خلف بن خليفة, عن هب ل ببن خُباب, عبن مجاهبد, 25364  

 و وتَفَّرقبت  في قوله: كأنُّهْم  ْعجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعبٍر قبال: سبقطت رَوسبهم كأمثبال األخُيبة, وتفبّروت,

 فشُهها بأعجاز نخٍل منقعر.«, قال  بو جعفر:  نا  شك» عناقهم 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25365  

فكبأنهم عُاس, قوله: تَْنِزُع النّاَس كأنُّهم  ْعجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعٍر قال: هم قوم عاو حين ارعتهم الريح, 

فِلَق نخل منقعر فََكْيَف كاَن َعذَابي َونُذُِر يقول تعالى ذكبره: فبانظروا يبا معشبر كفبار قبري , كيبف 

كان عذابي قوم عاو, إذ كفروا ببربهم, وكبذّبوا رسبوله, فبإن ذلبك سبنة هللا فبي  مثبالهم, وكيبف كبان 

 إنذار  بهم َمْن  نذرت.

 

 24-22اآلية : 
}َولَقَْد يَّسْرنَا اْلقُْرةَن ِللذّْكِر فََهْل ِمن ّمبدِّكٍر *  َكبذّبَْت ثَُمبووُ بِالنّبذُِر *     القول فـي تأويـل قوله تعالى:

 فَقَالَُواْ  َبََشراً ّمنّا َواِحداً نّتُِّعُهُ إِنّآ إِذاً لِّفي َض ٍَل َوُسعٍُر {.

ا  فََهْل ِمبْن ُمبدِّكٍر يقبول: يقول تعالى ذكره: ولقد سّهلنا القرةن وهّوناه لمن  راو التذكر به واالتع   

 فهل من متعظ ومنزجر بآياته.

وقوله: َكذّبَْت ثَُمووُ بالنّذُِر يقول تعالى ذكره: كذّبت ثموو قوم االح بنذر هللا التي  تتهم من عنده,   

 فقالوا تكذيُا منهم لصالح رسول ربهم:  بشرا منا نتُعه نحن الجماعة الكُيرة, وهو واحد .

ا إذا لَِفي َض ٍل َوُسعٍُر يقول: قالوا: إنا إذا باتُاعنا االحا إن اتُعناه وهو بشر منا واحد وقوله: إنّ   

لفي ض ل: يعنون: لفي ذهاب عن الصواب و خذ على غير استقامة وُسعُر: يعنون بالّسعُر: جمبع 

 َسعير.

 وكان قتاوة يقول: عنى بالّسعُر: العناء.  

يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: إنّبا إذا لَِفبي َضب ٍل ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا 25366  

 َوُسعٍُر: في عناء وعذاب.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتباوة, فبي قولبه: إنّبا إذا لَِفبي َضب ٍل    

 َوُسعٍُر قال: ض ل وعناء.

 

 26-25اآلية : 
 ُْلِقَي الذّْكُر َعلَْيِه ِمن بَْينِنَا بَْل ُهَو َكذّاٌب  َِشٌر *  َسيَْعلَُموَن َغداً ّمِن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   } َ 

 اْلَكذّاُب األِشُر {.
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يقول تعالى ذكره مخُرا عن قيبل مكبذّبي رسبوله ابالح ابلى هللا عليبه وسبلم مبن قومبه ثمبوو:    

النُّوة من بيننا وهو واحد منا, إنكارا   لقي عليه الذكر من بيننا, يعنون بذلك:  نزل الوحي وُخّص ب

 منهم  ن يكون هللا يُرسل رسوالً من بني ةوم.

وقوله: بَْل ُهَو َكذّاٌب  ِشٌر يقول: قالوا: ما ذلك كذلك, بل هو كذّاب  شر, يعنون باألشر: الَمبِرح ذا   

 التجُّر والكُرياء, والَمِرح من النشاط. وقد:

ن سعيد القرشبّي, قبال: قلبت لعُبد البرحمن ببن  ببي حمباو: مبا ـ حدثني الحسن بن محمد ب25367  

الكذّاب األشر  قال: الذ  ال يُبالي مبا قبال, وبكسبر الشبين مبن األِشبر وتخفيبف البراء قبر ت قبّراء 

بضبم الشبين وتخفيبف البراء, وذلبك فبي « َكبذّاٌب  ُشبرٌ »األمصار. وذُكر عن مجاهد  نه كان يقر ه: 

 العَِجل والعَُجل.الك م نظير الِحذر والحذُر و

 والصواب من القراءة في ذلك عندنا, ما عليه قّراء األمصار إلجماع الحجة من القّراء عليه.  

وقوله: َسيَْعلَُموَن َغدا َمِن الَكذّاُب األَِشُر يقول تعالى ذكره: قال هللا لهم: ستعلمون غدا فبي القيامبة   

الح حبين تبروون علبى ربكبم, وهبذا التأويبل من الكذّاب األشر منكم معشر ثمبوو, ومبن رسبولنا اب

بالتباء, وهبي قبراءة عامبة  هبل الكوفبة سبوى عاابم والكسبائي. و مبا « َستَْعلَُمونَ »تأويل من قر ه 

تأويببل ذلببك علببى قببراءة مببن قببر ه باليبباء, وهببي قببراءة عامببة قببّراء  هببل المدينببة والُصببرة وعااببم 

الَكبذّاُب األِشبُر وتبر  مبن الكب م ذكبر قبال هللا, اسبتالناء  والكسائي, فإنه قال هللا: َسيَْعلَُموَن َغدا َمنِ 

 بداللة الك م عليه.

والصواب من القول في ذلك عندنا  نهما قراءتان معروفتان, قد قر  بكل واحدة منهما علمباء مبن   

 القّراء, فُأيتهما قر  القارىء فمصيب, لتقارب معنييهما, واحتهما في اإلعراب والتأويل.

 28-72اآلية : 
ُُْهْم َواْابَطُِْر *  َونَُّبئُْهْم  َّن الْ  َمبآَء القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِنّا ُمْرِسلُو النّاقَِة فِتْنَةً لُّهْم فَباْرتَِق

 قِْسَمةٌ بَْينَُهْم ُكّل ِشْرٍب ّمْحتََضٌر {.

لتي سبألوه بَعثتهبا منهبا يقول تعالى ذكره: إنا باعثوا الناقة التي سألتها ثمووُ االحا من الهضُة ا   

 ةية لهم, وحجة لصالح على حقيقة نُّوته واد  قوله.

وقوله: فِتْنَةً لَُهبْم يقبول: اببت ًء لهبم واختُبارا, هبل يؤمنبون بباهلل ويتُعبون ابالحا ويصبدّقونه بمبا   

 وعاهم إليه من توحيد هللا إذا  رسل الناقة,  م يكذّبونه ويكفرون باهلل 

ُهم يقول تعالى ذكره لصالح: إنا ُمرسلو الناقة فتنبة لهبم, فبانتظرهم, وتُّصبر مبا هبم وقوله: فاْرتَِقُْ   

 اانعوه بها َواْاَطُِْر و ال الطاء تاء, فجعلت طاء, وإنما هو افتعل من الصُر.

يبوم  وقوله: ونَُّئُْهْم  ّن الماَء قِْسَمةٌ بَْينَُهْم يقول تعالى ذكره: نُبئهم:  خُبرهم  ن المباء قسبمة بيبنهم,  

غّب الناقة, وذلك  نها كانت ترو الماء يوما, وتالّب يوما, فقال جبّل ثنباَه لصبالح:  خُبر قومبك مبن 

ثموو  ن الماء يوم غّب الناقة قسمة بينهم, فكانوا يقتسمون ذلك يوم غُها, فيشربون منه ذلك اليوم, 

 ويتزّووون فيه منه ليوم ورووها.

قسمة بينهم وبين الناقة يوما لهم ويومبا لهبا, و نبه إنمبا قيبل وقد وجه تأويل ذلك قوم إلى  ن الماء   

بينهم, والمعنى: ما ذكرت عندهم, ألن العرب إذا  راوت الخُبر عبن فعبل جماعبة بنبي ةوم مختلطبا 

بهببم الُهببائم, جعلببوا الفعببل خارجببا مخببرج فعببل جماعببة بنببي ةوم, لتالليببُهم فعببل بنببي ةوم علببى فعببل 

 الُهائم.

ْحتََضٌر يقول تعالى ذكره: كّل شرب مبن مباء يبوم غبّب الناقبة, ومبن لبُن يبوم وقوله: ُكل ِشْرب مُ   

 ورووها محتضر يحتضرونه. كما:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى, عن ابن  ببي نجبيح, 25368  

ا جاءت حضروا عن مجاهد, في قوله: ُكّل ِشْرب ُمْحتََضر قال: يحضرون بهم الماء إذا غابت, وإذ

 اللُن.

حدثني الحار , قال: حدثنا الحسبين, قبال: حبدثنا ورقباء, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي    

 قوله: ُكل ِشْرٍب ُمْحتََضٌر قال: يحضرون بهم الماء إذا غابت, وإذا جاءت حضروا اللُن.
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 31-29اآلية : 
فَتَعَاَطَى فَعَقََر *  فََكْيَف َكباَن َعبذَابِي َونُبذُِر *  إِنّبآ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَنَاوَْواْ َااِحَُُهمْ 

  َْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َاْيَحةً َواِحدَةً فََكانُواْ َكَهِشيِم اْلُمْحتَِظِر {.

يقول تعالى ذكره: فناوت ثموو ااحُهم عاقر الناقة قدار بن سبالف ليعقبر الناقبة حّضبا مبنهم لبه    

 على ذلك.

 تَعاَطى فَعَقََر يقول: فتناول الناقة بيده فعقرها.وقوله: فَ   

وقوله: فََكْيَف كاَن َعذَابِي َونُذُِر يقول جبّل ثنباَه لقبري : فكيبف كبان عبذابي إيباهم معشبر قبري    

حين عذّبتهم  لم  هلكهم بالرجفة. ونُذُِر: يقول: فكيف كان إنذار  من  نبذرت مبن األمبم بعبدهم بمبا 

 من العقوبة. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:فعلت بهم و حللت بهم 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25369  

يبة فهبو عُاس, قوله: فَتَعاَطى فَعَقََر قال: تناولها بيده فََكْيَف كاَن َعذَابِي َونُذُِر قال: يقال: إنبه ولبد زن

من التسعة الذين كانوا يُفسدون في األرض, وال يصلحون, وهبم البذين قبالوا لصبالح لَنَُُيّتَنّبهُ و ْهلَبهُ 

 ولنقتلنهم.

وقوله: إنّا  ْرَسْلنا َعلَْيِهْم َاْيَحةً َواِحدَةً وقد بيّنا فيما مضى  مر الصيحة, وكيف  تتهم, وذكرنا مبا   

 عن إعاوته في هذا الموضع.رو  في ذلك من االَثار, فأغنى ذلك 

وقوله: فكانُوا َكَهِشيِم الُمْحتَِظر يقول تعالى ذكره فكانوا به كهبم بالصبيحة بعبد نضبارتهم  حيباء,   

وحسنهم قُل بوارهم كيَُِس الشجر الذ  حظرته بحظير حظرتبه بعبد ُحسبن نُاتبه, وُخضبرة ورقبه 

 قُل يُُسه.

َكَهِشبيِم الُمْحتَِظبِر فقبال بعضبهم: عنبى ببذلك: العظبام  وقد اختلف  هبل التأويبل فبي المعنبّي بقولبه:  

المحترقة, وكأنهم وّجهوا معناه إلى  نه َمثَّل هؤالء القوم بعد ه كهم وب ئهم بالشبيء البذ   حرقبه 

 محر  في حظيرته. ذكر من قال ذلك:

ُكدينة, قال:  ـ حدثني سليمان بن عُد الجُار, قال: حدثنا محمد بن الصلت, قال: حدثنا  بو25370  

 حدثنا قابوس, عن  بيه, عن ابن عُاس َكَهِشيِم الُمْحتَِظِر قال: كالعظام المحترقة.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25371  

ذا الخُر عن ابن عُباس, عُاس, قوله: فَكانُوا َكَهِشيم الُمْحتَِظِر قال: المحتر . وال بيان عندنا في ه

كيف كانت قراءتبه ذلبك, إال  نبا وّجهنبا معنبى قولبه هبذا علبى النحبو البذ  جاءنبا مبن تأويلبه قولبه: 

َكَهِشيِم الُمْحتَِظِر إلى  نبه كبان يقبر  ذلبك كنحبو قبراءة األمصبار, وقبد يحتمبل تأويلبه ذلبك كبذلك  ن 

نعت للهشيم,  ضيف إلى نعته, كما  يكون قراءته كانت بفتح الظاء من المحتظر, على  ن المحتظر

قيل: إّن َهذَا لَُهَو َحّق اليَِقيِن وقد ذُكر عن الحسن وقتاوة  نهما كانا يقرةن ذلك كبذلك, ويتأّوالنبه هبذا 

 التأويل الذ  ذكرناه عن ابن عُاس.

ـ حدثني عُد الوار  بن عُد الصمد بن عُد الوار , قبال: ثنبي  ببي, عبن الحسبن, قبال: 25372  

 قتاوة يقر  َكَهِشيِم الُمْحتَِظِر يقول: المحتر .كان 

حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فَكأنّبهُ َكَهِشبيِم الُمْحتَِظبِر يقبول:    

 كهشيم محتر .

 وقال ةخرون: بل عنى بذلك التراب. الذ  يتناثر من الحائ . ذكر من قال ذلك:  

ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن ُجَُير َكَهِشيِم ـ حدثنا ابن 25373  

 الُمْحتَِظِر قال: التراب الذ  يتناثر من الحائ .

 وقال ةخرون: بل هو حظيرة الراعي للالنم. ذكر من قال ذلك:  

الُمْحتَِظبِر  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن  بي إسحا  و سنده, قال25374  

 حظيرة الراعي للالنم.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25375  

يقول في قوله: َكَهِشيم الُمْحتَِظبِر المحتظبر: الحظبرة تتخبذ للالبنم فتيبُس, فتصبير كهشبيم المحتظبر, 
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سُاع والهشبيم: يبابس الشبجر البذ  فيبه قال: هو الشو  الذ  تحظر به العرب حول مواشيها من ال

 شو  ذلك الهشيم.

 وقال ةخرون: بل عني به هشيم الخيمة, وهو ما تكّسر من خشُها. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى, عبن مجاهبد, فبي 25376  

 ة.قوله: َكَهِشيم الُمْحتَِظِر قال: الرجل يهشِم الخيم

وحدثني الحار , قال: حدثنا ورقاء جميعا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: َكَهِشبيِم    

 الُمْحتَِظِر الهشيم: الخيمة.

 وقال ةخرون: بل هو الور  الذ  يتناثر من خشب الحطب. ذكر من قال ذلك:  

الهشببيم: إذا ضببربت ـبب حببدثنا ابببن ُحميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان َكَهِشببيِم قببال: 25377  

 الحظيرة بالعصا تهشم ذا  الور  فيسق . والعرب تسمي كل شيء كان رطُا فيُس هشيما.

 35-32اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَد يَّسْرنَا اْلقُْرةَن ِللذّْكِر فََهْل ِمن ّمدِّكٍر *  َكذّبَْت قَْوُم لُوٍط بِالنّبذُرِ 

 َعلَْيِهْم َحاِاُاً إِالّ ةَل لُوٍط نّّجْينَاُهم بَِسَحٍر *  نّْعَمةً ّمْن ِعنِدنَا َكذَِلَك نَْجِز  َمن َشَكَر {.*  إِنّآ  َْرَسْلنَا 

يقول تعالى ذكره: ولقد هّونا القبرةن بيّنباه للبذكر: يقبول: لمبن  راو  ن يتبذكر ببه فيبتعظ فََهبْل ِمبْن    

 به, فيرتدع عما يكرهه هللا منه. ُمدِّكِر يقول: فهل من متّعظ به ومعتُر فيعتُر

وقوله: َكذّبَْت قَْوُم لُوٍط بالنّذُِر يقول تعالى ذكره: كذّبت قوم لوط بآيبات هللا التبي  نبذرهم وذكبرهم   

 بها.

 وقوله: إنّا  ْرَسْلنا َعلَْيِهْم حاِاُا يقول تعالى ذكره: إنا  رسلنا عليهم حجارة.  

ْم بَسببَحٍر يقببول: غيببر ةل لببوط الببذين اببدّقوه واتُعببوه علببى وينببه فإنببا وقولببه: إالّ ةَل لُببوٍط نَّجْينبباهُ   

نّجيناهم من العذاب الذ  عذّبنا به قومه الذين كذّبوه, والحااب الذ  حصُناهم ببه بسبحر: بنعمبة 

 من عندنا: يقول: نعمة  نعمناها على لوط وةله, وكرامة  كرمناهم بها من عندنا.

َكر يقول: وكمبا  ثُنبا لوطبا وةلبه, و نعمنبا عليبه, فأنجينباهم مبن عبذابنا وقوله: َكذلََك نَْجز  َمْن شَ   

بطاعتهم إيانا كذلك نثيب من شكرنا على نعمتنا عليه, فأطاعنا وانتهى إلى  مرنا ونهينا مبن جميبع 

 خلقنا. و جرى قوله بسحر, ألنه نكرة, وإذا قالوا: فعلت هذا سحر بالير باء لم يجروه.

 

 37-36اآلية : 
فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَْد  َنبذََرُهْم بَْطَشبتَنَا فَتََمباَرْواْ بِالنّبذُِر *  َولَقَبْد َراَووُوهُ َعبن َضبْيِفِه  القول

 فََطَمْسنَآ  َْعيُنَُهْم فَذُوقُواْ َعذَابِي َونُذُِر {.

بالنّبذُر يقبول: يقول تعالى ذكره: ولقد  نبذر لبوط قومبه بطشبتنا التبي بطشبناها قُبل ذلبك فَتمباَرْوا    

 فكذّبوا بإنذاره ما  نذرهم من ذلك شكا منهم فيه.

 وقوله: فَتماَرْوا تفاعلوا من المرية. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل: ذكر من قال ذلك:  

ـب حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فَتَمباَرْوا بالنّبذُِر لببم 25378  

قوه, وقوله: َولَقَْد َراَووُوهُ َعْن َضْيِفِه يقول جّل ثناَه: ولقبد راوو لوطبا قومبه عبن ضبيفه البذين يصدّ 

نزلوا به حين  راو هللا إه كهم فََطَمْسنا  ْعيُنَُهْم يقول: فطمسنا علبى  عيبنهم حتبى ابيرناها كسبائر 

ح األع م: إذا وفنتها بما الوجه ال يرى لها شّق, فلم يُصروا ضيفه. والعرب تقول: قد طمست الري

 تسفي عليها من التراب, كما قال كعب بن ُزَهير:

 ِمْن ُكّل نَّضاَخِة الذّْفَرى إذَا اْعتََرقَتْعُْرَضتُها طاِمُس األْع م َمْجُهوُل  

يعني بقوله: طاِمُس األْع ِم: مندفن األع م. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويبل. ذكبر مبن   

 ك:قال ذل

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25379  

عُاس, قوله: َولَقَْد َراَووُوهُ َعبْن َضبْيِفِه فََطَمْسبنا  ْعيُبنَُهْم قبال: عمبى هللا علبيهم الم ئكبة حبين وخلبوا 

 على لوط.
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يد, عببن قتبباوة, قولببه: َولَقَببْد َراَووُوهُ َعببْن ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببع25380  

َضْيِفِه فََطَمْسنا  ْعيُنَُهْم وذُكر لنا  ن جُريل عليبه السب م اسبتأذن رببه فبي عقبوبتهم ليلبة  تبوا لوطبا, 

 و نهم عالجوا الُاب ليدخلوا عليه, فصفقهم بجناحه, وتركهم عميا يتروّوون.

, قال: قال ابن زيد, في قول هللا: َولَقَْد َراَووُوهُ َعبْن ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب25381  

َضببْيِفِه فََطَمْسببنا  ْعيُببنَُهْم قببال: هببؤالء قببوم لببوط حببين راوووه عببن ضببيفه, طمببس هللا  عيببنهم, فكببان 

ينهاهم عن عملهم الخُي. الذ  كبانوا يعملبون, فقبالوا: إنبا ال نتبر  عملنبا فإيبا   ن تُْنبِزل  حبدا  و 

دعه ينزل عليك, فإنبا ال نتركبه وال نتبر  عملنبا. قبال: فلمبا جباءه المرسبلون, خرجبت تُضيفه,  و ت

امر ته الشقية من الشّق, فأتتهم فدعتهم, وقالت لهم: تعالوا فإنه قد جاء قوم لم  ر قّ   حسن وجوهبا 

مببنهم, وال  حسببن ثيابببا, وال  طيببب  رواحببا مببنهم, قببال: فجبباَوه يهرعببون إليببه, فقببال: إن هببؤالء 

ي, فاتقوا هللا وال تحزوني في ضيفي, قبالوا:  و لبم ننهبك عبن العبالمين   لبيس قبد تقبدمنا إليبك ضيف

و عذرنا فيما بيننا وبينك  قال: هؤالء بناتي هّن  طهر لكم فقال له جُريل عليه السب م: مبا يهولبك 

تحبزن إنبا من هؤالء  قال:  ما ترى ما يريدون  فقال: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك, ال تخبف وال 

منجو  و هلك إال امر تك, لتصبنعّن هبذا األمبر سبّرا, وليكبونّن فيبه بب ء قبال: فنشبر جُريبل عليبه 

الس م جناحا من  جنحته, فاختلس به  بصارهم, فطمس  عينهم, فجعلوا يجول بعضهم فبي بعب , 

 فذلك قول هللا: فََطَمْسنا  ْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر.

دثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ حُ 25382  

يقول في قوله: َولَقَْد َراَووُوهُ َعْن َضْيِفِه جباءت الم ئكبة فبي ابور الرجبال, وكبذلك كانبت تجبيء, 

فرةهم قوم لوط حين وخلوا القريبة. وقيبل: إنهبم نزلبوا بلبوط, فبأقُلوا إلبيهم يريبدونهم, فتلقّباهم لبوط 

يناشدهم هللا  ن ال يخزوه في ضيفه, فأبوا عليه وجاَوا ليدخلوا عليه, فقالت الرسل للوط خّل بينهم 

وببين الببدخول, فإنبا رسببل ربببك, لبن يصببلوا إليببك, فبدخلوا الُيببت, وطمببس هللا علبى  بصببارهم, فلببم 

 يروهم وقالوا: قد ر يناهم حين وخلوا الُيت, فأين ذهُوا  فلم يروهم ورجعوا.

فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر يقول تعالى ذكره: فذوقوا معشر قوم لوط من سذوم, عذابي الذ  حّل  وقوله:  

 بكم, وإنذار  الذ   نذرت به غيركم من األمم من النكال والمث ت.

 40-38اآلية : 
اْ َعذَابِي َونُبذُِر *  َولَقَبْد القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَْد َاَُّحُهم بُْكَرةً َعذَاٌب ّمْستَِقّر *  فَذُوقُو

 يَّسْرنَا اْلقُْرةَن ِللذّْكِر فََهْل ِمن ُمدِّكٍر {.

 يقول تعالى ذكره: ولقد ُاَُّح قَْوُم لوط بُْكرةً ذكر  ن ذلك كان عند طلوع الفجر.   

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان بُْكَرةً قال: عند طلوع الفجر.25383  

قوله: َعذَاب وذلك قلب األرض بهم, وتصيير  ع ها  سفلها بهم, ثم إتُاعهم بحجارة من سجيل و  

 منضوو. كما:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان َولَقَْد َاَُّحهْم بْكَرةً َعبذَاٌب قبال: حجبارة 25384  

 رموا بها.

إلبى يبوم القيامبة حتبى يوافبوا عبذاب هللا األكُبر فبي وقوله: ُمْستَِقّر يقول: استقّر ذلك العذاب فيهم   

 جهنم. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة َولَقَبْد َابَُّحُهْم بُْكبَرةً َعبذَاٌب 25385  

 إلى نار جهنم.ُمْستَِقّر يقول: اُحهم عذاب مستقّر, استقّر بهم 

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه: َولَقَببْد َاببَُّحُهْم 25386  

بُْكَرةً... االَية, قال: ثم اُحهم بعد هذا, يعني بعبد  ن طمبس هللا  عيبنهم, فهبم مبن ذلبك العبذاب إلبى 

 قول:  َلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرشيدٌ.يوم القيامة, قال: وكّل قومه كانوا كذلك,  ال تسمع قوله حين ي

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان ُمْستَِقّر استقّر.25387  

وقوله: فَذُوقُوا َعذَابِي ونُذُِر يقول تعبالى ذكبره لهبم: فبذوقوا معشبر قبوم لبوط عبذابي البذ   حللتبه   

 م سواكم بما  نزلته بكم من العقاب.بكم, بكفركم باهلل وتكذيُكم رسوله, وإنذار  بكم األم
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وقوله: َولَقَْد يَّسْرنا القُْرةَن للذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدِّكٍر يقول تعالى ذكبره: ولقبد سبّهلنا القبرةن للبذكر لمبن   

  راو التذكر به فهل من متعظ ومعتُر به فينزجر به عما نهاه هللا عنه إلى ما  مره به و ذن له فيه.

 42-41اآلية : 
 قول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَْد َجبآَء ةَل فِْرَعبْوَن النّبذُُر *  َكبذّبُواْ بِئَايَاتِنَبا ُكلَّهبا فَأََخبْذنَاُهْم  َْخبذَ ال

 ِعِزيٍز ّمْقتَِدٍر {.

يقول تعالى ذكره: ولقد جاء  تُاع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة بكفبرهم بنبا وبرسبولنا موسبى    

َكذّبُوا بآياتِنا ُكلّهبا يقبول جبّل ثنباَه كبذّب ةل فرعبون بأولتنبا التبي جباءتهم مبن  الى هللا عليه وسلم

عندنا, وحججنا التي  تبتهم بأنبه ال إلبه إال هللا وحبده كلهبا فأَخبْذناُهْم  ْخبذَ َعِزيبٍز ُمْقتَبِدٍر يقبول تعبالى 

ر عباجز وال ضبعيف. ذكره: فعاقُناهم بكفرهم باهلل عقوبة شديٍد ال ياُْللب, مقتدر على ما يشباء, غيب

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فأَخبْذناُهْم  ْخبذَ َعِزيبٍز 25388  

 ُمْقتَِدٍر يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم.

 

 45-43اآلية : 
} َُكفّاُرُكْم َخْيٌر ّمْن  ُْولَئُِكْم  َْم لَُكم بََرةَءةٌ فِي الّزبُِر *   َْم يَقُولُوَن نَْحُن   القول فـي تأويـل قوله تعالى: 

 َجِميٌع ّمنتَِصٌر *  َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولّوَن الدّبَُر {.

قُولُبوا ِسبْحٌر يقول تعالى ذكره لكفار قري  البذين  خُبر هللا عبنهم  نهبم إْن يَبَرْوا ةيَبةً يُْعِرُضبوا َويَ    

ُمْستَِمّر  كفاركم معشر قري  خير من  ولئكم الذين  حللت بهبم نقمتبي مبن قبوم نبوح وعباو وثمبوو, 

وقببوم لببوط وةل فرعببون, فهببم يببأملون  ن ينجببوا مببن عببذابي, ونقمببي علببى كفببرهم بببي, وتكببذيُكم 

وابفت لكبم  رسولي. يقبول: إنمبا  نبتم فبي كفبركم بباهلل وتكبذيُهم رسبوله, كبُع  هبذه األمبم التبي

  مرهم, وعقوبة هللا بكم نازلة على كفركم به, كالذ  نزل بهم إن لم تتوبوا وتنيُوا. كما:

ـب حببدثنا بشبر, قببال: حبدثنا يزيببد, قبال: حببدثنا سبعيد, عببن قتباوة, قولببه:  ُكفّباُرُكْم َخْيببٌر ِمببْن 25389  

  ولَئُِكْم:    ممن مضى.

بن واضبح, قبال: حبدثنا الحسبن, عبن يزيبد النحبوّ , ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى 25390  

 عن عكِرمة  ُكفّاُرُكْم َخْيٌر ِمْن  ُولَئُِكْم يقول:  كفاركم يا معشر قري  خير من  ولئكم الذين مضوا.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه:  ُكفّباُرُكْم َخْيبٌر ِمبْن 25391  

فباركم خيبر مبن الكفبار البذين عبذبناهم علبى معاابي هللا, وهبؤالء الكفبار خيبر مبن  ُولَئُكْم قبال:  ك

  ولئك. وقال  ُكفّاُرُكْم خيٌر ِمْن  ولئكم استنفاها.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25392  

 ْم لَُكْم بََراَءةٌ فِي الّزبُِر يقول: ليس كفاركم خيرا من قوم نوح  عُاس, قوله:  ُكفّاُرُكْم َخْيٌر ِمْن  ُولَئُِكمْ 

 وقوم لوط.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي جعفر, عن الربيع ببن  نبس  ُكفّباُرُكْم َخْيبٌر 25393  

 ِمْن  ُولَئُِكْم قال: كفار هذه األمة.

قبول جببّل ثنبباَه:  م لكبم بببراءة مببن عقباب هللا معشببر قببري ,  ن وقولبه:  ْم لَُكببْم بَبَراَءةٌ فِببي الّزبُببِر ي  

 يصيُكم بكفركم بما جاءكم به الوحي من هللا في الزبر, وهي الكتب. كما:

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معاذ يقول:  خُرنا  بو عُيد, قال: سمعت الضحا  25394  

 يقول في قوله: الّزبُِر يقول: الكتب.

ي يونس, قال:  خُرنا ابن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه:  ْم لَُكبْم بَبَراَءةً فِبي ـ حدثن25395  

 الّزبُِر في كتاب هللا براءة مما تخافون.

ـب حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد, عببن 25396  

 ب.عكرمة  ْم لَُكْم بََراَءةٌ فِي الّزبُِر يعني في الكت
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وقوله:  ْم يَقُولُوَن نَْحُن َجميٌع ُمْنتَِصٌر يقبول تعبالى ذكبره:  يقبول هبؤالء الكفبار مبن قبري : نحبن   

جميع منتصر ممن قصدنا بسوء ومكروه, و راو حربنا وتفريق جمعنا, فقال هللا جّل ثناَه: سبيهزم 

لمبؤمنين بباهلل عبن انهبزامهم الجمع يعني جمع كفار قري  َويَُولّوَن الدّبَُر يقبول: ويولبون  وببارهم ا

عنه. وقيل: الدبر فوّحد والمراو به الجمع كما يقال ضربنا منهم الر س:    ضربنا منهم الرَوس: 

إذ كببان الواحببد يببؤو  عببن معنببى جمعببه, ثببم إن هللا تعببالى ذكببره اببدّ  وعببده المببؤمنين بببه فهببزم 

 المشركين به من قري  يوم بدر وولوهم الدّبر. كما:

ثنا ابن عُد األعلى, قال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن  يبوب قبال: ال  علمبه إال ـ حد25397  

عن عكرمة  ن عمر قال لما نزلت َسيُْهَزُم الَجْمُع جعلت  قول:  ّ  جمبع يهبزم  فلمبا كبان يبوم ببدر 

 «.رَ َسيُْهَزُم الَجْمُع َويَُولّوَن الدّبُ »ر يت النُّي الى هللا عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي جعفر, عن الربيع بن  نبس َسبيُْهَزُم الَجْمبُع 25398  

 َويَُولّوَن الدّبَُر قال: يوم بدر.

ـ قال: ثنا يحيى بن واضح, قبال: حبدثنا الحسبين, عبن يزيبد, عبن عكِرمبة, قولبه: َسبيُْهَزُم 25399  

 الدّبَُر. الَجْمُع يعني جمع بدر َويَُولّونَ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قولبه: َسبيُْهَزُم الَجْمبُع... االَيبة 25400  

 «.ُهِزُموا َوَولُّوا الدّبُرَ »ذُكر لنا  ن نُّي هللا الى هللا عليه وسلم قال يوم بدر 

ي قولببه: َسببيُْهَزُم الَجْمببُع ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فبب25401  

 َويَُولّوَن الدّبَُر قال: هذا يوم بدر.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, قال: حبدثنا  يبوب, عبن عكِرمبة,  ن رسبول هللا    

 «.ُهِزَم الَجْمُع َوَولُّوا الدّبُرَ »الى هللا عليه وسلم. كان يثب في الدرع ويقول: 

ا  بن شباهين, قبال: حبدثنا خالبد ببن عُبد هللا, عبن واوو, عبن علبّي ببن  ببي ـ حدثني إسح25402  

طلحة, عن ابن عُاس َسيُْهَزُم الَجْمُع َويَُولّوَن الدّبَُر قال: كان ذلك يبوم ببدر. قبال: قبالوا نحبن جميبع 

 منتصر, قال: فنزلت هذه االَية.

 49-46اآلية : 
َمْوِعبدُُهْم َوالّسباَعةُ  َْوَهبَى َو ََمبّر *  إِّن اْلُمْجبِرِميَن فِبي  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }بَبِل الّسباَعةُ 

قَدٍَر َض ٍَل َوُسعٍُر *  يَْوَم يُْسَحُُوَن فِي النّاِر َعلََى ُوُجوِهِهْم ذُوقُواْ َمّس َسقََر *  إِنّا ُكّل َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِ 

.} 

ركون مبن  نهبم ال يُعثبون بعبد ممباتهم بَبل يقول تعبالى ذكبره: مبا األمبر كمبا يبزعم هبؤالء المشب   

الّسبباَعةُ َمْوِعببدُُهْم للُعبب. والعقبباب َوالّسبباَعةُ  ْوَهببى و َمببّر علببيهم مببن الهزيمببة التببي يهزمونهببا عنببد 

 التقائهم مع المؤمنين بُدر.

ـ حبدثنا اببن ُحَميبد, قبال: حبدثنا جريبر, عبن ماليبرة, عبن عمبرو ببن مبّرة, عبن شبهر ببن 25403  

ن هذه االَية نزلت به   إنما موعدهم السباعة, ثبم قبر   ُكفّباُرُكْم َخْيبٌر ِمبْن  ُولَبئُِكْم... حوشب, قال: إ

 إلى قوله: والّساَعةُ  ْوَهى و َمّر.

وقوله: إّن الُمْجِرِميَن فِي َض ٍل َوُسبعٍُر يقبول تعبالى ذكبره: إن المجبرمين فبي ذهباب عبن الحبّق,   

 احترا  من شدّة العناء والنصب في الُاطل. كما:و خذ على غير هدى َوُسعٍُر يقول: في 

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتباوة, فبي قولبه: فبي َضب ٍل َوُسبعٍُر    

 قال: في عناء.

وقوله: يَْوَم يُْسَحُُوَن فِي النّاِر على ُوُجوِهِهْم يقول تعالى ذكره: يوم يُسحب هؤالء المجرمون في   

ر على وجوههم. وقد تأّول بعضهم قوله: فِي الناِر على ُوُجوِهِهْم إلبى النبار. وذُكبر  ن ذلبك فبي النا

 «.يَْوَم يُْسَحُُوَن إلى النّاِر على ُوُجوِهِهمْ »قراءة عُد هللا 

وقوله: ذُوقُوا َمّس َسقََر يقول تعالى ذكره: يوم يُسحُون في النار على وجوههم, يقال لهم: ذوقبوا   

 استالناء بداللة الك م عليه من ذكره.« يقال لهم»قَر, وتر  ذكر َمّس س

فإن قال قائل: كيف يُذا  مّس سقر,  َوله طعم فيُذا   فإن ذلك مختلف فيه فقال بعضهم: قيل ذلك   

كذلك على مجاز الك م, كما يقال: كيف وجبدت طعبم الضبرب وهبو مجباز  وقبال ةخبر: ذلبك كمبا 
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او به  ّول ما نالني منها, وكبذلك وجبدت طعبم عفبو . و مبا َسبقَُر فإنهبا يقال: وجدُت مّس الحمى يُر

 اسم باب من  بواب جهنم وتر  إجراَها ألنها اسم لمؤن. معرفة.

وقوله: إنّا ُكّل َشْيٍء َخلَْقناهُ بقَدٍَر يقول تعالى ذكبره: إنبا خلقنبا كبل شبيء بمقبدار قبدّرناه وقضبيناه,   

ه, توّعبد هبؤالء المجبرمين علبى تكبذيُهم فبي القبدر مبع كفبرهم ببه. وفي هذا بيان,  ن هللا جبّل ثنباَ

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يونس بن عُد األعلى, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: حبدثنا هشبام ببن سبعد, عبن 25404  

يقبول: إنبي  جبد فبي كتباب هللا  بي ثابت, عن إبراهيم بن محمد, عن  بيه, عن ابن عُباس  نبه كبان 

قوما يُسحُون في النار على وجوههم, يقال لهم: ذُوقُوا َمّس َسقََر ألنهم كانوا يكذّبون بالقَدَر, وإنبي 

 ال  راهم, ف   ور   شيء كان قُلنا,  م شيء فيما بقي.

ا سبفيان, ـ حدثنا ابن بشار وابن المثنى, قباال: حبدثنا عُبد البرحمن ببن مهبد , قبال: حبدثن25405  

عن زياو بن إسماعيل الّسْهِمّي, عن محمد بن عُاو بن جعفر, عبن  ببي هريبرة  ن مشبركي قبري  

 خاامت النُّي الى هللا عليه وسلم في القَدَر, فأنزل هللا إنّا ُكّل َشْيٍء َخلَْقناهُ بِقَدٍَر.

لجبّراح, قبال: حبدثنا ـ حدثنا ابن بشار وابن المثنى و ببو ُكَريبب, قبالوا: حبدثنا وكيبع ببن ا25406  

سفيان, عن زياو بن إسماعيل الّسهمّي, عن محمد بن عُاو بن جعفر المخزومّي, عبن  ببي هريبرة, 

قال: جاء مشركو قري  إلى النُّي الى هللا عليه وسلم يخاامونه في القَدَر, فنزلت إّن الُمْجِرِميَن 

 فِي َض ٍل َوُسعٍُر.

عاام, عن سفيان, عن زياو بن إسماعيل السهمي, عبن محمبد حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا  بو    

 بن عُاو بن جعفر المخزومّي, عن  بي هريرة, بنحوه.

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال:  خُرنا حصين, عن سعد ببن ُعُيبدة, 25407  

َخلَْقنباهُ بِقَبدٍَر قبال رجبل: يبا  لما نزلت هذه االَيبة إنّبا ُكبّل َشبْيءٍ »عن  بي عُد الرحمن الّسلَمّي, قال: 

رسول هللا ففيم العمل   في شيء نستأنفه,  و في شيء قد فرغ منه  قال: فقال رسول هللا ابلى هللا 

 «.اْعَملُوا فَُكّل ُميَّسٌر ِلما ُخِلَق لَهُ, َسنَيَّسُرهُ لْليُْسَرى, َوَسنَْيّسُرهُ للعُْسَرى»عليه وسلم: 

شوارب, قال: حبدثنا عُبد الواحبد ببن زيباو, قبال: حبدثنا خصبيف, قبال: ـ حدثنا ابن  بي ال25408  

سمعت محمد بن كعب القر ّي يقول: لما تكلم الناس في القَدَر نظرت, فبإذا هبذه االَيبة  نزلبت فبيهم 

 إّن الُمْجِرِميَن فِي َض ٍل َوُسعٍُر... إلى قوله َخلَْقناهُ بقَدٍَر.

 بو عاام ويزيد بن هارون, قاال: حدثنا سفيان, عن سالم, ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا 25409  

عن محمد بن كعب, قال: ما نزلت هذه االَية إالّ تعييرا ألهل القبدر ذُوقُبوا َمبّس َسبقََر إنّبا ُكبّل َشبْيٍء 

 َخلَْقناهُ بِقَدٍَر.

عبب حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سالم بن  ببي حفصبة, عبن محمبد ببن ك   

 القَُر ي ذُوقُوا َمّس َسقََر قال: نزلت تعييرا ألهل القَدَر.

قبال: ثنببا مهبران, عببن سبفيان, عببن زيباو بببن إسبماعيل الّسببهمي, عبن محمببد ببن عُبباو ببن جعفببر    

المخزومّي, عن  بي هريرة, قال: جاء مشركو قري  إلى النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم يخاابمونه 

 ْيٍء َخلَْقناهُ بقَدٍَر.في القدر, فنزلت: إنّا ُكّل شَ 

 ـ قال: ثنا مهران, عن حازم, عن  ُسامة, عن محمد بن كعب القَُر ّي مثله.25410  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25411  

وخلق لهم الخير والشّر بقدر, فخير الخير  إنّا ُكّل َشْيٍء َخلَْقناهُ بِقَدٍَر قال: خلق هللا الخلق كلهم بقدر,

 السعاوة, وشّر الشّر الشقاء, بئس الشّر الشقاء.

واختلف  هل العربية في وجه نصب قولبه: ُكبّل َشبْيٍء َخلَْقنباهُ بِقَبدٍَر فقبال بعب  نحبويّي الُصبرة:   

وقد رفعت نصب كّل شيء في لالة من قال: عُد هللا ضربته قال: وهي في ك م العرب كثير. قال: 

كّل في لالة من رفع, ورفعت على وجه ةخر. قال إنّا ُكّل َشْيٍء َخلَْقناهُ بقَدٍَر فجعبل خلقنباه مبن ابفة 

وهبو  ولبى بالتقبديم إليبه مبن «, إنبا»الشيء وقال غيره: إنما نصب كّل ألن قوله خلقناه فعل, لقوله 

 ضربته شيء هو  ولى بالفعل, المفعول, فلذلك اختير النصب, وليس قيل عُد هللا في قوله: عُد هللا

وكببذلك إنببا طعامببك,  كلنبباه االختيبباُر النصببب ألنببك تريببد: إنببا  كلنببا طعامببك األكببل,  ولببى بأنببا مببن 
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الطعام. قال: و ما قول من قال: خلقناه واف للشيء فُعيد, ألن المعنى: إنا خلقناه كّل شيء بقدر, 

 علل التي ذكرت لصاحُها.وهذا القول الثاني  ولى بالصواب عند  من األّول لل

 52-50اآلية : 
َهبْل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَمآ  َْمُرنَآ إِالّ َواِحدَةٌ َكلَْمبحٍ بِاْلََُصبِر *  َولَقَبْد  َْهلَْكنَبآ  َْشبيَاَعُكْم فَ 

 ِمن ّمدِّكٍر *  َوُكّل َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي الّزبُِر {.

يء إذا  مرناه و رونا  ن نكّونبه إالّ قولبة واحبدة: كبن فيكبون, ال يقول تعالى ذكره: وما  مرنا للش   

مراجعة فيها وال مراوّة َكلَْمحِ بالََُصِر يقول جّل ثناَه: فيوجد ما  مرناه وقلنا له: كن كسرعة اللمح 

بالُصر ال يُُطىء وال يتأخر, يقول تعالى ذكره لمشركي قري  الذين كبذّبوا رسبوله محمبدا ابلى 

سلم: ولقد  هلكنا  شبياعكم معشبر قبري  مبن األمبم السبالفة والقبرون الخاليبة, علبى مثبل هللا عليه و

الذ   نتم عليه من الكفر باهلل, وتكذيب رسبله فََهبْل ِمبْن ُمبدّكٍر يقبول: فهبل مبن ُمبتّعظ ببذلك منزجبر 

 ينزجر به. كما:

لَقَْد  ْهلَْكنا  ْشبياُعُكْم ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وَ 25412  

 فََهْل ِمْن ُمدّكٍر قال:  شياعكم من  هل الكفر من األمم الماضية, يقول: فهل من  حد يتذكر.

وقوله: وُكّل َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي الّزبُِر يقول تعالى ذكره: وكل شيء فعله  شياعكم الذين مضوا قُلكم   

تبب التبي كتُتهبا الحفظبة علبيهم. وقبد يحتمبل  ن يكبون معشر كفّار قري  فبي الّزببر, يعنبي فبي الك

 مراوا به في  ّم الكتاب. كما:

حدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  يقبول فبي    

 قوله: فِي الّزبُِر قال: الُكتب.

: وُكّل َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله25413  

 الّزبُِر قال: في الكتاب.

 

 55-53اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوُكّل َااِليٍر َوَكُِيٍر ّمْستََطٌر *  إِّن اْلُمتِّقيَن فِي َجنّاٍت َونََهٍر *  فِبي 

 َمْقعَِد ِاْدٍ  ِعندَ َمِليٍك ّمْقتَِدِر {.

َاباِليٍر وَكُِيبٍر مبن األشبياء ُمْسبتَِطٌر يقبول: ُمثَُبت فبي الكتباب مكتبوب. يقول تعالى ذكبره: وُكبّل    

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25414  

يقول: مكتوب, فإذا  راو هللا  ن ينزل كتابا نََسَختْه الّسفَرة.  عُاس, قوله: وُكّل َااِليٍر وَكُِيٍر ُمْستََطرٌ 

 قوله: وُكّل َااِليٍر وَكُِيٍر ُمْستََطٌر قال: مكتوب.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا عُيد هللا بن معاذ, عن  بيه, عن عمران بن ُحدَير, عن عكِرمبة, 25415  

 قال: مكتوب في كّل سطر.

ى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة ُمْستََطٌر قال: محفبو  ـ حدثنا ابن عُد األعل25416  

 مكتوب.

حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوُكبّل َاباِليٍر وَكُِيبٍر ُمْسبتََطٌر       

 محفو .

حا  ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضب25417  

 يقول: ُمْستََطٌر قال: مكتوب.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وُكبّل َاباِليٍر وَكُِيبٍر 25418  

ُمْسبببتََطٌر قبببال: مكتبببوب, وقبببر  َومبببا ِمبببن وَابّبببٍة فِبببي األْرِض إالّ علبببى ّللّاِ ِرْزقُهبببا َويَْعلَبببُم ُمْسبببتَقَّرها 

ِكتاٍب ُمُِيٍن, وقبر  َومبا ِمبْن وَابّبٍة فِبي األْرِض َوال طبائٍِر يَِطيبُر بَِجناَحْيبِه إالّ  َُمبٌم وُمْستَْووََعها ُكّل فِي 

  ْمثالُُكْم ما فَّرْطنا فِي الِكتاِب ِمْن َشْيٍء إنما هو مفتعل من سطرت: إذا كتُت سطرا.
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قبوا عقباب هللا بطاعتببه و واء وقولبه: إّن الُمتِّقبيَن فِبي َجنّباٍت ونََهبٍر يقببول تعبالى ذكبره: إن البذين ات  

فرائضه, واجتناب معاايه في بساتين يوم القيامة, و نهار, ووحد النهر في اللفبظ, ومعنباه الجمبع, 

كما وحد الدّبر, ومعناه اإلوبار في قوله: يَُولّوَن الدّبَُر وقد قيل: إن معنى ذلك: إن المتقبين فبي سبعة 

َهبر إلبى معنبى النهبار. وزعبم الفبّراء  نبه سبمع بعب  يوم القيامة وضياء, فوّجهبوا معنبى قولبه: ونَ

 العرب ينشد:

ُُْح فَ   ْنتَِظر    إْن تَُك لَْيِليّا فإنّي نَِهْرَمتى  تى الّص

«: فإني نهر»على هذا التأويل مصدر من قولهم: نهرت  نهر نهرا. وعنى بقوله: « نهر»وقوله:   

    إني لصاحب نهار:    لست بصاحب ليلة.

فِي َمْقعَِد ِاْدٍ  يقول: في مجلس حّق ال لالو فيه وال تأثيم ِعْندَ َمِليٍك ُمْقتَِدٍر يقول: عند ذ  وقوله:   

 ُملك مقتدر على ما يشاء, وهو هللا ذو القّوة المتين, تُار  وتعالى.

 ةخر تفسير سورة اقتربت الساعة
 

 

 سورة الرحمن

 سورة الرحمن مدنيّة

 وةياتها ثمان وسُعون

 رحَمن الرحيـمبسم هللا ال
 

 5-1اآلية : 
القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }الّرْحَمببـَُن *  َعلّببَم اْلقُببْرةَن *  َخلَببَق اإِلنَسبباَن *  َعلَّمببهُ الَُيَبباَن *  

 الّشْمُس َواْلقََمُر بُِحْسَُاٍن {.

, إذ بّصركم يقول تعالى ذكره: الرحمن  يها الناس برحمته إياكم علمكم القرةن, فأنعم بذلك عليكم   

به ما فيه رضا ربكبم, وعبّرفكم مبا فيبه سبخطه, لتطيعبوه باتُباعكم مبا يرضبيه عبنكم, وعملكبم بمبا 

 مركم به, وبتجنُكم ما يُسخطه عليكم, فتستوجُوا بذلك جزيل ثوابه, وتنجوا من  ليم عقابه. ورو  

 عن قتاوة في ذلك ما:

العقيلبي, قبال: حبدثنا  ببو العبوام العجلبي, ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مبروان 25419  

 عن قتاوة,  نه قال في تفسير الّرْحَمُن َعلَّم القُْرةَن قال: نعمة وهللا عظيمة.

وقوله: َخلََق اإلْنساَن يقول تعالى ذكبره: خلبق ةوم وهبو اإلنسبان فبي قبول بعضبهم. ذكبر مبن قبال   

 ذلك:

ل: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة َخلَببَق اإلْنسبباَن قببال: حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: قببال: حببدثنا مهببران, قببا   

 اإلنسان: ةوم الى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة َخلَبَق اإلْنسباَن قبال: اإلنسبان: 25420  

 ةوم الى هللا عليه وسلم.

وائبه عبن جنسبه, كمبا قيبل: إن وقال ةخرون: بل عنى بذلك الناس جميعا, وإنما وحبد فبي اللفبظ أل  

 اإلنسان لفي ُخسر والقوالن ك هما غير بعيدين من الصواب الحتمال  اهر الك م إياهما.

 وقوله: َعلَّمهُ الَُياَن يقول تعالى ذكره: علّم اإلنسان الُيان.  

لحب ل ثم اختلف  هل التأويل في المعنّي بالُيان في هبذا الموضبع, فقبال بعضبهم: عنبى ببه بيبان ا  

 والحرام. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولهعَلَّمبهُ الَُيباَن: علمبه هللا 25421  

 بيان الدنيا واالَخرة بين ح له وحرامه, ليحتّ  بذلك على خلقه.

َعلَّمهُ الَُياَن الدنيا واالَخبرة حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سعيد, عن قتاوة    

 ليحتّ  بذلك عليه.
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ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمبد ببن مبروان, قبال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة, فبي 25422  

 قوله: َعلَّمهُ الَُياَن قال: تََُيَّن له الخيُر والشّر, وما يأتي, وما يدع.

 ّز وجّل علم اإلنسان الُيان. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: عنى به الك م:     ن هللا ع  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َعلَّمبهُ الَُيباَن قبال: 25423  

 الُيان: الك م.

والصواب من القول في ذلك  ن يقال: معنى ذلك:  ن هللا علّم اإلنسان ما به الحاجة إليبه مبن  مبر   

من الح ل والحرام, والمعاي  والمنطق, وغير ذلك ممبا ببه الحاجبة إليبه, ألن هللا جبّل وينه ووُنياه 

ثناَه لم يخصص بخُره ذلك,  نه علّمه مبن الُيبان بعضبا وون بعب , ببل عبّم فقبال: علّمبه الُيبان, 

 فهو كما عّم جّل ثناَه.

, فقبال بعضبهم: معنباه: الشبمس وقوله: الّشْمُس والقََمُر بُحْسُاٍن اختلف  هل التأويل في تأويل ذلك  

 والقمر بحسُان, ومنازل لها يجريان وال يعدوانها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن خلف العسق ني, قال: حدثنا الفريابي, قال: حدثنا إسرائيل, قبال: حبدثنا 25424  

قبال: بحسباب سما  بن حرب, عبن عكِرمبة, عبن اببن عُباس, فبي قولبه: الّشبْمُس والقََمبُر بُِحْسبُاٍن 

 ومنازل يرس ن.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: الّشْمُس والقََمُر بُِحْسُاٍن قال: يجريان بعدو وحساب.

ي ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن إسبماعيل ببن  ببي خالبد, عبن  بب25425  

 مالك الّشْمُس والقََمُر بُِحْسُاٍن قال: بحساب ومنازل.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة الّشبْمُس والقََمبُر بُِحْسبُاٍن:    25426  

 بحساب و جل.

 حدثنا ابن عُد األعلى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: الّشبْمُس والقََمبرُ    

 بُِحْسُاٍن قال: يجريان في حساب.

ـ حدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: الّشبْمُس والقََمبُر 25427  

بُِحْسُاٍن قال: يحسب بهما الدهر والزمان لوال الليل والنهار, والشمس والقمبر لبم يبدر   حبد كيبف 

 و نهارا كله كيف يحسب.يحسب شيئا لو كان الدهر لي ً كله, كيف يحسب,  

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة الّشبْمُس والقََمبُر    

 بِحْسُاٍن قال: بحساب و جل.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك:  نهما يجريان بقَدَر. ذكر من قال ذلك:  

د هللا بن واوو, عن  بي الصهُاء, عن الضحا , ـ حدثنا  بو هشام الرفاعي, قال: حدثنا ع25428ُ  

 في قوله: الّشْمُس والقََمُر بُِحْسُاٍن قال: بقدر يجريان.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك  نهما يدوران في مثل قطب الرحا. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن خلف العسق ني, قال: حدثنا محمبد ببن يوسبف, قبال: حبدثنا إسبرائيل, 25429  

قال: حدثنا  بو يحيى عن مجاهد وقال: حدثنا محمبد ببن يوسبف, قبال: حبدثنا ورقباء, عبن اببن  ببي 

 نجيح, عن مجاهد, في قوله: بُِحْسُاٍن قال: كحسُان الرحا.

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا    

عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد فببي قببول هللا: بُِحْسببُاٍن قببال: الحسببن, قببال: حببدثنا ورقبباء جميعببا, 

 كحسُان الرحا.

و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: الشمس والقمر يجريبان بحسباب ومنبازل,   

ألن الحسُان مصدر من قول القائل: حسُته حسبابا وحسبُانا, مثبل قبولهم: ُكفرتبه كفرانبا, وُغْفرتبه 

 يل: إنه جمع حساب, كما الشهُان: جمع شهاب.ُغْفرانا. وقد ق

واختلبف  هبل العربيبة فيمبا رفبع ببه الشببمس والقمبر, فقبال بعضبهم: رفعبا بحسبُان:    بحسبباب,   

و ضمر الخُر, وقال: و  ّن وهللا  علم  نه قال: يجريان بحسباب وقبال بعب  مبن  نكبر هبذا القبول 
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بحساب, قال: والُيان يأتي على هذا: علّمه  منهم: هذا غل , بحسُان يرافع الشمس والقمر:    هما

 الُيان  ن الشمس والقمر بحسُان قال: ف  يحذق الفعل ويُضمر إالّ شاذّا في الك م.

 9-6اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالبنّْجُم َوالّشبَجُر يَْسبُجدَاِن *  َوالّسبَمآَء َرفَعََهبا َوَوَضبَع اْلِميبَزاَن *  

 الَْواْ فِي اْلِميَزاِن *  َو َقِيُمواْ اْلَوْزَن بِاْلِقْسِ  َوالَ تُْخِسُرواْ اْلِميَزاَن {. اَلّ تَطْ 

اختلف  هل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع مبع إجمباعهم علبى  ن الشبجر مبا قبام علبى    

سب  سا , فقال بعضبهم: عنبي ببالنجم فبي هبذا الموضبع مبن النُبات: مبا نجبم مبن األرض, ممبا ينُ

 عليها, ولم يكن على سا  مثل الُقل ونحوه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي 25430  

 قوله: والنّْجُم قال: ما يَُُس  على األرض.

والنّْجُم قال: البنجم  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد, في قوله:25431  

 كّل شيء ذهب مع األرض فرشا, قال: والعرب تسمي الثيل نجما.

ـ حدثني محمد بن خلف العسق نّي, قال: حدثنا َرّواو بن الجّراح, عن شريك, عن السدّ  25432  

 والنّْجُم والّشَجُر يَْسَجدَاِن قال: النجم: نُات األرض.

 دثنا مهران, عن سفيان والنّْجُم قال: النجم: الذ  ليس له سا .ـ  حدثنا ابن ُحَميد, قال: ح25433  

 وقال ةخرون: ُعنِي بالنجم في هذا الموضع: نجم السماء. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25434  

ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: والنّْجُم قال: قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن 

 نجم السماء.

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة قولبه: والبنّْجُم يعنبي: نجبم 25435  

 السماء.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة والنّْجُم والّشبَجُر يَْسبُجداِن قبال:    

 إنما يريد النجم.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, عن الحسن, نحوه.25436  

و ولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ُعنِي بالنجم: ما نجم من األرض من نُبت لعطبف   

سبجدان هلل, الشجر عليه, فكان بأن يكبون معنباه لبذلك: مبا قبام علبى سبا  ومبا ال يقبوم علبى سبا  ي

بمعنى:  نه تسجد له األشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقه  شُه و ولبى بمعنبى الكب م مبن غيبره. 

و ما قوله: والّشَجُر فإن الشجر ما قد وابفت ابفته قُبل. وبالبذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. 

 ذكر من قال ذلك:

معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني 25437  

 والّشَجُر يَْسُجداِن قال: الشجر: كل شيء قام على سا .

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قبال: حبدثنا يعقبوب, عبن جعفبر, عبن سبعيد, فبي قولبه: والّشبَجُر قبال: 25438  

 الشجر: كّل شيء قام على سا .

, عبن قتباوة, فببي قولبه: والّشبَجُر قببال: ـب حبدثنا بشببر, قبال: حبدثنا يزيببد, قبال: حبدثنا سببعيد25439  

 الشجر: شجر األرض.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان والّشَجُر يَْسُجداِن قبال: الشبجر البذ  لبه 25440  

 ُسْو .

ِ يَْسبُجدُ َمبْن فِبي الّسبَمَوا   ِت و ما قوله يَْسُجداِن فإنه ُعنبي ببه سبجوو  لهمبا, كمبا قبال جبّل ثنباَه ولِِلّ

 واألْرِض َطْوعا وَكْرها َوِ  لُُهْم بالالُدّّو واالََااِل. كما:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا تميم بن عُد المؤمن, عن زبرقان, عبن  ببي رزيبن وسبعيد 25441  

 والنّْجُم والّشَجُر يَْسُجداِن قاال:  لهما سجووهما.

قال: حدثنا  بو العبوام, عبن قتباوة والبنّْجُم  ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان,25442  

 والّشَجُر يَْسُجدَاِن ما نَّزل من السماء شيئا من خلقه إالّ َعُّده له طوعا وكرها.
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 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, عن الحسن, وهو قول قتاوة.25443  

عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار ,  ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو25444  

قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد فبي قولبه: والبنّْجُم 

والّشبَجُر يَْسبُجداِن قببال: يسبجد بكببرة وعشبيا. وقيببل والبنّْجُم والّشبَجُر يَْسببُجداِن فثنبى وهببو خُبر عببن 

 جمعين.

جمعت الجمعين من غير الناس مثل السدر والنخل, جعلبوا فعلهمبا  وقد زعم الفراء  ن العرب إذا  

واحدا, فيقولون الشاء والنعم قد  قُل, والنخل والسدر قد ارتوى, قال: وهبذا  كثبر ك مهبم, وتثنيتبه 

 جائزة.

 وقوله: والّسماَء َرفَعَها يقول تعالى ذكره: والسماء رفعها فو  األرض.  

يقول: ووضع العدل بين خلقه في األرض. وذُكر  ن ذلك فبي قبراءة عُبد وقوله: َوَوَضَع الِميَزاَن   

والخف  والوضع: متقاربا المعنى في ك م العبرب. وبنحبو البذ  قلنبا فبي « وَخفََ  الِميَزانَ »هللا 

 ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى و25445  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: َوَوَضبَع 

 الِميَزاَن قال: العدل.

 وقوله:  الّ تَْطالَْوا فِي الِميَزاِن يقول تعالى ذكره:  ال تظلموا وتَُخُسوا في الوزن. كما:  

: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله:  الّ تَْطالَبْوا فبي الِميبَزاِن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال25446  

 اعدل يا ابن ةوم كما تحّب  ن يعدل عليك, و وق كما تحّب  ن يَُوفى لك, فإن بالعدل ا ح الناس.

وكان ابن عُاس يقول: يا معشبر الَمبواِلي, إنكبم قبد وليبتم  مبرين, بهمبا هلبك مبن كبان قبُلكم, هبذا   

 المكيال والميزان.

ـ حدثنا عمرو بن عُد الحميد, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن ماليرة, عن مسلم, عبن 25447  

 بببي الماليببرة, قببال: سببمعت ابببن عُبباس يقببول فببي ُسببو  المدينببة: يببا معشببر المببوالي, إنكببم قببد بُليببتم 

 بأمرين  هلك فيهما  متان من األمم: الِمْكيال, والِميزان.

اليبرة, قبال: ر ى ابببن عُباس رجب ً يبزن قببد  رجبح, فقبال:  قببم ـب قبال: ثنبا مببروان, عبن م25448  

 اللسان,  قم اللسان,  ليس قد قال هللا: و قِيُموا اْلَوْزَن بالِقْس  َوال تُْخِسُروا الِميَزاَن.

 وقوله: و قِيُموا الَوْزَن بالِقْسِ  يقول: و قيموا لسان الميزان بالعدل.  

يقول تعالى ذكره: وال نتقصوا البوزن إذا وزنبتم للنباس وتظلمبوهم.  وقوله: َوال تُْخِسُروا الِميَزانَ   

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  بو العّوام, عن قتاوة والّسماَء 25449  

ي الِميَزاِن و قِيُموا الَوْزَن بالِقْسِ  َوال تُْخِسُروا الِميَزاَن قال قتاوة َرفَعَها َوَوَضَع الِميَزاَن  الّ تَْطالَْوا فِ 

قال ابن عُاس: يا معشر الموالي إنكم وليتم  مبرين بهمبا هلبك مبن كبان قبُلكم, اتقبى هللا رجبل عنبد 

شباء  ِميزانه, اتقى هللا رجل عند مكياله, فإنما يعدله شيء يسير, وال ينقصبه ذلبك, ببل يزيبده هللا إن

 هللا.

ـ حبدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: و قِيُمبوا البَوْزَن 25450  

 بالِقْسِ  َوال تُْخِسُروا الِميَزاَن قال: نقصه, إذا نقصه فقد َخّسره تخسيره نقصه.

 12-10اآلية : 
*  فِيَهبا فَاِكَهبةٌ َوالنّْخبُل ذَاُت األْكَمباِم *  القول فـي تأويـل قولبه تعبالى:   }َواألْرَض َوَضبعََها ِلألنَباِم 

 َواْلَحّب ذُو اْلعَْصِف َوالّرْيَحاُن {.

يقول تعالى ذكره: َواألَْرَض َوَضعَها ِلْ َءنَاِم واألرض َوّطأها وهبم األنبام. وبنحبو البذ  قلنبا فبي    

 ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علبّي, عبن اببن عُباس, قولبه: ـ حدثنا علّي, قال: حد25451  

 لألَناِم يقول: للخلق.
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ـ حدثني محمد ببن سبعد, ثنبي  ببي, قبال: ثنبي عمبي, قبال: ثنبي  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن 25452  

 عُاس, قوله: واألْرَض َوَضعَها لألَناِم قال: كّل شيء فيه الروح.

ا اببن ُعلَيبة, قبال:  خُرنبا  ببو رجباء, عبن الحسبن, فبي قولبه: ـ حدثني يعقوب, قال: حبدثن25453  

 واألْرَض َوَضعَها لألَناِم قال: للخلق الجّن واإلنس.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25454  

في قوله: لألَنباِم قبال:  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد,

 للخ ئق.

 ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة لألَناِم قال: للخلق.25455  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوَضبعَها لألَنباِم قبال: 25456  

 األنام: الخلق.

ثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  بو العّوام, عن قتاوة واألْرَض َوَضعَها حدثنا ابن بشار, قال: حد   

 لألَناِم قال: للخلق.

 حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, مثله.   

 وقوله: فِيها فاِكَهةٌ والنّْخُل ذَاُت األكَماِم يقول تعالى ذكره: في األرض فاكهة, والهاء واأللف فيهبا  

 من ذكر األرض. والنّْخُل ذَاُت األكماِم واألكمام: جمع كّم, وهو ما تكممت فيه.

واختلف  هل التأويل في معنى ذلك, فقال بعضهم: عنى بذلك تكمم النخل في الليف. ذكر من قال   

 ذلك:

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا اببن عليبة, عبن  ببي رجباء, قبال: سبألت الحسبن, عبن قولبه: 25457  

 ْخُل ذَاُت األكماِم فقال: َسعَفة من ليف ُعِصَُْت بها.والنّ 

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة والحسن ذَاُت األكمباِم 25458  

  كمامها: ليفها.

كون حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة والنّْخُل ذَاُت األكماِم: الليف الذ  ي   

 عليها.

 وقال ةخرون: يعني باألكمام: الّرفَات. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  بو العّوام, عن قتباوة َوالنّْخبُل 25459  

 ذَاُت األكماِم قال:  كمامها ُرفاتها.

 كمامه. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: بل معنى الك م: والنخل ذات الطلع المتكمم في   

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قولبه: والنّْخبُل ذَاُت األكمباِم 25460  

وقيل له: هو الطلع, قال: نعم, وهو في كم منه حتى ينفتق عنه قال: والحّب  يضا فبي  كمبام. وقبر  

 َوما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن  كماِمها.

األقوال في ذلك بالصواب  ن يقال: إن هللا وابف النخبل بأنهبا ذات  كمبام, وهبي متكممبة  و ولى  

في ليفها, وطلعها متكمم في ُجفِّه, ولم يخصص هللا الخُر عنها بتكممهبا فبي ليفهبا وال تكمبم طلعهبا 

 في جفه, بل عّم الخُر عنها بأنها ذات  كمام.

ُمتََكممة وذات َطْلع هبو فبي ُجفّبه مبتَكّمم فبيُعَّمم,  والصواب  ن يقال: عني بذلك ذان ليف, وهي به  

 كما َعّم جّل ثناَه.

وقوله: والَحّب ذُو العَْصِف والّريحاِن يقول تعالى ذكره: وفيها الحّب, وهو حّب الُُّر والشعير ذو   

 الور , والتُن: هو العَْصف, وإياه عنى علقمة بن َعَُدَة:

 ِصيفَتُهاَحدُوَرها ِمْن  تِّي الَماء َمْطموُم تَْسِقي َمذَانَِب قَْد مالَْت عَ  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25461  

 والَحّب ذُو العَْصِف والّرْيحاُن يقول: التُن.
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مد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني مح25462  

عُبباس, قولببه: والَحببّب ذُو العَْصببِف والّرْيحبباُن قببال: العصببف: ور  الببزرع األخضببر الببذ  قطببع 

 رَوسه فهو يسمى العصف إذا يُس.

العَْصِف الُقل من ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد والَحّب ذُو 25463  

 الزرع.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: والَحبّب ذُو العَْصبِف 25464  

 وعصفه تُنه.

 حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, قال: العصف: التُن.   

عن سفيان, عن الضحا  والَحّب ِذو العَْصِف قال: ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, 25465  

 الحّب الُّر والشعير, والعصف: التُّن.

ـ حدثنا سعيد بن يحيى, قال: حدثنا عُد هللا بن المُار  الُخراسانّي, عن إسماعيل بن  بي 25466  

 خالد, عن  بي مالك قوله: والَحّب ذُو العَْصِف والّرْيحاُن قال: الحّب  ّول ما ينُت.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25467  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا روقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهبد فبي قولبه: والَحبّب ذُو 

 العَْصِف والّرْيحاُن قال: العصف: الور  من كل شيء. قال: يقبال للبزرع إذا قُطبع: عصبافة, وكبلّ 

 ور  فهو عصافة.

حدثنا الحسن بن عرفة, قال: ثني يونس بن محمد, قال: حدثنا عُد الواحد, قبال: حبدثنا  ببو رو     

 عطية بن الحار , قال: سمعت الضحا  يقول في قوله: والَحّب ذُو العَْصِف قال: العصف: التُن.

قال: حدثنا  ببو ُكدَينبة, عبن ـ حدثنا سليمان بن عُد الجُار, قال: حدثنا محمد بن الصلت, 25468  

 عطاء, عن سعيد, عن ابن عُاس ذُو العَْصِف قال: العصف: الزرع.

 وقال بعضهم: العصف: هو الحّب من الُّر والشعير بعينه. ذكر من قال ذلك:  

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25469  

 ّب ذُو العَْصِف والّرْيحاُن  ما العصف: فهو الُّر والشعير.يقول في قوله: والحَ 

و ما قوله: والّرْيحاُن فإن  هل التأويل اختلفوا في تأويله, فقال بعضهم: هو الرز . ذكبر مبن قبال   

 ذلك:

ـ حدثني زيد بن  خزم الطائي, قال: حدثنا عامر بن مدر , قال: حدثنا عتُبة ببن يقظبان, 25470  

 ابن عُاس, قال: كّل ريحان في القرةن فهو رز .عن عكِرمة, عن 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25471  

قببال: حببدثنا الحسببن, قببال: حببدثنا ورقبباء جميعببا, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد والّرْيحبباُن قببال: 

 الرز .

هببران, عببن سببفيان, عببن الضببحا  والّرْيحبباُن: الببرز , ـبب حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا م25472  

 ومنهم من يقول: ريحاننا.

ـ حدثني سليمان بن عُد الجُار, قال: حدثنا محمد بن الصلت, قال: حدثنا  بو كدينة, عن 25473  

 عطاء, عن سعيد بن ُجُير, عن ابن عُاس والّرْيحاُن قال: الريح.

بن محمد, قال: حدثنا عُد الواحد, قبال: حبدثنا  ببو رو  حدثنا الحسن بن عرفة, قال: ثني يونس    

 عطية بن الحار , قال: سمعت الضحا  يقول في قوله: َوالّرْيحاُن قال: الرز  والطعام.

 وقال ةخرون: هو الريحان الذ  يشّم. ذكر من قال ذلك:  

 بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن 25474  

 عُاس, قال: الّرْيحاُن ما تنُت األرض من الريحان.

ـ حدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25475  

 يقول في قوله: والّرْيحاُن  ما الريحان: فما  نُتت األرض من ريحان.

يد, عبن قتباوة, عبن الحسبن والّرْيحباُن قبال: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سع25476  

 ريحانكم هذا.
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ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: والّرْيحاُن: الرياحين 25477  

 التي توجد ريحها.

 وقال ةخرون: هو ُخضرة الزرع. ذكر من قال ذلك:  

ي معاوية عن علّي, عبن اببن عُباس, قولبه: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثن25478  

 والّرْيحاُن يقول: ُخضرة الزرع.

 وقال ةخرون: هو ما قام على سا . ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سبعيد, قبال: الّرْيحباُن مبا قبام علبى 25479  

 سا .

 نِي به الرز , وهو الحّب الذ  يؤكل منه.و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُ   

وإنمببا قلنببا ذلببك  ولببى األقببوال فببي ذلببك بالصببواب, ألن هللا جببّل ثنبباَه  خُببر عببن الحببّب  نببه ذو   

العصف, وذلك ما وافنا من الور  الحاو  منه, والتُن إذا يبُس, فالبذ  هبو  ولبى بالريحبان,  ن 

منبه العصبف, ومسبموع مبن العبرب تقبول:  يكون حُه الحاو  منه, إذ كان من جنس الشيء البذ 

خرجنببا نطلببب َرْيحببان هللا ورزقببه, ويقببال: سببُحانَك وريحانَببك:    ورزقببك, ومنببه قببول الْنمببر بببن 

 تَْولب:

 َس ُم اإللِه َوَرْيحانُُهوَجنّتُهُ وَسماٌء ِوَرْر  

لببم  وذُكبر عببن بعضببهم  نببه كببان يقببول: العصببف: المببأكول مببن الحببّب والريحببان: الصببحيح الببذ   

 يؤكل.

واختلفت القراء في قراءة قوله: والّرْيحاُن فقر  ذلك عامة قّراء المدينة والُصرة وبع  المكيبين   

وبع  الكوفيين ببالرفع عطفبا ببه علبى الحبّب, بمعنبى: وفيهبا الحبّب ذو العصبف, وفيهبا الريحبان 

صببف, بمعنببى: بببالخف  عطفببا بببه علببى الع« والّرْيحببانِ » يضببا. وقببر  ذلببك عامببة قببراء الكببوفيين 

 والحّب ذو العصف وذو الريحان.

و ولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة مبن قبر ه ببالخفص للعلبة التبي بينبت فبي تأويلبه, و نبه   

بمعنى الرز . و ما الذين قر وه رفعا, فإنهم وّجهوا تأويلبه فيمبا  رى إلبى  نبه الريحبان البذ  يشبّم, 

عنى: وفيها الحّب ذو الور  والتُن, وذو الرز  المطعوم فلذلك اختاروا الرفع فيه وكونه خفضا بم

  ولى و حسن لما قد بيّناه قُل.

 16-13اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن *  َخلََق اإِلنَساَن ِمن َاْلَصاٍل َكاْلفَّخاِر *  

 *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.َوَخلََق اْلَجآّن ِمن ّماِرجٍ ّمن نّاٍر 

يعني تعالى ذكره بقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن: فُأّ  نِعَم ربكما معشر الجّن واإلنبس مبن هبذه    

 النعم تكذّبان. كما:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حبدثنا سبهل السبراج, عبن الحسبن فَُِبأّ  25480  

 الِء َربُّكما تَُكذّباِن فُأّ  نعمة ربكما تكذّبان.ة

ـ قال عُد الرحمن, قال: حدثنا سبفيان, عبن األعمب , عبن مجاهبد, عبن اببن عُباس, فبي 25481  

 قوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن قال: ال بأيتها يا رّب.

: حببدثنا يحيببى بببن ـبب حببدثنا محمببد بببن عُبباو بببن موسببى وعمببرو بببن مالببك النضببر , قبباال25482  

سليمان الطائفي, عن إسماعيل بن  مية, عن نافع, عن ابن عمر, قال: إن رسول هللا الى هللا عليه 

« مبا ِلبي  ْسبَمُع الِجبّن  ْحَسبَن َجَواببا ِلَربّهبا ِمبْنُكْم »وسلم قر  سورة الرحمن,  و قُرئت عنبده, فقبال: 

«: ْوِل ّللّاِ: فَُِأّ  ةالِء َربُّكمبا تَكبذّباِن  إالّ قالَبِت الِجبنّ ما  تَْيُت على قَ »قالوا: ماذا يا رسول هللا  قال: 

 «.ال بَِشْيٍء ِمْن نِْعَمِة َربّنا نَُكذّبُ 

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25483  

 كذّبان.فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول: فُأّ  نعمة هللا ت

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكبذّباِن يقبول 25484  

 للجّن واإلنس: بأّ  نِعم هللا تكذّبان.
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حدثنا ابن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن األعمب  وغيبره, عبن مجاهبد, عبن اببن    

 أّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن قال: ال بأيتها ربنا.عُاس  نه كان إذا قر  فَُِ 

ـ حدثني يونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد فبي قولبه: فَُِبأّ  ةالِء َربُّكمبا 25485  

تَُكذّباِن قال: االاَلء: القدرة, فُأّ  ةالئه تكذّب خلقكم كبذا وكبذا, فُبأّ  قُبدرة هللا تكبذّبان  يهبا البثّقَ ن, 

 واإلنس.الجّن 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكبذّباِن فخاطبب اثنبين, وإنمبا ذكبر فبي  ّول الكب م   

واحد, وهو اإلنسان  قيل: عاو بالخطاب في قوله: فَُِبأّ  ةالِء َربُّكمبا تَُكبذّباِن إلبى اإلنسبان والجباّن, 

و قولبه: َخلَبَق اإلْنسباَن ِمبْن َاْلَصباٍل كالفَّخباِر ويدّل على  ن ذلك كذلك ما بعبد هبذا مبن الكب م, وهب

َوَخلََق الجاّن ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر. وقد قيل: إنما جعبل الكب م خطاببا الثنبين, وقبد ابتبدىء الخُبر عبن 

واحد, لما قد جرى من فعبل العبرب, تفعبل ذلبك وهبو  ن يخباطُوا الواحبد بفعبل االثنبين, فيقولبون: 

 ُه ذلك مما قد بيّناه من كتابنا هذا في غير موضع.خلياها يا غ م, وما  ش

وقولبه: َخلَبَق اإلْنسباَن ِمبْن َاْلَصباٍل كالفَّخباِر يقببول تعبالى ذكبره: خلبق هللا اإلنسبان وهبو ةوم مببن   

الصال: وهو الطين اليابس البذ  لبم يطبُ , فإنبه مبن يُسبه لبه الصبلة إذا حبّر  ونقبر كالفخبار 

مطُوخا, كالذ  قد ُطُ  بالنار, فهو يصلصل كما يصلصل الفخبار, يعني  نه من يُُسه وإن لم يكن 

والفخار: هو الذ  قد ُطُ  من الطين بالنار. وبنحو الذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. ذكبر مبن 

 قال ذلك:

ـ حدثني عُيد هللا بن يوسف الجُيرّ , قال: حدثنا محمد بن كثير, قال: حدثنا مسلم, يعني 25486  

عن مجاهد, عبن اببن عُباس, قولبه: ِمبْن َاْلَصباٍل كالفَّخباِر قبال: هبو مبن الطبين البذ  إذا الم ئّي, 

 مطرت السماء فيُست األرض كأنه خزق رقا .

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قبال: حبدثنا عثمبان ببن سبعيد, قبال: حبدثنا بشبر ببن عمبارة, عبن  ببي 25487  

ين الزب, والب زب: اللّبِزج الطيبب رو , عن الضحا , عن ابن عُاس, قبال: خلبق هللا ةوم مبن طب

من بعد حمأ مسنون ُمْنتن. قال: وإنما كان َحَمأً مسنونا بعد التراب, قال: فخلبق منبه ةوم بيبده, قبال: 

قًى, فكان إبلبيس يأتيبه فيضبربه برجلبه, فيصلصبل فيصبّوت, قبال: فهبو فمك.  ربعين ليلة جسدا مل

 قول هللا تعالى: كالفَّخاِر يقول: كالشيء المنفرج الذ  ليس بمصمت.

ـ حدثنا ابن بشبار, قبال: حبدثنا محمبد ببن سبعيد وعُبد البرحمن, قباال: حبدثنا سبفيان, عبن 25488  

 ن عُاس قال: الصلصال: التراب المدقق.األعم , عن مسلم الُطين, عن سعيد بن ُجَُير, عن اب

حببدثني علببّي, قببال: حببدثنا  بببو اببالح, قببال: ثنببي معاويببة, عببن علببّي, عببن ابببن عُبباس, قببال:    

 الّصلصال: التراب المدقّق.

حدثني علّي, قال: حدثنا  بو ابالح, قبال: ثنبي معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, قولبه: َخلَبَق    

 الفَّخاِر يقول: الطين اليابس.اإلْنساَن ِمْن َاْلَصاٍل ك

ـ حدثنا هناو, قال: حدثنا  بو األحو , عن سما , عن عكِرمة, في قولبه: ِمبْن َاْلَصباٍل 25489  

 كالفَّخاِر قال: الصلصال: طين ُخل  برمل فكان كالفخار.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25490  

حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: ِمبْن َاْلَصباٍل  قال:

 كالفَّخاِر والصلصال: التراب اليابس الذ  يُسمع له الصلة فهو كالفخار, كما قال هللا عّز وجّل.

ِمببْن ـبب حببدثنا ابببن عُببد األعلببى, قببال: حببدثنا ابببن ثببور, عببن معمببر, عببن قتبباوة, فببي قولببه: 25491  

 َاْلَصاٍل كالفَّخاِر قال: من طين له الصلة كان يابسا, ثم خلق اإلنسان منه.

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه: ِمببْن َاْلَصبباٍل 25492  

كالفَّخاِر قال: يُس ةوم في الطين في الجنة, حتى اار كالصلصال, وهو الفخار, والحمأ المسنون: 

 ن الريح.المنت

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  بو العّوام, عن قتاوة َخلََق اإلْنساَن ِمبْن    

 َاْلَصاٍل كالفَّخاِر قال: من تراب يابس له الصلة.
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ـ قال: ثنا  بو عاام, قال: حدثنا شُيب, عن عكِرمة, عبن اببن عُباس َخلَبَق اإلْنسباَن ِمبْن 25493  

كالفَّخاِر قال: ما ُعِصر, فخرج من بين األاابع, ولو وّجه موّجه قوله: الصال إلى  نه  َاْلَصالٍ 

فع ل من قولهم اّل اللحم: إذا  نتن وتاليرت ريحبه, كمبا قيبل مبن ابّر الُباب ارابر, وكُكبب 

 من َكّب, كان وجها ومذهُا.

خلق الجاّن مبن مبارج مبن نبار, وهبو وقوله: َوَخلََق الجاّن ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر يقول تعالى ذكره: و  

ما اختل  بعضه بُع , من بين  حمر و افر و خضبر, مبن قبولهم: َمبِرج  مبر القبوم: إذا اخبتل , 

َكْيَف بَِك إذَا ُكْنَت فِي ُحثالٍَة ِمَن النّاِس قَْد »ومن قول النُّي الى هللا عليه وسلم لعُد هللا بن عمرو: 

 َوذلَك ُهَو لََهُب النّاِر َوِلسانُهُ.« َمِرَجْت ُعُهووُُهْم و ماناتُُهمْ 

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا عُد هللا بن يوسف الجُيرّ   بو حفص, قبال: حبدثنا محمبد ببن كثيبر, قبال: حبدثنا 25494  

 طها و حسنها.مسلم, عن مجاهد, عن ابن عُاس, في قوله: ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر قال: من  وس

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: َوَخلََق الجاّن ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر يقول: خلقه من لهب النار من  حسن النار.

قوله: ِمْن ماِرجٍ  حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُاس,   

 ِمْن ناٍر يقول: خالص النار.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قبال: حبدثنا عثمبان ببن سبعيد, قبال: حبدثنا بشبر ببن عمبارة, عبن  ببي 25495  

رو , عن الضحا  عن ابن عُاس, قال: خلقت الجّن الذين ذكروا في القبرةن مبن مبارج مبن نبار, 

 ت.وهو لسان النار الذ  يكون في طرفها إذا  لهُ

ـ حدثنا هناو, قال: حدثنا  بو األحو , عن سما , عن عكِرمة, في قوله: ِمْن ماِرجٍ ِمبْن 25496  

 ناٍر قال: من  حسن النار.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25497  

قبال: اللهبب األابفر واألخضبر البذ   عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ِمْن ماِرجٍ ِمْن نبارٍ 

 يعلو النار إذا  وقدت.

وحدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد مثله, إالّ    

  نه قال: واألحمر.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد َوَخلََق الجباّن 25498  

 ماِرجٍ ِمْن ناٍر قال: هو اللّهب المنقطع األحمر. ِمنْ 

ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الضحا , في قولبه: َوَخلَبَق الجباّن ِمبْن مبارجٍ ِمبْن نباٍر 25499  

 قال:  حسن النار.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25500  

 ْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر قال: من لهب النار.يقول في قوله: مِ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوَخلََق الجاّن ِمْن مباِرجٍ 25501  

 ِمْن ناٍر:    من لهب النار.

ـ حدثنا ابن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن الحسبن, فبي قولبه: ِمبْن 25502  

 ِمْن نار قال: من لهب النار.ماِرجٍ 

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوَخلَبَق الجباّن ِمبْن 25503  

 ماِرجٍ ِمْن ناٍر قال: المارج: اللهب.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  بو العّوام, عن قتاوة َوَخلََق الجباّن ِمبْن    

 ِرجٍ ِمْن ناٍر قال: من لهب من نار.ما

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّبان يقول تعالى ذكره فُأّ  نعمة ربكمبا معشبر الثقلبين مبن هبذه البنعم   

 تكذّبان 

 21-17اآلية : 
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ُكَمببا تَُكببذّبَاِن *  القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }َرّب اْلَمْشببِرقَْيِن َوَرّب اْلَماْلببِربَْيِن *  فَُِببأَّ  ةآلِء َربّ 

ُْاِليَاِن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَِكذّبَاِن {.  َمَرَج اْلَُْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن *  بَْينَُهَما بَْرَزٌخ الّ يَ

يقول تعالى ذكره: ذلكم  يها الثق ن َرّب الَمْشِرقَيِن يعني بالمشرقين: مشر  الشمس فبي الشبتاء,    

 ومشرقها في الصيف.

قولبه: َوَرّب الَماْلبِربَيِن يعنبي: ورّب مالببرب الشبمس فبي الشبتاء, ومالربهببا فبي الصبيف. وبنحببو و  

 الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـبب حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا يعقببوب القمببي, عببن جعفببر, عببن ابببن  بببزى, قولببه: َرّب 25504  

مشار  الصيف ومالارب الصيف, مشبرقان تجبر  فيهمبا الشبمس  الَمْشرقَيِن َوَرّب الَماْلِربَيِن قال:

ستون وث   مئة في ستين وث   مئة بُْرج, لكّل برج مطلع, ال تطلع يومين من مكان واحد. وفي 

 المالرب ستون وث   مئة برج, لكل برج ماليب, ال تاليب يومين في برج.

حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: 25505  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: َرّب الَمْشبِرقَيِن 

 َوَرّب الَماْلِربَيِن قال: مشر  الشتاء ومالربه, ومشر  الصيف ومالربه.

َرّب الَمْشبِرقَيِن َوَرّب ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: 25506  

 الَماْلِربَيِن فمشرقها في الشتاء, ومشرقها في الصيف.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قبال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة قولبه: 25507  

 َرّب الَمْشِرقَيِن َوَرّب الَماْلِربَيِن قال: مشر  الشتاء ومالربه, ومشر  الصيف ومالربه.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َرّب الَمْشِرقَيِن َوَرّب 25508  

الَماْلِربَيِن قال:  قصر مشر  في السنة, و طول مشر  في السنة و قصر مالرب في السنة, و طول 

 مالرب في السنة.

معشبر الجبّن واإلنبس مبن هبذه البنعم التبي  وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول: فُأّ  نعم ربكمبا  

 نعببم بهببا علببيكم مببن تسببخيره الشببمس لكببم فببي هببذين المشببرقين والمالببربين تجببر  لكمببا وائُببة 

 بمرافقكما, ومصالح ونياكما ومعايشكما تكذبان.

وقوله: َمَرَج الَُْحَرْين يَْلتَِقيباِن يقبول تعبالى ذكبره: مبرج رّب المشبرقين ورّب المالبربين الُحبرين   

يلتقيان, يعني بقوله: َمَرَج:  رسل وخلى, من قولهم: مبرج فب ن وابتبه: إذا خ هبا وتركهبا. وبنحبو 

 الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25509  

 َمَرَج الَُْحَرين يقول:  رسل.

واختلف  هل العلم في الُحرين اللذين ذكرهما هللا جّل ثناَه في هذه االَية,  ّ  الُحرين هما  فقال   

 بعضهم: هما بحران:  حدهما في السماء, واالَخر في األرض. ذكر من قال ذلك:

تَِقيباِن ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفبر, عبن اببن  ببزى َمبَرَج الَُْحبَرْين يَلْ 25510  

ُْاِلياِن قال: بحر في السماء, وبحر في األرض.  بَْينَُهما بَْرَزٌخ ال يَ

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حبدثنا اببن يمبان, عبن  شبع., عبن جعفبر عبن سبعيد, فبي قولبه: 25511  

 َمَرَج الَُْحَرْين يَْلتَِقياِن قال: بحر في السماء, وبحر في األرض.

قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, 25512  

 عُاس, في قوله: َمَرَج الَُْحَرْيِن يَْلتَِقياِن قال: بحر في السماء واألرض يلتقيان كّل عام.

 وقال ةخرون: عنى بذلك بحر فارس وبحر الروم. ذكر من قال ذلك:  

سفيان, عن زيباو مبولى مصبعب, عبن الحسبن  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن25513  

 َمَرَج الَُْحَرْين يَْلتَِقياِن قال: بحر الروم, وبحر فارس واليمن.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قولبه: َمبَرَج الَُْحبَرْين يَْلتَِقيباِن 25514  

 فالُحران: بحر فارس, وبحر الروم.

على, قال: حدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة َمبَرَج الَُْحبَرْيِن يَْلتَِقيباِن قبال: حدثنا ابن عُد األ   

 بحر فارس وبحر الروم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



و ولى األقوال في ذلك عند  بالصواب قول من قال: ُعنَِي به بحر السماء, وبحر األرض, وذلك   

ان إنما يخرج مبن  ابداق بحبر األرض  ن هللا قال يَْخُرُج مْنُهما اللّْؤلُُؤ َوالَمْرجاُن واللؤلؤ والمرج

 عن قَْطر ماء السماء, فمعلوم  ن ذلك بحر األرض وبحر السماء.

ُْاِلياِن يقبول تعبالى ذكبره: بينهمبا حباجز وبعبدٌ, ال يُفسبد  حبدهما اباحُه    وقوله: بَْينَُهما بَْرَزٌخ ال يَ

ن البدنيا واالَخبرة فيُالي ببذلك عليبه, وكبل شبيء كبان ببين شبيئين فهبو ببرزخ عنبد العبرب, ومبا ببي

 برزخ. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ُْاِليباِن 25515   ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن ابن  ببزى بَْينَُهمبا بَبْرَزٌخ ال يَ

 ال يُالي  حدهما على ااحُه.

ُْاليباِن  ـ قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا فطر, عن25516   مجاهبد, قولبه: بَْينَُهمبا بَبْرَزٌخ ال يَ

 قال: بينهما حاجز من هللا, ال يُالي  حدهما على االَخر.

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25517  

ُْالياِن يقول: حاجز.  بَْينَُهما بَْرَزٌخ ال يَ

ُْاليباِن  ـ حدثنا بشر, قال:25518   حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: بَْينَُهما بَْرَزٌخ ال يَ

 والُرزخ: هذه الجزيرة, هذا اليَُس.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, قبال: الُبرزخ البذ  بينهمبا:    

 األرض التي بينهما.

محمد بن مروان, قال: حدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة بَْينَُهمبا  ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا25519  

ُْاِلياِن قال: ُحِجز المالح عن العذب, والعذب عن المالح, والماء عن اليُس, واليبُس عبن  بَْرَزٌخ ال يَ

 الماء, ف  يُالي بعضه على بع  بقّوته ولطفه وقُدرته.

ل اببن زيببد, فبي قولببه: َمبَرَج الَُْحببَرْيِن ـب حبدثني يببونس, قبال:  خُرنببا اببن وهببب, قبال: قببا25520  

ُْاِلياِن قال: منعهما  ن يلتقيا بالُرزخ الذ  جعبل بينهمبا مبن األرض. قبال:  يَْلتَِقياِن بَْينَُهما بَْرَزٌخ ال يَ

 والُرزخ بعد األرض الذ  جعل بينهما.

ُْاِلياِن فقبال بعضبهم: معنبى ذلبك: ال   يُالبي  حبدهما علبى  واختلف  هل التأويل في معنى قوله: ال يَ

 ااحُه. ذكر من قال ذلك:

ُْاِليباِن: ال يُالبي  حبدهما علبى     حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن ابن  بزى ال يَ

 ااحُه.

 قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا فطر, عن مجاهد, مثله.   

 بو العّوام, عن قتاوة مثله.حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا     

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك:  نهما ال يختلطان. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25521  

ُْاِليبانِ  قبال:  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: ال يَ

 ال يختلطان.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: ال يُاليان على اليََُس. ذكر من قال ذلك:  

ُْاِليباِن علبى اليبُس, 25522   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: ال يَ

ار  وما  خذ  حدهما من ااحُه فهو بالي, فحجبز  حبدهما عبن اباحُه بقدرتبه ولطفبه وج لبه تُب

 وتعالى.

 وقال ةخرون: بل معناه: ال يُاليان  ن يلتقيا. ذكر من قال ذلك:  

ُْاِليباِن قبال: ال 25523   ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: ال يَ

 يُالي  حدهما  ن يلتقي مع ااحُه.

للبذين ذكرهمبا فبي هبذه االَيبة و ولى األقوال في ذلك بالصواب  ن يقال: إن هللا واف الُحبرين ا  

 نهما ال يُاليان, ولم يخصص وافهما في شيء وون شيء, بل عّم الخُر عنهما ببذلك, فالصبواب 

 ن يُعَّم كما عّم جّل ثناَه, فيقال: إنهما ال يُاليان علبى شبيء, وال يُالبي  حبدهما علبى اباحُه, وال 

 يتجاوزان حدّ هللا الذ  حدّه لهما.
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َربُّكمببا تَُكببذّباِن يقببول تعببالى ذكببره: فُببأّ  نعببم هللا ربكمببا معشببر الجببّن واإلنببس  وقولببه: فَُِببأّ  ةالءِ   

تكذّبان من هبذه البنعم التبي  نعبم علبيكم مبن َمْرجبه الُحبرين, حتبى جعبل لكبم ببذلك حليبة تلُسبونها 

 كذلك.

 

 25-22اآلية : 
َجاُن *  فَُِأَّ  ةالَِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن *  َولَهُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَْخُرُج ِمْنُهَما الّلْؤلُُؤ َوالَمرْ 

 اْلَجَواِر اْلُمنَشئَاُت فِي اْلَُْحِر َكاألْع َِم *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

يقول تعالى ذكبره: يخبرج مبن هبذين الُحبرين اللبذين مرجهمبا هللا, وجعبل بينهمبا برزخبا اللؤلبؤ    

 والمرجان.

 هببل التأويببل فببي اببفة اللؤلببؤ والمرجببان, فقببال بعضببهم: اللؤلببؤ: مببا عظببم مببن الببدر,  واختلببف  

 والمرجان: ما االُر منه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن جابر, عن مجاهد, عن ابن عُباس 25524  

 اللّؤلُُؤ َوالَمْرجاُن قال: اللؤلؤ: العظام.

بشر, قال: حدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: يْخبُرُج ِمْنُهمبا اللّْؤلُبُؤ  ـ حدثنا25525  

َوالَمْرجاُن  ما اللؤلؤ فعظامبه, و مبا المرجبان فصبالاره, وإن هلل فيهمبا خزانبة وّل عليهبا عامبة بنبي 

 ةوم, فأخرجوا متاعا ومنفعة وزينة, وبُلالة إلى  جل.

دثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: يَْخُرُج ِمْنُهمبا اللّْؤلُبُؤ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: ح   

 َوالَمْرجاُن قال: اللؤلؤ الكُار من اللؤلؤ, والمرجان: الصالار منه.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25526  

 ما المرجان: فاللؤلؤ الصالار, و ما اللؤلؤ: فما عُظم منه.يقول في قوله: اللّْؤلُُؤ َوالَمْرجاُن  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25527  

 عُاس, يَْخُرُج ِمْنُهما اللّؤلُُؤ َوالَمْرجاُن قال: اللؤلؤ: ما عُظم منه, والمرجان: اللؤلؤ الصالار.

ونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد: المرجببان: هببو اللؤلببؤ ـبب وحببدثني يبب25528  

 الصالار.

ـ وحدثنا عمرو بن سعيد بن بشار القرشي, قال: حدثنا  بو قتيُة, قال: حبدثنا عُبد هللا ببن 25529  

ميسرة الحراني, قال: ثني شي  بمكة من  هل الشأم,  نبه سبمع كعبب األحُبار يُسبأل عبن المرجبان, 

 لُسذ.فقال: هو ا

 قال  بو جعفر: الُسذ له ُشعَب, وهو  حسن من اللؤلؤ.  

 وقال ةخرون: المرجان من اللؤلؤ: الكُار, واللؤلؤ منها: الصالار. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن موسى بن  بي عائشة,  و قيس بن 25530  

 ؤلؤ العظام.وهب, عن مّرة, قاَل: المرجان: الل

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى, حبدثني الحبار , 25531  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد قولبه: المرجبان, قبال: 

 ما عظم من اللؤلؤ.

األشبقر, قبال: حبدثنا ُزهيبر, عبن حدثني محمد بن سنان القزاز, قبال: حبدثنا الحسبين ببن الحسبن    

 جابر, عن عُد هللا بن يحيى, عن علّي, عن عكرمة, عن ابن عُاس, قال: المرجان: عظيم اللؤلؤ.

 وقال ةخرون: المرجان: جيد اللؤلؤ. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا شريك, عبن موسبى ببن  ببي عائشبة, قبال: سبألت مبّرة عبن 25532  

 المرجان قال: المرجان: جيد اللؤلؤ.اللؤلؤ و

 وقال ةخرون: المرجان: حجر. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عبن عمبرو ببن 25533  

 ميمون األوو  عن ابن مسعوو اللّْؤلُُؤ َوالَمْرجاُن قال: المرجان حجر.
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ؤلبؤ,  نبه هبو البذ  عرفبه النباس ممبا يخبرج مبن  ابداق الُحبر مبن والصواب من القول فبي الل  

الحّب و ما المرجان, فإني ر يت  هل المعرفبة بكب م العبرب ال يتبدافعون  نبه جمبع مرجانبة, و نبه 

 الصالار من اللؤلؤ, قد ذكرنا ما فيه من االخت ق بين متقدمي  هل العلم, وهللا  علم بصواب ذلك.

ة  ن اللؤلبؤ والمرجبان يخبرج مبن  حبد الُحبرين, ولكبن قيبل: يخبرج وقد زعم بع   هبل العربيب  

 منهما, كما يقال  كلت: خُزا ولُنا, وكما قيل:

 َور ْيُت َزْوَجِك فِي الَوَغىُمتَقَلّدا َسْيفا َوُرْمحا  

وليس ذلك كما ذهب إليه, بل ذلك كما وابفت مبن قُبل مبن  ن ذلبك يخبرج مبن  ابداق الُحبر,   

لك قيل: يَْخُرُج ِمْنُهما اللّؤلُُؤ يعني بهما: الُحران. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال عن قطر السماء, فلذ

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن األعم , عن عُد هللا 25534  

: إن السببماء إذا  مطببرت, فتحببت بببن عُببد هللا الببراز , عببن سببعيد بببن ُجَُيببر, عببن ابببن عُبباس, قببال

 األاداق  فواهها, فمنها اللؤلؤ.

حدثني محمد بن إسماعيل األحمسي, قال: حدثنا  بو يحيبى الحمباني, قبال: حبدثنا األعمب , عبن    

عُد هللا بن عُد هللا, عن سعيد بن ُجُير, عن اببن عُباس, قبال: إذا نبزل القطبر مبن السبماء تفتّحبت 

 األاداق فكان لؤلؤا.

حدثني عُد هللا بن محمد بن عمرو الالز , قال: حدثنا الفريابي, قال: ذكر سفيان, عن األعم ,    

عن عُد هللا بن عُد هللا, عن سعيد بن ُجُير, عن اببن عُباس, قبال: إن السبماء إذا  مطبرت تفتحبت 

 لها األاداق, فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ.

قال:  خُرنا محمد بن سوار, قبال: حبدثنا محمبد ببن ـ حدثنا محمد بن إسماعيل الفزار , 25535  

سليمان الكوخي بن  خي عُد الرحمن بن األاُهاني, عن عُد الرحمن األابُهاني, عبن عكِرمبة, 

قال: ما نزلبت قطبرة مبن السبماء فبي الُحبر إالّ كانبت بهبا لؤلبؤة  و نُتبت بهبا عنُبرة, فيمبا يحسبب 

 الطُر .

ْخببُرُج ِمْنُهمببا اللّْؤلُببُؤ والَمْرجبباُن فقر تببه عامببة قببّراء المدينببة واختلفببت القببّراء فببي قببراءة قولببه: يَ   

على وجه ما لم يسّم فاعله. وقر  ذلك عامة قّراء الكوفة وبع  المكيين بفبتح « يُْخَرجُ »والُصرة: 

 الياء.

والصواب من القول في ذلك  نهما قراءتبان معروفتبان, فُأيتهمبا قبر  القبارىء فمصبيب, لتقبارب   

 .معنييهما

وقوله: فَُِأَّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُبأّ  نِعبم ربكمبا معشبر الثقلبين التبي  نعبم بهبا   

 عليكم فيما  خرج لكم من نافع هذين الُحرين تكذّبان.

ربين وقوله: َولَهُ الَجَواِر الُمْنَشئاُت فِي الَُْحِر كاألْع م يقول تعالى ذكره: ولرّب المشبرقين والمالب  

 الجوار , وهي السفن الجارية في الُحار.

« الُمْنِشبئاتُ »وقوله: الُمْنَشئاُت فِي الَُْحِر اختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقر ته عامة قّراء الكوفبة   

بكسببر الشببين, بمعنببى: الظبباهرات السببير ال تببي يقببُلن ويببدبرن. وقببر  ذلببك عامببة قببّراء الُصببرة 

 ْنَشئاُت بفتح الشين, بمعن المرفوعات الق ع ال تي تقُل بهّن وتدبر.والمدينة وبع  الكوفيين المُ 

والصواب من القول في ذلك عند   نهما قراءتان معروفتان احيحتا المعنى متقاربتاه, فُأيتهمبا   

 قر  القارىء فمصيب. ذكر من قال في تأويل ذلك ما ذكرناه فيه:

عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار ,  ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو25536  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: الُمْنَشبئاُت فِبي 

 الَُْحِر قال: ما رفع قلعه من السفن فهي منشئات, وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشأة.

ا سبعيد, عبن قتباوة َولَبهُ الَجبَواِر الُمْنَشبئاُت فِبي ـ حدثنا بشر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثن25537  

 الَُْحِر كاألْع م يعني: السفن.

ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي قولببه: َولَببهُ الجببَواِر 25538  

 الُمْنَشئاُت فِي الَُْحِر كاألْع ِم يعني السفن.
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: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َولَبهُ الَجبَواِر الُمْنَشبئاُت فِبي حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال   

 الَُْحِر كاألْع ِم قال السفن.

وقوله: كاألْع م يقول: كالجُال, شُّه السفن بالجُال, والعرب تسمي كل جُبل طويبل علمبا ومنبه   

 قوله جرير:

 )إذا قََطْعنا َعلَما بَدَا َعلَُم (

تَُكبذّبان يقبول تعبالى ذكبره: فُبأّ  نعبم ربكمبا معشبر الجبّن واإلنبس التبي وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما   

  نعمها عليكم بإجرائه الجوار  المنشئات في الُحر جارية بمنافعكم تكذّبان.

 

 30-27اآلية : 
ُْقََى َوْجهُ َربَّك ذُو اْلَج َِل َواإِلْكَراِم *  فَُِأَّ  ةآلِء  َربُّكَما تَُكبذّبَاِن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َويَ

 *  يَْسأَلُهُ َمن فِي الّسَماَواِت َواألْرِض ُكّل يَْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

يقول تعالى ذكره: كّل مبن علبى  هبر األرض مبن جبّن وإنبس فإنبه هالبك, ويُقبى وجبه رببك يبا    

إلكرام من نعت الوجه فلذلك رفع ذو. وقبد ذُكبر  نهبا فبي محمد ذو الج ل واإلكرام وذو الج ل وا

 على  نه من نعت الرّب وافته.« ذ  الَج ل واإلْكَرام»قراءة عُد هللا بالياء 

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نِعَبم ربكمبا معشبر الثقلبين مبن هبذه البنعم   

 تكذّبان.

َمْن فِي الّسَمواِت واألْرِض يقول تعالى ذكره: إليبه يَْفبزع بمسبألة الحاجبات كبّل مبن  وقوله: يَْسئَلُهُ   

 في السموات واألرض, من َملَك وإنس وجّن وغيرهم, ال غنى بأحد منهم عنه. كما:

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: يَْسئَلُهُ َمْن فِي الّسبَمَواتِ 25539  

واألْرِض, ُكّل يَْوم ُهَو فِي شأٍْن ال يستالني عنبه  هبل السبماء وال  هبل األرض, يُْحيبى َحيبا, ويُِميبت 

ميتببا ويربببي ابباليرا, ويببذّل كُيببرا, وهببو َمْسببأَل حاجببات الصببالحين, ومنتهببى شببكواهم, واببري  

 األخيار.

عن  بيبه, عبن اببن  ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي,25540  

عُاس, قوله: يَْسئَلُهُ َمن فِي الّسَمَواِت واألرِض, ُكّل يَْوٍم ُهَو فِي شبأٍن قبال: يعنبي مسبألة عُباوه إيباه 

 الرز  والموت والحياة, كّل يوم هو في ذلك.

وقوله: ُكّل يَوٍم ُهَو فِي شأنِيقول تعالى ذكره من كّل يبوم فبي شبأن خلقبه, فيفبرج كبرب ذ  كبرب   

فببع قومببا ويخفبب  ةخببرين, وغيببر ذلببك مببن شببئون خلقببه. وبنحببو الببذ  قلنببا فببي ذلببك قببال  هببل وير

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن يبونس ببن خُباب, واألعمب  عبن 25541  

ئ ً,  و يفّك عانيا,  و مجاهد, عن عُيد بن عمير ُكّل يَوٍم ُهَو فِي شأٍن قال: يجيب واعيا, ويعطي سا

 يشفي سقيما.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  بو  حمد, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد, عن عُيد بن    

 عمير في قوله: ُكّل يَوٍم ُهَو فِي شأٍن قال: يفّك عانيا, ويشفي سقيما, ويجيب واعيا.

دثنا  يببوب بببن سببويد, عببن سببفيان, عببن ـبب وحببدثني إسببماعيل بببن إسببرائيل البب َل, قببال: حبب25542  

األعم , عن مجاهد, في قوله: ُكّل يَوٍم ُهَو فِي شأٍن قال: من شبأنه  ن يطعبي سبائ ً, ويفبّك عانيبا, 

 ويجيب واعيا, ويشفي سقيما.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25543  

حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ُكّل يَوٍم ُهبَو قال: حدثنا الحسن, قال: 

 فِي شأٍن قال: كّل يوم هو يجيب واعيا, ويكشف كربا, ويجيب مضطّرا, ويالفر ذنُا.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن األعم , عن مجاهد, عن عُيبد ببن    

 ي شأٍْن يجيب واعيا, ويعطى سائ ً, ويفّك عانيا, ويتوب على قوم ويالفر.عمير ُكّل يَْوٍم ُهَو فِ 

ـ حدثنا ابن بشار, قبال: حبدثنا مبروان, قبال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة يَْسبئَلَهُ َمبْن فِبي 25544  

 الّسَمواِت واألْرِض ُكّل يَْوٍم ُهَو فِي شأٍْن قال: يخلق مخلقا, ويميت ميتا, ويحد   مرا.
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ـ حدثني عُد هللا بن محمد ببن عمبرو الالبز , قبال: حبدثنا إببراهيم ببن محمبد ببن يوسبف 25545  

الفريابي, قال: حدثنا عمرو بن بكر السكسكي, قال: حدثنا الحار  بن عُدة بن رباح الالساني, عن 

 بيه عُدة بن رباح, عبن منيبب ببن عُبد هللا األزو , عبن  بيبه قبال: تب  رسبول هللا ابلى هللا عليبه 

ياَْلِفبُر ذَْنُبا, ويُفَبّرُج »لم هذه االَية: ُكّل يَْوٍم ُهَو فِي شأٍْن فقلنا: يا رسول هللا, وماذلك الشأن  قال: وس

 «.َكْربا, ويَْرفَُع  ْقَواما, َويََضُع ةَخِرينَ 

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا عُيد هللا بن موسى, عن  بي حمزة الثمالي, عن سبعيد ببن 25546  

ابن عُاس: إن هللا خلق لوحا محفو ا من وّرة بيضاء, وفنباه ياقوتبة حمبراء, قلمبه نبور,  ُجُير, عن

وكتابه نور, عرضه ما بين السماء واألرض, ينظبر فيبه كبّل يبوم ثب   مئبة وسبتين نظبرة, يخلبق 

 بكل نظرة, ويُحيي ويميت, ويُعّز ويُذّل, ويفعل ما يشاء.

ِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نِعَم ربكما معشر الجّن واإلنس التي  نعم وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّبا  

عليكم من ارفه إيباكم فبي مصبالحكم, ومبا هبو  علبم ببه مبنكم مبن تقليُبه إيباكم فيمبا هبو  نفبع لكبم 

 تكذبان.

 

 34-31اآلية : 
ةآلِء َربُّكَمبا تَُكبذّبَاِن *  يََمْعَشبَر القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َسبنَْفُرُغ لَُكبْم  َيَّهبا البثّقَ َِن *  فَُِبأَّ  

ُسبْلَطاٍن اْلِجّن َواإِلنِس إِِن اْستََطْعتُْم  َن تَنفُذُواْ ِمْن  َْقَطاِر الّسبَماَواِت َواألْرِض فَانفُبذُواْ الَ تَنفُبذُوَن إِالّ بِ 

 *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

ْفُرُغ لَُكبم  يّهبا البثّقَ ِن فقر تبه قبّراء المدينبة والُصبرة وبعب  اختلفت القّراء في قراءة قولبه: َسبنَ   

باليباء وفتحهبا روّا علبى « َسبيَْفُرُغ لَُكبمْ »المكيين َسنَْفُرُغ لَُكْم بالنون. وقبر  ذلبك عامبة قبّراء الكوفبة 

 لخُر الخُر.قوله: يَْسئَلُهُ َمْن فِي الّسَمَواِت واألْرِض ولم يقل: يسألنا من في السموات, فأتُعوا ا

والصببواب مببن القببول فببي ذلببك عنببدنا  نهمببا قراءتببان معروفتببان متقاربتببا المعنببى, فُأيتهمببا قببر    

 القارىء فمصيب.

و ما تأويله: فإنه وعيد من هللا لعُاوه وتهدّو, كقول القائل الذ  يتهدّو غيره ويتوعده, وال شبالل لبه   

: سأجدّ في  مبر  و عاقُبك, وقبد يقبول القائبل يشالله عن عقابه, ألتفرغّن لك, وسأتفّرغ لك, بمعنى

للذ  ال شالل له, قد فرغت لي, وقد فرغت لشتمي:     خذت فيبه و قُلبت عليبه, وكبذلك قولبه جبّل 

ثناَه: َسنَْفُرُغ لَُكْم سنحاسُكم, ونأخذ في  مركم  يها اإلنس والجّن, فنعاقبب  هبل المعاابي, ونثيبب 

 قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك: هل الطاعة. وبنحو الذ  قلنا في ذلك, 

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25547  

 َسنَْفُرُغ لَُكْم  يّها الثّقَ ِن قال: َوعيد من هللا للعُاو, وليس باهلل شالل, وهو فارغ.

ر, عن معمبر, عبن قتباوة  نبه تب  َسبنَْفُرُغ لَُكبْم ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثو25548  

  يّها الثّقَ ِن قال: ونا من هللا فراغ لخلقه.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ُجويُر, عن الضحا  َسبنَْفُرُغ لَُكبْم 25549  

كم من وعبدناكم مبا وعبدناكم  يّها الثّقَ ِن قال: وعيد, وقد يُحتمل  ن يوجه معنى ذلك إلى: سنفُرغ ل

 من الثواب والعقاب.

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن: فُأّ  نعم ربكما معشر الثقلين التي  نعمها عليكم, من ثواببه  هبل   

 طاعته, وعقابه  هل معصيته تكذّبان .

ْن  ْقطبباِر الّسببَمَواِت واألْرِض فاْنفُببذُوا وقولببه: يببا َمْعَشببَر الِجببّن واإلْنببِس إِن اْسببتََطْعتُْم  ْن تَْنفُببذُوا ِمبب  

اختلف  هل التأويل في تأويل قوله: إِن اْستََطْعتُْم  ْن تَْنفُذُوا فقبال بعضبهم: معنبى ذلبك: إن اسبتطعتم 

 ن تجوزوا  طراق السموات واألرض, فتعجزوا ربكم حتى ال يقدر عليكم, فجوزوا ذلك, فإنكم ال 

الوا: وإنما هذا قول يقبال لهبم يبوم القيامبة. قبالوا: ومعنبى الكب م: تجوزونه إال بسلطان من ربكم, ق

سببنفرغ لكببم  يهببا الببثق ن, فيقببال لهببم: يَببا َمْعَشببَر الِجببّن َواإِلْنببِس إِِن اْسببتََطْعتُْم  ْن تَْنفُببذُوا ِمببْن  ْقَطببار 

 الّسَمواِت َواألَْرِض فَاْنفُذُوا. ذكر من قال ذلك:
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رحمن المسبروقّي, قبال: حبدثنا  ببو  سبامة, عبن األجلبح, قبال: ـ حدثني موسى بن عُبد الب25550  

إذا كان يوم القيامة  مر هللا السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهبا, ونبزل »سمعت الضحا  بن مزاحم, قال: 

من فيها من الم ئكة, فأحاطوا باألرض ومن عليها بالثانية, ثم بالثالثة, ثم بالرابعبة, ثبم بالخامسبة, 

بالسابعة, فصبفوا ابفا وون ابف, ثبم ينبزل الملبك األعلبى علبى مجنُّتبه اليسبرى  ثم بالساوسة, ثم

جهنم, فإذا رةها  هل األرض ندّوا, فب  يبأتون قطبرا مبن  قطبار األرض إال وجبدوا سبُعة ابفوق 

َم من الم ئكة, فيرجعون إلى المكان الذ  كانوا فيه فذلك قول هللا: إنّي  خاُق َعلَْيُكْم يَبْوَم التّنباِو, يَبوْ 

تَُولّوَن ُمْدبِِريَن, وذلك قوله: َوجاَء َربَّك َوالَملَُك َافّا َافّا, وِجبيَء يَْوَمئِبٍذ بَِجَهبنَّم, وقولبه: يبا َمْعَشبَر 

الِجّن واإلْنِس إِن اْستََطْعتُْم  ْن تَْنفُذُوا ِمْن  ْقطاِر الّسبَمَواِت واألْرِض فاْنفُبذُوا ال تَْنفُبذُوَن إالّ بُسبْلطاٍن, 

 وله: َواْنَشقِّت الّسماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ َواِهيَةٌ والَملَُك على  ْرجائها.وذلك ق

وقببال ةخببرون: بببل معنببى ذلببك:  ن تنفببذوا مببن  قطببار السببموات واألرض, فانفببدوا هبباربين مببن   

 الموت, فإن الموت ُمدرككم, وال ينفعكم هربكم منه. ذكر من قال ذلك:

ت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمع25551  

يقول: يا َمْعَشَر الِجّن واإلْنِس... االَية, يعني بذلك  نه ال يجيرهم  حبد مبن المبوت, و نهبم ميتبون ال 

يسببتطيعون فببرارا منببه, وال محيصببا, لببو نفببذوا  قطببار السببموات واألرض كببانوا فببي ُسببلطان هللا, 

 وألخذهم هللا بالموت.

ةخرون: بل معنى ذلك: إن استطعتم  ن تعلموا ما في السموات واألرض فاعلموا. ذكر مبن وقال   

 قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني  بي, قال: ثنبي  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن 25552  

ِر الّسببَمَواِت واألْرِض عُبباس, فببي قولببه: يببا َمعََشببَر الِجببّن واإلْنببِس إِن اْسببتََطْعتُم  ن تَْنفُببذُوا ِمببن  ْقطببا

فاْنفُذُوا ال تَْنفُذُوَن إالّ بُسْلطاٍن يقول: إن استطعتم  ن تعلموا ما في السموات واألرض فباعلموه, لبن 

 تعلموه إال بسلطان, يعني الُينة من هللا جّل ثناَه.

 وقال ةخرون: معنى قوله: ال تَْنفُذُوَن ال تخرجون من سلطاني. ذكر من قال ذلك:  

دثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُاس, قوله: ال تَْنفُذُوَن ح   

 إالّ بُسْلطاٍن يقول: ال تخرجون من سلطاني.

 و ما األقطار فهي جمع قُْطر, وهي األطراق. كما:  

تَْنفُببذُوا ِمببْن  ْقطبباِر  ـبب حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان إِن اْسببتََطْعتُْم  نْ 25553  

 الّسَمَواِت واألْرِض قال: من  طرافها.

 وقوله جّل ثناَه: َولَْو وُِخلَْت َعلَْيِهْم ِمْن  ْقطاِرها يقول: من  طرافها.  

و ما قوله: إالّ بُسْلطاٍن فإن  هل التأويل اختلفوا في معناه, فقال بعضهم: معناه: إال بينة وقد ذكرنا   

 ذلك قُل.

 ال ةخرون: معناه: إال بحجة. ذكر من قال ذلك:وق  

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن رجبل, عبن ِعكرمبة ال تَْنفُبذُوَن إالّ 25554  

 بُسْلطاٍن قال: كّل شيء في القرةن سلطان فهو حجة.

الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني 25555  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: بُسبْلطاٍن 

 قال: بحجة.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: إال بملك وليس لكم ملك. ذكر من قال ذلك:  

تباوة ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا محمد ببن مبروان, قبال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن ق25556  

 فاْنفُذُوا ال تَْنفُذُون إالّ بُسْلطاٍن قال: ال تنفذون إال بملك وليس لكم ملك.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة ال تَْنفُذُوَن إالّ بُِسْلطاٍن 25557  

 قال: إال بسلطان من هللا, إال بملكة منه.

ل: حدثنا سعيد, عبن قتباوة ال تَْنفُبذُوَن إالّ بُسبْلطاٍن يقبول إال بملكبة حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قا   

 من هللا.
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و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلبك: إال بحجبة وبينبة, ألن ذلبك هبو معنبى   

 السلطان في ك م العرب, وقد يدخل الملك في ذلك, ألن الملك حجة.

تَُكذّباِن يقول تعالى ذكبره: فُبأّ  نعبم ربكمبا تكبذّبنان معشبر الثقلبين التبي وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما   

  نعمت عليكم, من التسوية بين جميعكم, ال يقدرون على خ ق  مر  راوه بكم تكذّبان.

 38-35اآلية : 
َراِن *  فَُِبأَّ  ةآلِء القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌ  ّمن نّاٍر َونَُحاٌس فَب َ تَنتَِصب

يقبول    َربُّكَما تَُكذّبَاِن *  فَإِذَا انَشقِّت الّسبَمآُء فََكانَبْت َوْروَةً َكالبدَّهاِن *  فَُِبأَّ  ةآلِء َربُّكَمبا تَُكبذّبَاِن {.

تعالى ذكره: يُْرَسبُل َعليُكَمبا  يهبا البثق ن يبوم القيامبة ُشبَواٌ  ِمبْن نَباٍر وهبو لهُهبا مبن حيب. تشبتعل 

بة بن العّجاج: َْ  وتؤّج  بالير وخان كان فيه ومنه قول ُر

 إّن لَُهْم ِمْن َوْقِعنا  ْقيا اوناُر َحْرب تُْسِعُر الّشَوا ا  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

قولبه:  ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس,25558  

 ُشَواٌ  ِمْن ناٍر يقول: لََهب النار.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: يُْرَسُل َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمْن ناٍر يقول: لهب النار.

وحبدثني الحبار ,  ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى25559  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: ُشبَواٌ  ِمبْن نباٍر 

 قال: لهب النار.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  بو  حمد الّزبير , قبال: حبدثنا سبفيان, عبن منصبور, عبن 25560  

 ال: اللهب المتقطع.مجاهد يُْرَسُل َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمْن ناٍر ق

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عمرو, عن منصور, عبن مجاهبد يُْرَسبُل 25561  

 َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمْن ناٍر قال: الّشوا : األخضر المتقطع من النار.

ٍر قال الّشوا : هبذا قال: ثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد في قوله يُْرَسُل َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمْن نا   

 اللهب األخضر المتقطع من النار.

ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, في قوله: يُْرَسُل َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمْن ناٍر قال: الشوا : اللهب 25562  

 األخضر المتقطع من النار.

 ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الضحا : الّشَواُ : اللهب.25563  

بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة يُْرَسُل َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمبْن نباٍر: ـ حدثنا 25564  

    لهب من نار.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة ُشبَواٌ  ِمبْن نباٍر قبال: لهبب مبن    

 نار.

زيبد, فبي قولبه: يُْرَسبُل َعلَْيُكمبا ـ وحدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن 25565  

 ُشَواٌ  ِمْن ناٍر قال: الشوا : اللهب, و ما النحاس فاهلل  علم بما  راو به.

 وقال ةخرون: الّشوا : هو الدخان الذ  يخرج من اللهب.  

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25566  

 َواٌ  ِمْن ناٍر الدخان الذ  يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب.يقول في قوله شُ 

واختلفت القّراء في قراءة قوله: ُشَواٌ , فقر  ذلك عامة قّراء المدينة والكوفة والُصرة, غيبر اببن   

« ِشبَواٌ  ِمبْن نبارٍ » بي إسحا  ُشَواٌ  بضم الشين, وقر  ذلبك اببن  ببي إسبحا , وعُبد هللا ببن كثيبر 

, وهمببا لالتببان, مثببل الِصببوار مببن الُقببر, والّصببوار بكسببر الصبباو وضببمها. و عجببب بكسببر الشببين

 القراءتين إلّي ضّم الشين, ألنها اللالة المعروفة, وهي مع ذلك قراءة القّراء من  هل األمصار.

و ما قوله: ونُحاٌس فإن  هل التأويل اختلفوا في المعنّي به, فقبال بعضبهم: ُعنِبي ببه البدخان. ذكبر   

 ل ذلك:من قا
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ـ حدثني محمد بن عُيد المحاربي, قال: حدثنا موسى بن عمير, عن  بي االح, عن ابن 25567  

 عُاس, في قوله: ونُحاٌس فَ  تَْنتَِصَراِن قال: النحاس: الدخان.

حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عُباس, قولبه: ونُحباٌس    

 وخان النار.

ـبب حببدثنا  بببو ُكَريببب, قببال: حببدثنا ابببن يمببان, عببن  شببع., عببن جعفببر, عببن سببعيد, قولببه: 25568  

 ونُحاٌس قال: وخان.

 وقال ةخرون: عني بالنحاس في هذا الموضع: الّصفر. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25569  

 حاٌس قال: النحاس: الصفر يعذّبون به.عُاس, ونُ 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد ونُحاٌس قال: 25570  

 يذاب الصفر من فو  رَوسهم.

قال: ثنا حكام, عن عمرو, عبن منصبور, عبن مجاهبد ونُحباٌس قبال: يبذاب الصبفر فيصبّب علبى    

 ر سه.

َميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان ونُحباٌس يبذاب الصبفر فيصبّب علبى ـ حدثنا اببن حُ 25571  

 رَوسهم.

ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة ونُحبباٌس قببال: توعببدهما 25572  

 بالّصفر كما تسمعون  ن يعذّبهما به.

العبّوام, عبن قتباوة يُْرَسبُل ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  ببو 25573  

 َعلَْيُكما ُشَواٌ  ِمْن ناٍر ونُحاٌس قال: يخّوفهم بالنار وبالنحاس.

و ولى القولين في ذلك عند  بالصواب قول من قال: ُعنِي بالنحاس: الدخان, وذلك  نه جّل ثناَه   

ها وخان. والذ  ذكر  نه يرسل على هذين الحيّين شوا  من نار, وهو النار المحضة التي ال يخلط

هو  ولى بالك م  نه توعدهم بنار هذه ابفتها  ن يُتُبع ذلبك الوعبد بمبا هبو خ فهبا مبن نوعهبا مبن 

العذاب وون ما هو من غير جنسها, وذلك هو الدخان, والعرب تسمي البدخان نُحاسبا بضبم النبون, 

 نابالة بني ذُبيان: ونِحاسا بكسرها, والقّراء مجمعة على ضمها, ومن النّحاس بمعنى الدخان, قول

 يَُضوُء َكَضْوء ِسَراج الّسليِ  لْم يْجعَل ّللّاُ فيِه نُحاسا  

 يعني: وخانا.  

وقوله: فَ  تَْنتَِصَراِن يقول تعالى ذكره: ف تنتصران  يها الجن واإلنس منبه إذا هبو عاقُكمبا هبذه   

 العقوبة, وال تُستنقذان منه. كما:

, قال: حدثنا ابن ثور, عبن معمبر, عبن قتباوة فَب  تَْنتَِصبَراِن قبال: ـ حدثنا ابن عُد األعلى25574  

 يعني الجّن واإلنس.

قببال: وقولببه: فببإذَا اْنَشببقِّت الّسببماُء فَكانَببْت َوْروَةً كالببدّهاِن يقببول تعببالى ذكببره: فببإذا انشببقّت السببماء   

الذ  قلنا في ذلبك قبال وتفّطرت, وذلك يوم القيامة, فكان لونها لون الُرذون الورو األحمر. وبنحو 

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني سليمان بن عُد الجُار, قال: حدثنا محمد بن الصلت, قال: حدثنا  بو كدينة, عن 25575  

 قابوس, عن  بيه, عن ابن عُاس فَكانَْت َوْروَةً كالدّهاِن قال: كالفرس الورو.

ال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, ق25576  

 عُاس, قوله: فإذَا اْنَشقِّت الّسماُء فَكانَْت َوْروَةً كالدّهاِن يقول: تالير لونها.

ـ حدثنا عُد هللا بن  حمد بن حُويه, قال: حدثنا شهاب ببن عُباو, قبال: حبدثنا إببراهيم ببن 25577  

فبي قولبه: َوْروَةً كالبدّهاِن قبال كلبون الُبرذون  حميد, عبن إسبماعيل اببن  ببي خالبد عبن  ببي ابالح

 الورو, ثم كانت بعد كالدهان.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25578  

 يقول في قوله: فَكانَْت َوْروَةً كالدّهاِن يقول: تتالير السماء فيصير لونها كلون الدابة الوروة.
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حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة َوْروَةً كالببدّهان هببي اليببوم  ـبب25579  

 خضراء كما ترون, ولونها يوم القيامة لون ةخر.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمبد ببن مبروان, قبال: حبدثنا اببن العبّوام, عبن قتباوة, فبي 25580  

 ْروَةً كالدّهاِن قال: هي اليوم خضراء, ولونها يومئٍذ الحمرة.قوله: فإذَا اْنَشقِّت الّسماُء فَكانَْت وَ 

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة َوْروَةً كالدّهاِن قبال: إنهبا اليبوم    

 خضراء, وسيكون لها يومئٍذ لون ةخر.

ولببه: فَكانَببْت َوْروَةً ـبب حببدثني يببونس, قببال:  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد, فببي ق25581  

 كالدّهان قال: مشرقة كالدهان.

واختلف  هل التأويل في معنى قوله: كالدّهاِن فقال بعضهم: معناه كالدهن اافية الحمرة مشرقة.   

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25582  

قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عبن مجاهبد, قولبه: َوْروَةً كالبدّهاِن قال: حدثنا الحسن 

 قال: كالدهن.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25583  

 يقول في قوله: كالدّهاِن يعني: خالصة.

 ا: الدهان: جماع, واحدها وهن.وقال ةخرون: عني بذلك: فكانت وروة كاألويم, وقالو  

و ولى القولين في ذلبك بالصبواب قبول مبن قبال: عنبي ببه البدهن فبي إشبرا  لونبه, ألن ذلبك هبو   

 المعروق في ك م العرب.

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  قدرة ربكما معشر الجّن واإلنس على مبا   

 تكذّبان.  خُركم بأنه فاعل بكم

 

 

 42-39اآلية : 
القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }فَيَْوَمئِببٍذ الّ يُْسببأَُل َعببن ذَنُِببِه إِنببٌس َوالَ َجببآّن *  فَُِببأَّ  ةآلِء َربُّكَمببا 

 ا تَُكذّبَاِن {.تَُكذّبَاِن *  يُْعَرُق اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنَّواِاي َواألْقدَاِم *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكمَ 

يقول تعالى ذكره: فيومئٍذ ال يسأل الم ئكة المجرمين عن ذنوبهم, ألن هللا قد حفظها عليهم, وال    

 يسأل بعضهم عن ذنوب بع  ربهم. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال25584  

عُاس, قوله: فَيَْوَمئٍِذ ال يُْسئَُل َعْن ذَْنُِِه إْنٌس َوال جاّن يقول تعالى ذكره: ال يسألهم عن  عمالهم, وال 

يسأل بعضهم عن بع  وهو مثل قوله: َوال يُْسئَُل َعْن ذُنُوبِِهُم الُمْجِرُموَن ومثل قوله لمحمد ابلى 

 ْسئَُل َعْن  اَحاِب الَجِحيِم.هللا عليه وسلم َوال تُ 

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة في قوله: ال يُْسئَُل َعْن 25585  

 ذَْنُِِه إْنٌس َوال جاّن قال: حفظ هللا عّز وجّل عليهم  عمالهم.

حبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى و25586  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: ال يُْسبئَُل 

 َعْن ذَْنُِِه إْنٌس َوال جاّن قال: كان مجاهد يقول: ال يسأل الم ئكة عن المجرم يعرفون بسيماهم.

: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا محمد ببن مبروان, قبال25587  

فَيَْوَمئٍِذ ال يُْسئَل َعْن ذَْنُِِه إْنٌس َوال جاّن قال: قد كانت مسألة ثم ختم على  لسبنة القبوم فتبتكلم  يبديهم 

 و رجلهم بما كانوا يعملون.

التي  نعم عليكم وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نعم ربكما معشر الثقلين,   

 من عدله فيكم,  نه لم يعاقب منكم إالّ مجرما...

وقولببه: يُْعببَرُق الُمْجِرُمببوَن بِسببيماُهْم يقببول تعببالى ذكببره تعببرق الم ئكببة المجببرمين بع مبباتهم   

 وسيماهم التي يسّومهم هللا بها من اسوواو الوجوه, وازرقا  العيون. كما:
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ل: حدثنا ابن ثور عبن معمبر, عبن الحسبن, فبي قولبه: يُْعبَرُق ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قا25588  

 الُمْجِرموَن بِسيماُهْم قال: يعرفون باسوواو الوجوه, وُزرقة العيون.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان قال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة يُْعبَرُق 25589  

 وو الوجوه.الُمْجِرُموَن بِسيماُهْم قال: زر  العيون, س

وقولببه: فَيُْؤَخببذُ بالنَّواِاببي واألْقببدَاِم يقببول تعببالى ذكببره: فتأخببذهم الزبانيببة بنوااببيهم و قببدامهم   

فتسحُهم إلى جهنم, وتقذفهم فيها فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نعم ربكما معشر 

ئكتبه  هبل اإلجبرام مبن  هبل الطاعبة مبنكم حتبى الجّن واإلنس التي  نعم عليكم بهبا مبن تعريفبه م 

 خصوا باإلذالل واإلهانة المجرمين وون غيرهم.

 

 45-43اآلية : 
القول فـي تأويـل قولبه تعبالى:   }َهبـَِذِه َجَهبنُّم الّتِبي يَُكبذُّب بَِهبا اْلُمْجِرُمبوَن *  يَُطوفُبوَن بَْينََهبا َوبَبْيَن 

 ا تَُكذّبَاِن {.َحِميٍم ةٍن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكمَ 

يقببول تعببالى ذكببره: يقببال لهببؤالء المجببرمين الببذين  خُببر جببّل ثنبباَه  نهببم يعرفببون يببوم القيامببة    

« يقبال»بسيماهم حين يؤخذ بالنوااي واألقدام: هذه جهنم التي يكذّب بها المجرمبون, فتبر  ذكبر 

جهبنم التبي كنتمبا بهبا تكبذّبان هبذه »اكتفاء بداللة الك م عليه منه. وذُكر  ن ذلك في قراءة عُبد هللا 

 «.تصليانها, ال تموتان فيها وال تحييان

وقوله: يَُطوفُوَن بَْينَها َوبَيَن َحِميٍم ةٍن يقول تعالى ذكره: يطبوق هبؤالء المجرمبون البذين وابف   

افتهم في جهنم بين  طُاقها َوبيَن َحِمبيٍم ةٍن يقبول: وببين مباء قبد  سبخن و غلبي حتبى انتهبى حبّره 

طُخه وكل شيء قد  ور  وبلغ فقد  نى ومنه قوله: َغيَر ناِ ِريَن إناهُ يعني: إوراكه وبلوغبه, و نى 

 كما قال نابالة بني ذُبيان:

 ويُْخَضْب ِلْحيَةٌ َغدََرْت وخانَتُْأحَمَر ِمْن نَِجيعِ الَجْوِق ةني  

 يعني: مدر .  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عُباس, قولبه: 25590  

 َوبيَن َحِميٍم ةٍن يقول: انتهى حّره.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25591  

 تهى غليه.عُاس, قوله: َوبَين َحِميم ةٍن يقول: غلي حتى ان

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25592  

قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قولبه: َوببيَن َحِمبيٍم 

 ةٍن قال: قد بلغ إناه.

عن سبعيد, قبال: االَنبي البذ  قبد انتهبى  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر,25593  

 حّره.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا شُيب, عن بشر, عبن عكِرمبة, عبن 25594  

 ابن عُاس يَُطوفُوَن بَْينَها َوبَيَن َحِميٍم ةٍن قال: االَني: ما اشتدّ غليانه ونضجه.

يقبول:  خُرنبا عُيبد قبال: سبمعت الضبحا   ـ ُحدثت عن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ25595  

 يقول في قوله: َحِميٍم ةٍن هو الذ  قد انتهى َغْليه.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مبروان, قبال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة َوبَبيَن 25596  

 َحِميٍم ةٍن قال:  نى طُخها منذ يوم خلق هللا السموات واألرض.

: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة يَُطوفُبوَن بَْينَهبا َوبَبيَن َحِمبيٍم ةٍن يقبول: حدثنا بشر, قال   

 حميم قد  نى طُخه منذ خلق هللا السموات واألرض.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن الحسبن َحِمبيٍم ةٍن يقبول: 25597  

 حميم قد ةن منتهى حّره.

 ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان َحِميٍم ةٍن قال: قد انتهى حّره. ـ حدثنا25598  
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 وقال بعضهم: عني باالَني: الحاضر. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: يَُطوفُوَن بَْينَهبا َوبَبْيَن 25599  

 حميم حاضر, االَني: الحاضر.َحِميٍم ةٍن قال: يطوفون بينها وبين 

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول: فُأّ  نِعَبم ربكمبا معشبر الجبّن واإلنبس التبي  نعمهبا علبيكم   

 بعقوبته  هل الكفر به وتكريمه  هل اإليمان به تكذّبان.

 

 49-46اآلية : 
ِه َجنّتَاِن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكبذّبَاِن *  ذََواتَبآ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوِلَمْن َخاَق َمقَاَم َربّ 

  َْفنَاٍن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

يقول تعبالى ذكبره: ولمبن اتقبى هللا مبن عُباوه, فخباق مقامبه ببين يديبه, فأطاعبه ببأواء فرائضبه,    

ا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل, وإن اختلفبت واجتناب معاايه جنتان, يعني بستانين. وبنحو الذ  قلنب

  لفا هم في الُيان عن تأويله, غير  ن معنى جميعهم يقول إلى هذا. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25600  

ثنباَه المبؤمنين البذين خبافوا مقامبه, فبأوّوا فرائضبه وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن قال: وعد هللا جبّل 

 الجنة.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25601  

عُاس, قوله: وِلَمْن خاَق َمقاَم َربّبِه َجنّتباِن يقبول: خباق ثبم اتقبى, والخبائف: مبن ركبب طاعبة هللا, 

 وتر  معصيته.

حدثني  بو السائب, قال: حدثنا ابن إوريس, عن األعم , عن مجاهد, فبي قولبه: وِلَمبْن  ـ25602  

 خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى ببن واضبح, قبال: حبدثنا الحسبين, عبن منصبور, عبن مجاهبد,    

اَم َربِّه َجنّتاِن قال: الرجل يهبّم بالبذنب فيبذكر مقامبه ببين يبد  هللا فيتركبه, فلبه قوله: وِلَمْن خاَق َمق

 جنتان.

قال: ثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, قوله: وِلَمبْن خباَق َمقباَم َربّبِه َجنّتباِن قبال: الرجبل يهبّم    

 بالمعصية, فيذكر هللا عّز وجّل فيدعها.

ور, عن مجاهد ولَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن قال: في الذ  قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منص   

 إذا هّم بمعصية تركها.

حدثنا نصر بن علّي, قال: حدثنا إسحا  بن منصور, عبن مجاهبد, قولبه: وِلَمبْن خباق َمقباَم َربّبِه    

 َجنّتاِن قال: هو الرجل يهّم بمعصية هللا تعالى, ثم يتركها مخافة هللا.

بشار, قال: حدثنا عُد البرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن منصبور, عبن مجاهبد وِلَمبْن حدثنا ابن    

 خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن قال: يذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدعه.

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمبد ببن جعفبر, قبال: حبدثنا شبعُة, عبن منصبور, 25603  

 خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن قال: إذا  راو  ن يذنب  مسك مخافة هللا.عن إبراهيم في هذه االَية وِلَمْن 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سبعيد, عبن قتباوة قولبه: وِلَمبْن خباَق َمقباَم َربّبِه 25604  

 َجنّتاِن قال: إن المؤمنين خافوا ذاكم المقام فعملوا له, ووانوا له, وتعُّدوا بالليل والنهار.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  بو العّوام, قال: حدثنا قتاوة, فبي قولبه:    

 وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن قال: إن هللا مقاما قد خافه المؤمنون.

ـ حدثني محمد بن موسى, قال: حدثنا عُد هللا بن الحار  القرشّي, قال: حبدثنا شبعُة ببن 25605  

حجاج, قال: حدثنا سعيد الجريرّ , عبن محمبد ببن سبعد, عبن  ببي البدرواء, قبال: قبال رسبول هللا ال

وإْن َزنبى »قلبت: وإن زنبى وإن سبر   قبال: «وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتانِ »الى هللا عليه وسلم: 

 «.وَسَرَ  وإْن َرِغَم  ْنِف  بي الدّْرواءِ 

صر , قبال: حبدثنا اببن  ببي مبريم, قبال:  خُرنبا محمبد ببن وحدثني زكريا بن يحيى بن  بان الم   

جعفر, عن محمد بن  ببي حرملبة, عبن عطباء ببن يسبار, قبال:  خُرنبي  ببو البدرواء  ن رسبول هللا 
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الى هللا عليه وسلم, قر  يوما هذه االَية وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن فقلت وإن زنبى وإن سبر  يبا 

خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن قال: فقلت: يا رسبول هللا وإن زنبى وإن سبر   قبال: رسول هللا  قال: وِلَمْن 

َوإْن َزنى وإْن َسبَرَ  »وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن فقلت: وإن زنى وإن سر  يا رسول هللا  فقال: 

 «.َرْغَم  ْنِف  بي الدّْروَاءِ 

حدثنا حماو بن سلمة, عن ثاببت, عبن  ببي  ـ حدثنا علّي بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال:25606  

بكر, عن  بي موسى, عن  بيه, قال حماو ال  علمه إال رفعة في قوله: وِلَمْن خاَق َمقاَم َربّبِه َجنّتباِن 

 قال جنتان من ذهب للمقّربين  و قال: للسابقين, وجنتان من وِر  ألاحاب اليمين.

عتمر, عن  بيه, قال: حدثنا سيار, قبال: قيبل ألببي ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا الم25607  

الدرواء في هذه االَية وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن فقيل: وإن زنى وإن سر , فقبال: وإن زنبى وإن 

 سر . وقال: إنه إن خاق مقام ربه لم يزن ولم يسر .

الجريرّ , عن رجبل, عبن  ببي حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن ابن المُار , عن سعيد    

فقال  بو الدرواء: وإن زنى وإن سر , قال: نعبم, وإن َرِغبَم «وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتانِ »الدرواء 

 «. ْنُف  بي الدرواء

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن الصلت, عبن عمبرو ببن ثاببت, عمبن ذكبره, عبن  ببي 25608  

 وِلَمْن خاَق مقاَم َربِه َجنّتاِن قال: وإن زنى وإن سر . وائل, عن ابن مسعوو في قوله:

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه 25609  

إلبى َجنّتاِن قال: جنتا السابقين, فقر  ذََواتا  ْفناٍن فقر  حتى بلبغ كبأَنُّهّن اليباقُوُت َوالَمْرجباُن ثبم رجبع 

  احاب اليمين, فقال: َوِمْن وُونِِهما َجنّتاِن فذكر فضلهما وما فيهما.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه 25610  

الَِميَن وقال: ذا  مقبام َجنّتاِن قال: مقامه حين يقوم العُاو يوم القيامة, وقر  يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّب العَ 

 ربك.

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نعم ربكمبا  يهبا البثق ن التبي  نعبم علبيكم   

 بإثابته المحسن منكم ما واف جّل ثناَه في هذه االَيات تكذّبان.

ن قولهم: افتّن ف ن فبي حديثبه: إذا  خبذ وقوله: ذََواتا  ْفناٍن يقول: ذواتا  لوان, واحدها فن, وهو م  

 في فنون منه وضروب. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حبدثني الحسبين ببن يزيبد الطحبان, قبال: حبدثنا عُبد السب م ببن حبرب, عبن عطباء ببن 25611  

 قال: ذواتا  لوان. السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, في قوله: ذََواتا  ْفنانٍ 

ـ حدثنا الفضل بن إسبحا , قبال: حبدثنا  ببو قُتيُبة, قبال: حبدثنا عُبد هللا ببن النعمبان, عبن 25612  

 عكرمة ذََواتا  ْفناٍن قال:  ّل األغصان على الحيطان, قال: وقال الشاعر:

 ما هاَج َشْوقََك ِمْن َهديِل َحماَمٍةتَْدُعو على فَنن الالُُصوِن َحماما  

 ُعوا  با فَْرَخين َااوََق َضارياذا مْخلََُين ِمَن الّصقُوِر قَطاما تَدْ  

ـ حدثنا ابن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن مجاهبد ذََواتبا  ْفنباٍن قبال: ذواتبا 25613  

  لوان.

 ـ قال: ثنا مهران, عن  بي سنان ذََواتا  ْفناٍن قال: ذواتا  لوان.25614  

لحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عبن ا25615  

 يقول في قوله: ذََواتا  ْفناٍن يقول:  لوان من الفاكهة.

 وقال ةخرون: ذواتا  غصان. ذكر من قال ذلك:  

ـبب حببدثنا ابببن ُحميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن رجببل مببن  هببل الُصببرة, عببن 25616  

 ٍن قال: ذواتا  غصان.مجاهد ذََواتا  ْفنا

 وقال ةخرون: معنى ذلك: ذواتا  طراق  غصان الشجر. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25617  

عُببباس, قولبببه: ذََواتبببا  ْفنببباٍن يقبببول: فيمبببا ببببين  طبببراق شبببجرها, يعنبببي: يمبببّس بعضبببها بعضبببا 

 وشات, ويقال ذواتا فضول عن كّل شيء.كالمعر
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 وقال ةخرون: بل عنى بذلك فضلهما وسعتهما على ما سواهما. ذكر من قال ذلك:  

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: ذََواتبا  ْفنباٍن يعنبي: 25618  

 فضلهما وسعتهما على ما سواهما.

ل: حدثنا ابن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: ذََواتبا  ْفنباٍن قبال: حدثنا ابن عُد األعلى, قا   

 ذواتا فضل على ما سواهما.

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نعم ربكما معشر الثقلين التي  نعم عليكما   

 بإثابته هذا الثواب  هل طاعته تكذّبان.

 53-50اآلية : 
فـي تأويـل قوله تعالى:   }فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَاِن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن *  فِيِهَما ِمن ُكبّل القول 

 فَاِكَهٍة َزْوَجاِن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

 ما تكذّبان.يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين عينا ماء تجريان خ لهما, فُأّ  ةالء ربك   

وقوله: فِيِهما ِمْن ُكّل فاِكَهٍة َزْوجاِن يقول تعالى ذكبره: فيهمبا مبن كبّل نبوع مبن الفاكهبة ضبربان,   

 فُأّ  ةالء ربكما التي  نعم بها على  هل طاعته من ذلك تكذّبان.

 

 55-54اآلية : 
َُْرٍ  َوَجنَبى اْلَجنّتَبْيِن وَاٍن *  القول فـي تأويـل قولبه تعبالى:   }ُمتِّكئِبيَن َعلَبى فُبُرٍ  بََطآئِنَُهبا ِمب ْن إِْسبتَ

 فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

يقببول تعببالى ذكببره: َوِلَمببْن خبباَق َمقَبباَم َربّببه َجنّتبباِن يتنعمببون فيهمببا ُمتِّكئِببيَن َعلببى فُببُرٍ , فنصببب    

عمن خاق مقام رببه  نبه  متكئين على الحال من معنى الك م الذ  قُله ألن الذ  قُله بمعنى الخُر

 في نَْعمة وسرور, يتنعمون في الجنتين.

َُْرٍ  َوَجنى الَجنّتَين يقول تعالى ذكره: بطبائن هبذه الفبر  مبن    وقوله: على فُُرٍ  بَطائِنُها ِمْن اْستَ

 غليظ الديُاج, واإلستُر  عند العرب: ما غلظ من الديُاج وخشن.

 هل الُصرة يقول: يسمى المتباع البذ  لبيس فبي ابفاقة وكان بع   هل العلم بك م العرب من   

 الديُاج وال خفة العََرقة استُرقا. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني عمران بن موسى القَّزاز, قال: حدثنا عُد الوار  ببن سبعيد, قبال: حبدثنا يحيبى 25619  

عُد هللا: ما اإلستُر   قال: قلت: ما غلظ مبن البديُاج وخشبن بن  بي إسحا , قال قال لي سالم بن 

 منه.

ـ حدثنا محمد بن بشار قبال: حبدثنا يحيبى ببن  ببي َعُروببة, عبن قتباوة, عبن عكِرمبة, فبي 25620  

َُْر  قال: الديُاج الالليظ.  قوله: اْستَ

 بي إسحا , عن  ـ وحدثنا إسحا  بن زيد الخطابّي, قال: حدثنا الفريابّي, عن سفيان, عن25621  

هُيرة بن يبريم عبن اببن مسبعوو فبي قولبه: فُبُرٍ  بَطائِنُهبا ِمبِن اْسبتََُرٍ  قبال: قبد  خُبرتم بالُطبائن, 

 فكيف لو  خُرتم بالظواهر .

ـ حدثنا الرفاعْي, قال: حدثنا ابن اليمان, عن سفيان, عبن  ببي إسبحا , عبن هُيبرة, قبال: 25622  

 هذه الُطائن فما  نكم بالظواهر .

ـ حدثنا  بو هشام الرفاعي, قال: حدثنا  بو واوو, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد, قال: 25623  

قيل له: هذه الُطائن من إستُر  فما الظواهر  قال: هذا مما قال هللا فَ  تَْعلَُم نَْفٌس ما  ُْخِفَي لَُهْم ِمن 

والظهارة تكبون بطانبة, وذلبك  ن كبل  قُّرةِ  َْعيٍُن وقد زعم  هل العربية  ن الُطانة قد تكون  هارة,

واحد منهما قد يكون وجها. قبال: وتقبول العبرب: هبذا  هبر السبماء, وهبذا بطبن السبماء لظاهرهبا 

 الذ  نراه.

وقوله: َوَجنى الَجنّتَيِن واٍن يقول: وثمر الجنتين الذ  يجتني قريب منهم, ألنهم ال يتعُون بصعوو   

 هم يجتنونها من قعوو بالير عناء. كما:نخلها وشجرها, الجتناء ثمرها, ولكن
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ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: َوَجنبى الَجنّتَبيِن وَاٍن 25624  

ثمبارهم وانيببة, ال يببروّ  يببديهم عنببه بعببد وال شببو . ذُكبر لنببا  ن نُببّي هللا اببلى هللا عليببه وسببلم قببال: 

ْقَطبُع َرُجبٌل ثََمبَرة ِمبَن الَجنّببِة, فَتَِصبُل إلبى فِيبِه حتبى يَُُبدَّل ّللّاُ َمكانَهبا َخْيببرا َوالّبِذ  نَْفِسبي بِيَبِدِه, ال يَ »

 «.ِمْنها

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة َوَجنى الَجنّتَيِن وَاٍن قال: ال يروّ    

 يده بعد وال شو .

الح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو ا25625  

 َوَجنى الَجنَتيِن وَاٍن يقول: ثمارها وانية.

وقوله: فَُأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره فُأّ  ةالء ربكما معشر الثقلين التي  نعم عليكما   

 ذّبان.من  ثاب  هل طاعته منكم هذا الثواب, و كرمهم هذه الكرامة تك

 

 57-56اآلية : 
ُْلَُهْم َوالَ َجبآّن *  فَُِبأَّ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فِيِهّن قَاِاَراُت الّطْرِق لَْم يَْطِمثُْهّن إِنبٌس قَب

 ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

ء ال تي يقول تعالى ذكره في هذه الفر  التي بطائنها من إستُر  قاِاَراُت الّطْرِق وهّن النسا   

قد قُصَر طرفهّن على  زواجهّن, ف  ينظرن إلى غيرهم من الرجال. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قبال 

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عُيد المحاربي, قال: ثني  بي, عن  بي يحيى, عن مجاهبد, فبي قولبه: 25626  

 ن الرجال, ف  ينظرن إال إلى  زواجهّن.فِيِهّن قاِاَراُت الّطْرِق قال: قَُصر طرفهّن ع

ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة فِبيِهّن قاِابَراُت الّطبْرِق... 25627  

 االَية, يقول: قُِصر طرفهّن على  زواجهّن, ف  يرون غيرهم.

قاِابراُت الّطبْرِق  ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال اببن زيبد, فبي قولبه:25628  

قال: ال ينظرن إال إلى  زواجهّن, تقول: وعّزة ربي وج له وجماله, إن  رى في الجنة شيئا  حسن 

 منَك, فالحمد هلل الذ  جعلك زوجي, وجعلني زوَجك.

ُْلَُهْم َوال جاّن يقول: لم يمسهن إنس قُل هؤالء البذين وابف جبّل ثنباَ   ه وقوله: لَْم يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

افتهم, وهم الذين قال فيهم وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن وال جان يقبال منبه: مبا طمب. هبذا الُعيبَر 

 حٌُل قّ :    ما َمّسهُ حُل.

وكان بعب   هبل العلبم بكب م العبرب مبن الكبوفيين يقبول: الطمب. هبو النكباح بالتدميبة, ويقبول:   

اح. وإنمبا عنبى فبي هبذا الموضبع  نبه لبم يجبامعهّن الطم. هو الدم, ويقول: طمثهبا إذا وماهبا بالنكب

 إنس قُلهم وال جاّن. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25629  

ُْلَُهْم َوال جاّن يقول  : لم يُْدِمهّن إنس وال جاّن.لَْم يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن إسماعيل, عن رجبل عبن علبّي لَبْم 25630  

ُْلَُهْم َوال جاّن قال: منذ خلقهّن.  يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

م, ـ حدثنا الحسين بن يزيد الطحان, قال: حدثنا  بو معاوية الضرير, عن ماليبرة ببن مسبل25631  

عن عكرمة, قال: ال تقبل للمبر ة طامب., فبإن الّطْمب. هبو الجمباع, إن هللا يقبول: لَبْم يَْطِمبثُْهّن إْنبٌس 

ُْلَُهْم َوال جاّن.  قَ

ُْلَُهْم 25632   ـ حدثنا يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: لَْم يَْطِمثُْهّن إْنبٌس قَب

 إنس وال غيره.َوال جاّن قال: لم يََمّسهّن شيء 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25633  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: لَْم يَْطِمبثُْهّن 

ُْلَُهْم َوال جاّن قال: لم يََمّسهّن.  إْنٌس قَ
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بن عُد الحميد االَملي, قال: حدثنا مبروان ببن معاويبة, عبن عاابم, قبال:  ـ حدثنا عمرو25634  

قلت ألبي العالية امر ة طام., قال: ما طام.  فقال رجل: حائ , فقال  بو العالية: حائ ,  ليس 

ُْلَُهْم َوال جاّن.  يقول هللا عّز وجل لَْم يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

ُْلَُهْم َوال جاّن  فإن مجاهدا رو  فإن قال قائل: وهل يجامع النساَء الجنّ    , فيقال: لَْم يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

 عنه ما.

ـ حدثني به محمد بن عمارة األسد , قال: حدثنا سبهل ببن عبامر, قبال: حبدثنا يحيبى ببن 25635  

يَْعلَى األسلمّي عن عثمان ببن األسبوو, عبن مجاهبد, قبال: إذا جبامع ولبم يسبّم, انطبوى الجباّن علبى 

ُْلَُهْم َوال جاّن. إحليله  فجامع معه, فذلك قوله: لَْم يَْطِمثُْهّن إْنس قَ

 وكان بع   هل العلم ينتزع بهذه االَية في  ن الجّن يدخلون الجنة. ذكر من قال ذلك:  

ـبب حببدثني  بببو ُحَميببد  حمببد بببن الماليببرة الحمصببي, قببال: ثنببي  بببو َحْيببوة شببريح بببن يزيببد 25636  

بن المنذر, قال: سألت َضْمرة ببن حُيبب: هبل للجبّن مبن ثبواب  قبال: الحضرمي, قال: ثني  رطاة 

ُْلَُهْم َوال جاّن فاإلنسيات لانس, والجنيات للجّن.  نعم, ثم نزع بهذه االَية لَْم يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

مبن هبذه وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول تعالى ذكره فُأّ  ةالء ربكما معشبر الجبّن واإلنبس   

 النعم التي  نعمها على  هل طاعته تكذّبان.

 

 61-58اآلية : 
القول فبـي تأويبـل قولبه تعبالى:   }َكبأَنُّهّن اْليَباقُوُت َواْلَمْرَجباُن *  فَُِبأَّ  ةآلِء َربُّكَمبا تَُكبذّبَاِن *  َهبْل 

 ِن {.َجَزةُء اإِلْحَساِن إِالّ اإِلْحَساُن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَا

يقول تعالى ذكره كأن هبؤالء القاابرات الطبرق اللبواتي هبّن فبي هباتين الجنتبين فبي ابفائهن    

الياقوت الذ  يرى السلك الذ  فيه من ورائه, فكذلك يبرى مبّ  سبوقهّن مبن وراء  جسبامهّن, وفبي 

و  عبن حسنهّن الياقوت والمرجان. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويبل. ذكبر األثبر البذ  رُ 

 رسول هللا الى هللا عليه وسلم بذلك:

ـ حدثني محمد بن حاتم, قال: حدثنا عُيدة, عن ُحَميد, عن عطاء بن السائب, عن عمبرو 25637  

إّن الَمبر ةَ ِمبْن  ْهبل الَجنّبِة لَيُبَرى »بن ميمون, عن ابن مسعوو عن النُّي الى هللا عليه وسلم قبال: 

ُْعِ  يَن ُحلّببةً ِمببْن َحِريببٍر وُمّخها,وذلببَك  ّن ّللّاَ تَُبباَرَ  َوتَعببالى يَقُببوُل: كببأنُّهّن بَيبباُض سبباقِها ِمببْن َوَراِء َسبب

 «.الياقُوُت َوالَمْرجاُن  ّما الياقُوُت فإنّهُ لَْو  ْوَخْلَت فِيِه ِسْلكا ثُّم اْستَْصفَْيتَهُ لر ْيتَهُ ِمْن َوَرائِهِ 

ن عطاء بن السائب, عبن عمبرو ببن ميمبون, حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, ع   

قال: قال ابن مسعوو: إن المر ة من  هل الجنبة لتلبُس سبُعين حلبة مبن حريبر, يبرى بيباض سباقها 

وحسن ساقها من ورائهّن, ذلكم بأن هللا يقبول: كبأنُّهّن اليباقُوُت َوالَمْرجباُن  ال وإنمبا اليباقوت حجبر 

 السلك من وراء الحجر. فلو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته, لنظرت إلى

ـبب قببال: ثنببا ابببن عليببة, قببال: حببدثنا  بببو رجبباء, عببن الحسببن, فببي قولببه: كببأنُّهّن اليبباقُوُت 25638  

 والَمْرجاُن في بياض المرجان.

حدثنا  بو هشام الرفاعي, قال: حدثنا ابن فضيل, قال: حدثنا عطباء ببن السبائب, عبن عمبرو ببن    

المر ة من  هل الجنة لتلُس سُعين حلة مبن حريبر, فيبرى بيباض ميمون, قال:  خُرنا عُد هللا: إن 

ساقها وحسنه, ومّ  ساقها من وراء ذلك, وذلك ألن هللا قال: كأنُّهّن الياقُوُت َوالَمْرجاُن  ال ترى  ن 

 الياقوت حجر فإذا  وخلت فيه سلكا, ر يت السلك من وراء الحجر.

حمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن  ببي إسبحا , عبن ـ حدثنا ابن بشبار, قبال: حبدثنا عُبد البر25639  

إن المر ة من الحور العين لتلُس سُعين حلة, فيرى مّ  سباقها كمبا يبرى »عمرو بن ميمون, قال: 

 «.الشراب األحمر في الزجاجة الُيضاء

ـ حدثني محمد بن عُيد المحاربّي, قال: حدثنا المطلب ببن زيباو, عبن السبدّ , فبي قولبه: 25640  

 الياقُوُت َوالَمْرجاُن قال: افاء الياقوت وحسن المرجان.كأنُّهّن 
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ـ حدثنا بشر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة كبأنُّهّن اليباقُوُت َوالَمْرجباُن 25641  

َمْن وََخبَل الَجنّبةَ »افاء الياقوت في بياض المرجان. ذُكر لنا  ن نُّي هللا الى هللا عليه وسلم قال: 

 «.يها َزْوَجتاِن يَُرى ُمّ  ُسوقِِهما ِمْن َوَراِء ثِيابِِهمافَلَهُ فِ 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة كبأنُّهّن اليباقُوُت    

 َوالَمْرجاُن قال: شُّه بهّن افاء الياقوت في بياض المرجان.

ا ابببن ثببور, عببن معمببر, عببن قتبباوة كببأنُّهّن اليبباقُوُت حببدثنا محمببد بببن عُببد األعلببى, قببال: حببدثن   

 َوالَمْرجاُن في افاء الياقوت وبياض المرجان.

ـ حدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: كبأنُّهّن اليباقُوُت 25642  

الياقوتببة,  َوالَمْرجبباُن قببال: كببأنهّن اليبباقوت فببي الصببفاء, والمرجببان فببي الُيبباض, الصببفاء: اببفاء

 والُياض: بياض اللؤلؤ.

ـ حدثنا اببن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان كبأنُّهّن اليباقُوُت َوالَمْرجباُن قبال: فبي 25643  

 افاء الياقوت وبياض المرجان.

لبين وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكْذباِن يقول تعالى ذكره: فُأّ  نعم ربكما التي  نعم عليكم معشر الثق  

 من إثابته  هل طاعته منكم بما واف في هذه االَيات تكذّبان.

وقوله: َهْل َجَزاُء اإلْحساِن إالّ اإلْحساُن يقبول تعبالى ذكبره: هبل ثبواب خبوق مقبام هللا عبّز وجبّل   

لمن خافه فأحسن في الدنيا عمله, و طاع ربه, إال  ن يحسن إليه في االَخرة ربّهُ, بأن يجازيه علبى 

لك في الدنيا ما واف في هذه االَيات من قوله: وِلَمْن خاَق َمقاَم َربِّه َجنّتاِن... إلى قولبه: إحسانه ذ

كأنُّهّن الياقُوُت َوالَمْرجاُن. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل, وإن اختلفت  لفا هم بالعُبارة 

 عنه. ذكر من قال ذلك:

ببن مبروان, قبال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة َهبْل ـ حدثنا ابن بشار, قبال: حبدثنا محمبد 25644  

 َجزاُء اإلْحساِن إالّ اإلْحساُن قال: عملوا خيرا فجوزوا خيرا.

ـ حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا عُيدة بن بكبار األزو , قبال: ثنبي محمبد ببن جبابر, 25645  

اُء اإلْحسباِن إالّ اإلْحسباُن قبال: قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول في قول هللا جّل ثنباَه: َهبْل َجبزَ 

 هل جزاء من  نعمت عليه باإلس م إال الجنة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َهبْل َجبزاُء اإلْحسباِن 25646  

ْل َجبَزاُء إالّ اإلْحساُن قال:  ال تراه ذكرهم ومنازلهم و زواجهم, واألنهار التي  عدّها لهم, وقبال: َهب

 اإلْحساِن إالّ اإلْحساُن حين  حسنوا في هذه الدنيا  حسنا إليهم  وخلناهم الجنة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, قال: حدثنا سفيان, عن سبالم ببن  ببي حفصبة, عبن 25647  

 للُّر والفاجر. بي يعلى, عن محمد بن الحنفية َهْل َجزاُء اإلْحساِن إال اإلْحساُن قال: هي مسّجلة 

وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول: فُأّ  نعم ربكما معشر الثقلبين التبي  نعبم علبيكم مبن إثابتبه   

 المحسن منكم بإحسانه تكذّبان 

 

 67-62اآلية : 
بَاِن *  ُمبْدَهآّمتَاِن *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:    }َوِمن وُونِِهَما َجنّتَاِن *  فَُِبأَّ  ةآلِء َربُّكَمبا تَُكبذّ 

 فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن *  فِيِهَما َعْينَاِن نَّضاَختَاِن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

يقول تعالى ذكره: ومن وون هاتين الجنتين اللتين واف هللا جّل ثناَه افتهما التي ذكبر  نهمبا    

ثم اختلف  هل التأويل في معنى قوله: َوِمبْن وُونِِهمبا فبي هبذا الموضبع,  لمن خاق مقام ربه جنتان.

 فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن وونهما في الدَّرج. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن منصور الطوسّي, قال: حدثنا إسحا  بن سليمان, قال: حدثنا عمرو بن 25648  

رو, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, في قولبه:  بي قيس, عن ابن  بي ليلى, عن المنهال بن عم

وكاَن َعْرُشهُ على الَماِء قال: كان عر  هللا علبى المباء, ثبم اتخبذ لنفسبه جنبة, ثبم اتخبذ وونهبا جنبة 

 خرى, ثم  طُقهما بلؤلؤة واحدة قال: َوِمْن وُونِِهما َجنّتاِن وهي التي ال تعلم,  و قال: وهمبا التبي ال 
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هم من قّرة  عين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وهبي التبي ال تعلبم الخ ئبق مبا تعلم نفس ما  خفى ل

 فيهما,  و ما فيها, يأتيهم كّل يوم منها  و منهما تحفة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن عنُسة, عن سالم األفطس, عن سعيد بن ُجَُير 25649  

 بنحوه.

 هما في الفضل. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: بل معنى ذلك: ومن وون  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوِمبْن وُونِِهمبا َجنّتباِن 25650  

 هما  ونى من هاتين ألاحاب اليمين.

ن مبا وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّبان يقول: فُأّ  نعم ربكما التي  نعبم علبيكم بإثابتبه  هبل اإلحسبا  

 واف من هاتين الجنتين تكذّبان .

وقوله: ُمْدهاّمتاِن يقول تعالى ذكره. مسواوّتان من شدة خضرتهما. وبنحو الذ  قلنا في ذلبك قبال   

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح قال: ثني معاوية, عن علّي, عبن اببن عُباس, قولبه: 25651  

 يقول: خضراوان.ُمْدهاّمتاِن 

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: ُمْدهاّمتاِن قال: خضراوان من الرّ , ويقال: ملتفتان.

ـ حدثني موسبى ببن عُبد البرحمن المسبروقي, قبال:  خُرنبا محمبد ببن بشبر, قبال: حبدثنا 25652  

لد عن حارثة بن سليمان السلمّي, قال: سمعت ابن الّزبَير وهو يفّسر هذه االَيبة إسماعيل بن  بي خا

 على المنُر, وهو يقول: هل تدرون ما ُمْدهاّمتاِن  خضراوان من الرّ .

حدثني محمد بن عمارة هو األسدّ , قال: حدثنا عُيد هللا ببن موسبى, قبال:  خُرنبا إسبماعيل ببن    

 ن, هكذا قال, قال ابن الّزبَير ُمْدهاّمتاِن خضراوان من الرّ . بي خالد, عن حارثة بن سليما

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن إسماعيل بن  بي خالد, عن حارثة    

 بن سليمان,  ن ابن الّزبَير قال: ُمْدهاّمتاِن قال: هما خضراوان من الرّ .

ا ابن فضيل, عن عطاء, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس حدثنا الفضل بن الصُاح, قال: حدثن   

 ُمْدهاّمتاِن قال: خضراوان.

ـبب حببدثنا  بببو ُكَريببب, قببال: حببدثنا ابببن إوريببس, عببن  بيببه, عببن عطيببة ُمببْدهاّمتاِن قببال: 25653  

 خضراوان من الّرّ .

ماعيل ببن  ببي ـ حدثني محمد بن عمارة, قال: حدثنا عُيد هللا بن موسى, قال:  خُرنا إسب25654  

 خالد, عن  بي االح في قوله: ُمْدهاّمتاِن قال: خضراوان من الرّ .

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن عنُسة, عن سالم األفطس, عن سعيد بن ُجَُير 25655  

 ُمْدهاّمتاِن قال: ع هما الرّ  من السواو والخضرة.

 عن سعيد بن ُجَُير ُمْدهاّمتاِن قال: خضراوان. ـ قال: ثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء,25656  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25657  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهبد, فبي قولبه: ُمبْدهاّمتاِن 

 قال: مسواوّتان.

ل: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة, قولببه: ُمببْدهاّمتاِن يقببول: ـبب حببدثنا بشببر, قببا25658  

 خضراوان من الرّ  ناعمتان.

حدثنا ابن عُد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: ُمبْدهاّمتاِن قبال:    

 خضراوان من الرّ : إذا اشتدت الخضرة ضربت إلى السواو.

, قال: حدثنا ابن علية, عن  بي رجاء, عن الحسبن, فبي قولبه: ُمبْدهاّمتاِن ـ حدثني يعقوب25659  

 قال: ناعمتان.

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي سنان ُمْدهاّمتاِن قال: مسواوّتان من الرّ .25660  

َق َمقاَم َربِّه ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وِلَمْن خا25661  

َجنّتاِن قال: جنتا السابقين, فقر  ذََواتا  ْفناٍن, وقر  كأنُّهّن الياقُوُت َوالَمْرجاُن, ثم رجع إلبى  ابحاب 
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اليمين فقال َوِمْن وُونِِهما َجنّتاِن فذكر فضبلهما ومبا فيهمبا, قولبه: ُمبْدهاّمتاِن مبن الخضبرة مبن شبدة 

 خضرتهما, حتى كاوتا تكونان َسْوواوين.

حدثني محمد بن سنان القّزاز, قال: حدثنا الحسين بن الحسن األشقر, قال: حدثنا  بو ُكدَينة, عبن    

 عطاء بن السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, في قوله: ُمْدهاّمتاِن قال: خضراوان.

لبيكم بإثابتبه  هبل اإلحسبان مبا وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن يقول: فُأّ  نِعَم ربكما التي  نعبم ع  

 واف في هاتين الجنتين تكذّبان.

وقوله: فِيِهما َعْيناِن نَّضاَختاِن يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين اللتين من وون الجنتبين اللتبين   

 هما لمن خاق مقام ربه, عينان نضاختان, يعني فّوارتان.

فقال بعضهم: تنضبخان بالمباء. ذكبر مبن قبال  واختلف  هل التأويل في المعنى الذ  تنضخان به,  

 ذلك:

ـ حدثنا هناو بن السرّ , قبال: حبدثنا  ببو األحبو , عبن سبما  عبن عكِرمبة, فبي قولبه: 25662  

 فِيِهما َعْيناِن نَّضاَختاِن قال: ينضخان بالماء.

قبال: ـ حدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: نَّضباَختاِن 25663  

 تنضخان بالماء.

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25664  

 فِيِهما َعْيناِن نَّضاَختاِن يقول: نضاختان بالماء.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك  نهما ممتلئتان. ذكر من قال ذلك:  

معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا 25665  

 يقول في قوله: َعْيناِن نَّضاَختاِن قال: ممتلئتان ال تنقطعان.

 وقال ةخرون: تنضخان الماء والفاكهة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا يحيبى ببن يمبان, عبن  شبع., عبن جعفبر, عبن سبعيد, فبي 25666  

 ِن نَّضاَختاِن قال: بالماء والفاكهة.قوله: فِيِهما َعْينا

 وقال ةخرون: نضاختان بألوان الفاكهة. ذكر من قال ذلك:  

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب القمبي, عبن جعفبر, عبن سبعيد فِيِهمبا َعْينباِن نَّضباَختاِن قبال:    

 نضاختان بألوان الفاكهة.

 وقال ةخرون: نضاختان بالخير. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25667  

 عُاس, قوله: فِيِهما َعْيناِن نَّضاَختاِن يقول: نضاختان بالخير.

و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ُعنِي بذلك  نهما تنضخان بالمباء, ألنبه المعبروق   

 ون ماء.بالعيون إذ كانت عي

وقولببه: فَُِببأْ  ةالِء َربُّكمببا تَُكببذّباِن يقببول تعببالى ذكببره: فُببأّ  نِعَببم ربكمببا التببي  نعببم علببيكم بإثابتببه   

 محسنكم هذا الثواب الجزيل تكذّبان .

 

 

 71-68اآلية : 
ا تَُكبذّبَاِن *  فِبيِهّن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فِيِهَما فَاِكَهبةٌ َونَْخبٌل َوُرّمباٌن *  فَُِبأَّ  ةآلِء َربُّكَمب

 َخْيَراٌت ِحَساٌن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما تَُكذّبَاِن {.

 يقول تعالى ذكره: وفي هاتين الجنتين المدهاّمتين فاكهة ونخل ورّمان.   

وقد اختلف في المعنى الذ  من  جله  عيد ذكبر النخبل والرمبان وقبد ذُكبر قُبل  ن فيهمبا الفاكهبة,   

  عيد ذلك ألن النخل والرمان ليسا من الفاكهة. فقال بعضهم:

وقال ةخرون: همبا مبن الفاكهبة وقبالوا: قلنبا همبا مبن الفاكهبة, ألن العبرب تجعلهمبا مبن الفاكهبة,   

قالوا: فإن قيل لنا: فكيف  عيدا وقد مضى ذكرهما مع ذكر سائر الفواكه  قلنا: ذلك كقوله: حافِظوا 

َطى فقد  مبرهم بالمحافظبة علبى كبّل اب ة, ثبم  عباو العصبر تشبديدا على الّصلََواِت والّص ةِ الُوسْ 
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لها, كذلك  عيد النخل والرّمان ترغيُا ألهل الجنة. وقال: وذلك كقوله:  َلْم تَبَر  ّن ّللّاَ يَْسبُجدُ لَبهُ َمبْن 

لعذَاُب, وقبد ذكبرهم فبي فِي الّسَمواِت َوَمْن فِي األْرِض, ثم قال: وَكثِيٌر ِمَن النّاس وَكثِيٌر َحّق َعلَْيِه ا

  ّول الكلمة في قوله: َمْن فِي الّسَمَواِت َوَمْن فِي األْرِض.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن رجل, عن سعيد بن ُجُيبر, 25668  

قال: نخل الجنة جذوعها من ذهب, وعروقها من ذهب, وكرانيفها من زمرو, وسعفها كسوة ألهبل 

 ة, ورطُها كالدالء,  شدّ بياضا من اللُن, و لين من الزبد, و حلى من العسل, ليس له َعَجم.الجن

ـ قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن زيد بن  سلم, عن وهبب البذمار , قبال: بلالنبا  ن فبي 25669  

الجنببة نخبب ً جببذوعها مببن ذهببب, وكرانيفهببا مببن ذهببب, وجريببدها مببن ذهببب, وسببعفها كسببوة ألهببل 

كأحسن حلل رةها الناس ق , وشبماريخها مبن ذهبب, وعراجينهبا مبن ذهبب, وثفاريقهبا مبن الجنة, 

ذهب, ورطُها  مثال الِق ل,  شدّ بياضا من اللُن والفضة, و حلبى مبن العسبل والسبكر, و لبين مبن 

 الّزبد والّسْمن.

: فُأّ  نعم ربكما التي  نعمها وقوله: فَُِأّ  ةالِء َربّكما تَكْذباِن يقول: فُأّ  نِعَم ربكما تكذّبان, يقول  

 عليكم بهذه الكرامة التي  كرم بها محسنكم تكذّبان.

وقوله: فِيِهّن َخْيَراٌت ِحساٌن يقول تعالى ذكره: في هبذه الجنبان األرببع اللبواتي اثنتبان مبنهّن لمبن   

 . كما:يخاق مقام ربه, واألُخريان منهّن من وونهما المدهامتان خيرات األخ  , ِحسان الوجوه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة فِيِهّن َخْيَراٌت ِحساٌن يقول: في 25670  

 هذه الجنان خيرات األخ  , ِحسان الوجوه.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: َخْيراٌَت ِحساٌن قبال:    

 ِحسان في الوجوه. خيرات في األخ  ,

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فِيِهّن َخْيَراٌت ِحسباٌن 25671  

 قال: الخيرات الحسان: الحور العين.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد ببن مبروان, قبال: حبدثنا  ببو العبوام, عبن قتباوة فِبيِهّن َخْيبَراٌت    

 ات األخ  , ِحسان الوجوه.ِحساٌن قال: خير

ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن سفيان, عن جابر, عن القاسم ببن  ببي ببّزة, عبن 25672  

  بي عُيد, عن مسرو , عن عُد هللا فِيِهّن َخْيَراٌت ِحساٌن قال: في كل خيمة زوجة.

رج الّصبدَفّي البدمياطي ـ حدثنا  حمد بن عُد الرحمن بن وهب, قال: حدثنا محمبد ببن الفب25673  

عن عمرو بن هاشم, عن ابن  بي كريمة, عن هشام بن حسان, عن الحسن, عن  مه, عن  ّم سبلمة 

َخْيبَراُت األْخب ِ , ِحسباُن »قالت قلت: يا رسول هللا  خُرني عن قولبه: فِبيِهّن َخْيبَراٌت ِحسباٌن قبال: 

 «.الُوُجوهِ 

 يقول: فُأّ  نِعَم ربكما التي  نعم عليكما بما ذكر تكذّبان.قوله: فَُِأّ  ةالِء َربُّكما تَُكذّباِن   

 

 75-72اآلية : 
القول فـي تأويـل قولبه تعبالى:   }ُحبوٌر ّمْقُصبوَراٌت فِبي اْلِخيَباِم *  فَُِبأَّ  ةآلِء َربُّكَمبا تَُكبذّبَاِن *  لَبْم 

ُْلَُهْم َوالَ َجآّن *  فَُِأَّ  ةآلِء َربُّكَما  تَُكذّبَاِن {. يَْطِمثُْهّن إِنٌس قَ

يقول تعالى ذكره مخُرا عن هؤالء الخيرات الحسان ُحوٌر يعني بقول حور: بِي , وهبي جمبع    

 حوراء, والحوراء: الُيضاء.

وقد بيّنا معنى الحور فيما مضى بشواهده المالنية عن إعاوتها في هذا الموضع. وبنحو الذ  قلنبا   

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا عُيد هللا بن موسى, قال:  خُرنبا إسبرائيل, عبن  ببي يحيبى 25674  

 القتات, عن مجاهد ُحوٌر قال: بي .

 قال: ثنا  بو نعيم, عن إسرائيل, عن مسلم, عن مجاهد ُحوٌر قال: بي .   

 قال: النساء.ـ قال: ثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد ُحوٌر 25675  
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ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معاذ يقول: حدثنا عُيد قال: سمعت الضحا  يقول 25676  

 في قوله: ُحوٌر َمْقُصوَرات الحوراء: العَْيناء الحسناء.

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان: الحور: سواو في بياض.25677  

نصور, عن مجاهد, في قولبه: ُحبوٌر َمْقُصبوَراٌت فِبي الِخيباِم قبال: ـ قال: ثنا جرير, عن م25678  

 الحور: الُي  قلوبهم و نفسهم و بصارهم.

و ما قوله: َمْقُصوَراٌت فإن  هل التأويل اختلفوا في تأويله, فقال بعضهم: تأويله  نهّن قُِصْرن على   

 م من الرجال. ذكر من قال ذلك: زواجهّن, ف  يُالين بهم بدالً, وال يرفعن  طرافهّن إلى غيره

ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا عُيد هللا, قال:  خُرنا إسرائيل, عن  بي يحيى القتبات, عبن 25679  

 مجاهد: َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم قال: قُِصر طرفهّن و نفسهّن على  زواجهّن.

, عن مجاهد َمْقُصوَراٌت قبال: حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان, عن منصور   

 قُِصر طرفهّن على  زواجهّن ف  يرون غيرهم.

حبدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حبدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن منصبور, عببن مجاهببد, َمْقُصببوَراٌت فِببي    

 الِخياِم قال: قََصْرن  نفَسهّن و بصارهّن على  زواجهّن, ف  يرون غيرهم.

: حببدثنا عُيببد هللا وابببن اليمببان, عببن  بببي جعفببر, عببن الربيببع ـبب حببدثنا  بببو هشببام, قببال25680  

 َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم قال: قصرن طرفهّن على  زواجهّن.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مجاهبد َمْقُصبوَراٌت فِبي الِخيباِم    

  يرون غيرهم.قال: قصرن  نفسهّن وقلوبهّن و بصارهّن على  زواجهّن, ف 

حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عبن منصبور, عبن مجاهبد َمْقُصبوَراٌت    

 فِي الِخياِم قال: قصر طرفهّن على  زواجهّن ف  يرون غيرهم.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور عن مجاهد, قوله: َمْقُصوَراٌت قال: مقصبورات    

 اجهّن ف  يرون غيرهم.على  زو

 وقال ةخرون: ُعنِي بذلك  نهّن محُوسات في الِحجال. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حبدثنا اببن يمبان, عبن  ببي جعفبر, عبن الربيبع, عبن  ببي العاليبة 25681  

 ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم قال: محُوسات في الخيام.

حمد الُزور , قال: حدثنا عُيبد هللا ببن موسبى, عبن  ببي جعفبر, عبن ـ حدثنا جعفر بن م25682  

 الربيع, بمثله.

ـ حبدثنا  ببو هشبام الرفباعّي, قبال: حبدثنا  ببو نعبيم, عبن إسبرائيل, عبن مجاهبد, عبن اببن 25683  

 عُاس َمْقُصوَراٌت قال: محُوسات.

شبر السبند , عبن محمبد ببن ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, قال:  خُرنا  بو مع25684  

 كعب, قال: محُوسات في الِحجال.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25685  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: َمْقُصوَراٌت 

 .فِي الِخيام قال: ال يُرحن الخيام

ـ حدثني عُيد بن إسماعيل الهُار , قال: حدثنا عثام ببن علبّي, عبن إسبماعيل, عبن  ببي 25686  

 االح, في قوله: ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم قال: َعذاَرى الجنة.

 حدثنا  بو ُكَريب و بو هشام قاال: حدثنا عثام بن علّي, عن إسماعيل, عن  بي االح, مثله.   

ن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت ع25687  

 يقول في قوله: َمْقُصوَراٌت قال: المحُوسات في الخيام ال يخرجن منها.

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن  بي رجاء, عن الحسن, في قوله: َمْقُصوَراٌت 25688  

 فات في الطر .فِي الِخياِم قال: محُوسات, ليس بطّوا

والصواب من القول في ذلك عندنا  ن يقال: إن هللا تُار  وتعالى وافهّن بأنهّن مقصورات فبي   

الخيام والقصر: هو الحُس ولم يخصص وافهّن بأنهّن محُوسات على معنى من المعنيين اللذين 
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مقصبورات فبي ذكرنا وون االَخبر ببل عبّم وابفهّن ببذلك. والصبواب  ن يعبّم الخُبر عبنهّن ببأنهّن 

 الخيام على  زواجهّن, ف  يرون غيرهم, كما عّم ذلك.

 وقوله: فِي الِخياِم يعني بالخيام: الُيوت, وقد تسمي العرب هواوج النساء خياما ومنه قول لُيد:  

 شاقَتَْك ُ ْعُن الَحّي يَْوَم تََحّملُوافَتََكنُّسوا قُُطنا تُِصّر ِخياُمها  

ه ُعنَِي بها الُيوت. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويبل. ذكبر مبن قبال و ما في هذه االَية فإن  

 ذلك:

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا يحيى, عن سعيد, قال: حدثنا شعُة, قال: حدثنا عُد الملك 25689  

 بن ميسرة, عن  بي األحو , عن عُد هللا ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم قال: الدّر المجّوق.

حدثنا الحسن بن عرفة, قال: حدثنا شُابة, قال: حدثنا شعُة, عن عُد الملك, عن  بي األحبو ,    

 عن عُد هللا, مثله.

ـ حدثني يحيى بن طلحة اليربوعّي, قال: حدثنا فضيل بن عيا , عن هشام, عن محمبد, 25690  

ؤلبؤة  ربعبة فراسب  فبي  ربعبة عن ابن عُاس في قوله: ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي الِخيباِم قبال: الخيمبة ل

 فراس  لها  ربعة ةالق مصراع من ذهب.

ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا  ببو نعبيم, عبن إسبرائيل, عبن مسبلم, عبن مجاهبد, عبن اببن 25691  

 عُاس فِي الِخياِم قال: بيوت اللؤلؤ.

ا إوريبس ـ حدثنا محمبد ببن إسبماعيل األحمسبّي, قبال: حبدثنا محمبد ببن عُيبد, قبال: حبدثن25692  

األوو , عببن شببمر بببن عطيببة, عببن  بببي األحببو , قببال: قببال عمببر بببن الخطبباب رضببي هللا عنببه: 

  تدرون ما حور مقصورات في الخيام  الخيام: وّر مجّوق.

ـ قال: ثنا محمد ببن عُيبد, قبال: حبدثنا مسبعر, عبن عُبد الملبك, عبن  ببي األحبو , فبي 25693  

 ال: وّر مجّوق.قوله: ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم ق

وبه عن  بي األحو  قال: الخيمة: وّرة مجّوفة فرس  في فرس , لهبا  ربعبة ةالق مصبراع مبن   

 ذهب.

قال: ثنا  بو واوو, قال: حدثنا همبام, عبن قتباوة, عبن عكِرمبة, عبن اببن عُباس, قبال: الخيمبة فبي    

 الجنة من وّرة مجّوفة, فرس  في فرس  لها  ربعة ةالق مصراع.

حدثني  حمد بن المقدام, قال: حدثنا المعتمر, قبال: سبمعت  ببي يحبدّ , عبن قتباوة, عبن  ـ25694  

 خليد العصرّ  قال: لقد ذكر لي  ن الخيمة لؤلؤة مجّوفة لها سُعون ِمْصراعا, كّل ذلك من وّر.

ـبب حببدثنا ابببن بشببار, قببال: حببدثنا عُببد الببرحمن, قببال: حببدثنا سببفيان, عببن موسببى بببن  بببي 25695  

 سعيد بن ُجُير  نه قال: الخيام: وّر مجّوق. عائشة, عن

 ـ قال: ثنا يحيى, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, قال: الخيام: وّر مجّوق.25696  

حدثنا  بو هشام الرفاعي, قال: حدثنا وكيع ويعلبى عبن منصبور, عبن مجاهبد: فبي الخيبام: قبال:    

 الدّر المجوق.

ن, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد فِبي الِخيباِم قبال: خيبام حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهرا   

 وّر مجّوق.

ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن حرب بن بشير, عن عمرو ببن ميمبون, 25697  

 قال: الخيام: الخيمة: وّرة مجّوفة.

: الخيمبة: وّر ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا وكيع, عن َسلَمة بن نَُُي , عبن الضبحا , قبال25698  

 مجّوفة.

ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا ابن اليمان, عن  بي معشر, عن محمد بن كعب فِي الِخيبام: 25699  

 في الحجال.

 ـ قال: ثنا عُيد هللا وابن اليمان, عن  بي جعفر, عن الربيع فِي الِخياِم قال: في الحجال.25700  

م, عن عمرو بن  بي قيس, عن منصبور, عبن مجاهبد: ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكا25701  

 في الِخياِم قال: خيام اللؤلؤ.
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حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا    

الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد فِي الِخياِم الخيام اللؤلبؤ والفضبة, 

 قال وهللا  علم.كما ي

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة, قولبه: ُحبوٌر َمْقُصبوَراٌت فِبي 25702  

الِخياِم ذُكر لنا  ن ابن عُاس كان يقول: الخيمة وّر مجّوفة, فرس  في فرس , لها  ربعة ةالق بباب 

 من ذهب.

سبير الراكبب الجبواو فيبه ثب   ليبال و نهباره وقال قتاوة: كان يقبال: مسبكن المبؤمن فبي الجنبة, ي  

 وجنانه وما  عدّ هللا له من الكرامة.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, قال: قال ابن عُباس: الخيمبة:    

 وّرة مجّوفة, فرس  في فرس , لها  ربعة ةالق باب من ذهب.

ن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َمْقُصبوَراٌت فِبي ـ حدثني يبونس, قبال:  خُرنبا ابب25703  

 الِخياِم قال يقال: خيامهم في الجنة من لؤلؤ.

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن  بي رجاء, عن الحسن, في قوله: َمْقُصوَراٌت 25704  

 فِي الِخياِم قال: الخيام: الدّر المجّوق.

ال: ثنبي ِحْرمبّي ببن عمبارة, قبال: حبدثنا شبعُة, قبال:  خُرنبي ـ حدثنا محمد بن المثنى, ق25705  

عمارة, عن  بي مجلز  ن رسول هللا الى هللا عليه وسلم قبال فبي قبول هللا: ُحبوٌر َمْقُصبوَراٌت فِبي 

 «.وُّر ُمَجّوقٌ »الِخياِم قال: 

كبان  ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معاذ يقول:  خُرنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  يقبول   

يعني الخيام في « ِهَي الدّّر الُمَجّوقُ »ابن مسعوو يحدّ , عن نُّي هللا الى هللا عليه وسلم  نه قال: 

 قوله: ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي الِخياِم.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن منصبور, عبن مجاهبد, فبي قولبه: ُحبوٌر َمْقُصبوَراٌت فِبي    

 لؤلؤ.الِخياِم قال: في خيام ال

وقولببه: فَُِببأّ  ةالِء َربُّكمببا تَُكببذّباِن يقببول: فُببأّ  نعببم ربكمببا التببي  نعببم عليكمببا مببن الكرامببة بإثابببة   

 محسنكم هذه الكرامة تكذّبان.

ُْلَُهْم َوال جاّن يقول تعبالى ذكبره: لبم يمسبهّن بنكباح فيبدميهن إنبس قبُلهم    وقوله: لْم يَْطِمثُْهّن إْنٌس قَ

 وال جاّن.

قّراء األمصار لَْم يَْطِمثُْهّن بكسر الميم فبي هبذا الموضبع وفبي البذ  قُلبه. وكبان الكسبائي وقر ت   

 يكسر إحداهما, ويضّم األخرى.

والصواب من القراءة في ذلك: ما عليه قبّراء األمصبار ألنهبا اللالبة الفصبيحة, والكب م المشبهور   

 من ك م العرب.

ِن يقببول تعبالى ذكببره: فُببأّ  نِعَببم ربكمببا التبي  نعببم علببيكم بهببا ممببا وقولبه: فَُِببأّ  ةالِء َربُّكمببا تَُكببذّبا  

 واف تكذبان.

 

 78- 76اآلية : 
قَبِرّ  ِحَسباٍن *  فَُِبأَّ  ةآلِء َربُّكَمبا  ُْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُمتِّكئِيَن َعلََى َرْفَرٍق ُخْضٍر َوَع

 ِل َواإِلْكَراِم {.تَُكذّبَاِن *  تََُاَرَ  اْسُم َربَّك ِذ  اْلَج َ 

يقول تعالى ذكره: ينعم هؤالء الذين  كرمهم جّل ثناَه هذه الكرامة التي وافها في هبذه االَيبات    

ُْقَِرّ  ِحساِن.  في الجنتين اللتين وافهما ُمتِّكئِيَن على َزْفَرٍق ُخْضٍر َوَع

حدتها: رفرفبة. ذكبر واختلف  هل التأويل في معنى الرفرق, فقال بعضهم: هي رياض الجنة, وا  

 من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا شعُة, عن  بي بشر, عن سبعيد ببن ُجَُيبر  نبه قبال فِبي هبذه 25706  

 االَية ُمتِّكئِيَن على َرْفَرٍق ُخْضٍر قال: رياض الجنة.
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ن حدثنا عُاس بن محمد, قال: حدثنا  ببو نبوح, قبال:  خُرنبا شبعُة, عبن  ببي بشبر, عبن سبعيد بب   

 ُجَُير, مثله.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا سعيد بن ُجَُير, فِي قوله: ُمتِّكئِيَن على َرْفَرٍق ُخْضٍر قال:    

 الرفرق: رياض الجنة.

 وقال ةخرون: هي المحابس. ذكر من قال ذلك:  

اس, قولبه: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُب25707  

 ُمتِّكئِيَن على َرْفَرٍق ُخْضر يقول: المحابس.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 قوله: ُمتِّكئِيَن على َرْفَرٍق ُخْضٍر قال: الرفرق: فضول المحابس والُس .

عبن  ببي رجباء, عبن الحسبن, فبي قولبه: ُمتِّكئبيَن  ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا اببن عليبة,25708  

 على َرْفَرٍق ُخْضٍر قال: هي الُس   هل المدينة يقولون: هي الُس .

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن سبلمة ببن ُكهيبل الحضبرمّي, عبن 25709  

 رجل يقال له غزوان َرْفَرٍق ُخْضٍر قال: فضول المحابس.

ال: ثنا مهران, عن سفيان, عبن هبارون, عبن عنتبرة, عبن  بيبه, قبال: فضبول الفُبُر  ـ ق25710  

 والمحابس.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حبدثنا عُبد البرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن مبروان, فبي قولبه: 25711  

 َرْفَرٍق ُخْضٍر قال: فضول المحابس.

عبن قتباوة, قولبه: ُمتِّكئِبيَن علبى َرْفبَرٍق ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, 25712  

 ُخْضٍر قال: الرفرق الخضر: المحابس.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عبن معمبر, عبن قتباوة َرْفبَرٍق ُخْضبٍر قبال: محبابس    

 خضر.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول:  خُرنبا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25713  

 في قوله: َرْفَرٍق ُخْضٍر قال: هي المحابس. يقول

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ُمتِّكئِيَن على َرفبَرٍق 25714  

 ُخْضٍر قال: الرفرق: المحابس.

 وقال ةخرون: بل هي المرافق.  

, قبال: قبال الحسبن: الرفبرق: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة25715  

مرافق ُخْضر, و ما العُقرّ , فإنبه الطنبافس الثخبان, وهبي جمباع, واحبدها: عُقريبة. وقبد ذُكبر  ن 

 العرب تسمي كل شيء من الُس  عُقريا.

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه:  ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني25716  

ُْقَِرّ  ِحساٍن قال: الزرابّي.  وَع

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

ُْقَِرّ  ِحساٍن قال: العُقرّ : الزرابّي الحسان.  وَع

قَبِرَ  ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, عن  بي بش25717   ُْ ر, عن سعيد بن ُجَُير, فبي قولبه: َع

 ِحساٍن قال: العُقرّ : عتا  الزرابّي.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قال: العُقرّ . الزرابّي.25718  

ُْقَبِر ّ     ِحسباٍن  حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن مروان, قال: حبدثنا  ببو العبّوام, عبن قتباوة َع

 قال: الزرابّي.

ُْقَِرّ  ِحساٍن قال: زرابّي.     حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة وَع

ُْقَِرّ  ِحساٍن قال: 25719   ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوَع

 العُقرّ : الطنافس.

 لديُاج. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: العُقرّ : ا  
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قَبِرّ  ِحسباٍن قبال: هبو 25720   ُْ ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن مجاهبد َوَع

ُْقَِرّ  ِحساٍن بالير  لف  الديُاج. والقّراء في جميع األمصار على قراءة ذلك على َرْفَرٍق ُخْضر َوَع

على »ه وسلم خُر غير محفو , وال احيح السند في ك  الحرفين. وذُكر عن النُّي الى هللا علي

علببى »ببباأللف واإلجببراء. وذُكببر عببن ُزهيببر الفرقُببي  نببه كببان يقببر  « َرفبباِرَق ُخْضببٍر وَعُبباقِِر ّ 

بباأللف  يضبا, وباليبر إجبراء. و مبا « َوَعُباقِِرّ  ِحسبانٍ »بباأللف وتبر  اإلجبراء « َرفاِرَق ُخْضبرٍ 

ل وجببه الصببواب. و مببا العُبباقرّ , فإنببه ال وجببه لببه فببي الرفببارق فببي هببذه القببراءة, فإنهببا قببد تحتمبب

الصواب عند  هل العربية, ألن  لف الجماع ال يكون بعدها  ربعة  حرق, وال ث ثة ابحاح. و مبا 

القراءة األولى التي ذُكرت عن النُّي ابلى هللا عليبه وسبلم, فلبو كانبت ابحيحة, لوجبب  ن تكبون 

 الكلمتان غير مجراتين.

ةالِء َربُّكما تَُكذّبان يقول تعالى ذكره: فُأّ  نِعبم ربكمبا التبي  نعبم علبيكم مبن إكرامبه  وقوله: فَُِأ ّ   

  هل الطاعة منكم هذه الكرامة تكذّبان.

وقولببه: تَُبباَر  اْسببُم َربّببَك يقببول تعببالى ذكببره: تُببار  ذكببر ربببك يببا محمببد ذ  الَجبب ِل يعنببي ذ    

 جميع خلقه. كما:العظمة واإلْكَراِم يعني: ومن له اإلكرام من 

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25721  

 ِذ  الَج ِل واإلْكَراِم يقول: ذو العظمة والكُرياء.

 ةخر تفسير سورة الرحمن عّز وجلّ 
 

 سورة الواقعة

 سورة الواقعة مكية

 وةياتها ست وتسعون

 حيـمبسم هللا الرحَمن الر
 

 6-1اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِذَا َوقَعَبِت اْلَواقِعَبةُ *  لَبْيَس ِلَوْقعَتَِهبا َكاِذبَبةٌ *  َخافَِضبةٌ ّرافِعَبةٌ *  إِذَا 

 ُرّجِت األْرُض َرّجاً *  َوبُّسِت اْلِجَُاُل بَّساً *  فََكانَْت َهَُآًء ّمنَُثّاً {.

ا َوقَعَِت الَواقَعةُ: إذا نزلت ايحة القيامة, وذلك حين يُنف  في الصور يعني تعالى ذكره بقوله: إذَ    

 لقيام الساعة. كما:

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25722  

 يقول في قوله: إذَا َوقَعِت الَواقِعَةُ يعني: الصيحة.

و ابالح, قبال: ثنبي معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي ـ حدثنا علّي, قال: حدثنا  ب25723  

قولببه: إذَا َوقَعَببِت الَواقِعَببِة الواقعببة والطامببة والصبباخة, ونحببو هببذا مببن  سببماء القيامببة, عّظمببه هللا, 

 وحذّره عُاوه.

, وقولببه: لَببْيَس ِلَوْقعَتِهببا كاِذبَببةٌ يقببول تعببالى: لببيس لوقعببة الواقعببة تكببذيب وال مرووويببة وال مثنويببة  

والكاذبة في هذا الموضع مصدر, مثل العاقُة والعافية. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هبل التأويبل. 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة لَبْيَس ِلَوْقعَتِهبا كاِذبَبةٌ:    لبيس 25724  

 لها مثنوية, وال رجعة, وال ارتداو.

عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: لَبْيَس ِلَوْقعَتِهبا كاِذبَبةٌ حدثنا ابن    

 قال: مثنوية.

وقوله: خافَِضةٌ َرافِعَةٌ يقول تعالى ذكره: الواقعبة حينئبٍذ خافضبة,  قوامبا كبانوا فبي البدنيا,  عبّزاء   

 إلى نار هللا.
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في الدنيا ُوَضعاء إلبى رحمبة هللا وجنتبه. وقيبل: خفضبت  وقوله: َرافِعَةٌ يقول: رفعت  قواما كانوا  

 فأسمعت األونى, ورفعت فأسمعت األقصى. ذكر من قال في ذلك ما قلنا:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حبدثنا عُيبد هللا, يعنبي العَتَكبّي, عبن 25725  

ل: السباعة خفضبت  عبداء هللا إلبى النبار, ورفعبت عثمان بن عُد هللا ببن ُسبراقة خافَِضبةٌ َرافِعَبةٌ قبا

  ولياء هللا إلى الجنة.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة, قولبه: خافَِضبةٌ َرافِعَبةٌ يقبول: 25726  

تخللت كّل سهل وجُل, حتى  سبمعت القريبب والُعيبد, ثبم رفعبت  قوامبا فبي كرامبة هللا, وخفضبت 

 ب هللا. قواما في عذا

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة خافَِضبةٌ َرافِعَبةٌ قبال:  سبمعت    

 القريب والُعيد, خافضة  قواما إلى عذاب هللا, ورافعة  قواما إلى كرامة هللا.

ن ـب حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد, عبب25727  

عكِرمة, قوله: خافَِضةٌ َرافِعَةٌ قال: خفضت و سمعت األونى, ورفعت فأسمعت األقصى قال: فكبان 

 القريب والُعيد من هللا سواء.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25728  

 عُاس: خافَِضةٌ َرافِعَةٌ قال: سّمعت القريب والُعيد.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25729  

يقببول فببي قولببه: خافَِضببةٌ َرافِعَببةٌ خفضببت فأسببمعت األونببى ورفعببت فأسببمعت األقصببى, فكببان فيهببا 

 القريب والُعيد سواء.

كت تحريكبا مبن قبولهم وقوله: إذَا ُرّجِت األْرُض َرّجا يقول تعالى ذكره: إذا زلزلت األرض فحرّ   

السهم يرتّ  في الالرض, بمعنى: يهتّز ويضطرب. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكبر 

 من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25730  

 إذَا ُرّجِت األْرُض َرّجا يقول: زلزلها.

دثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ ح25731  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قبول هللا: إذَا ُرّجبِت 

 األْرُض َرّجا قال: زلزلت.

: إذَا ُرّجِت األْرُض َرّجبا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله25732  

 يقول: زلزلت زلزلة.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة إذا ُرّجبِت األْرُض َرّجبا قبال:    

 زلزلت زلزاالً.

وقوله: َوبُّسِت الِجُاُل بَّسا يقول تعالى ذكره: فتتت الجُال فتا, فصبارت كالبدقيق المُسبوس, وهبو   

, كما قال جّل ثناَه: وكانَِت الِجُاُل َكثِيُا َمِهي ً والُسيسة عند العرب: الدقيق والسويق تُلَبّت المُلول

 وتُتََخذُوا زاوا.

وذُكببر عببن لببّص مببن َغَطفببان  نببه  راو  ن يخُببز, فخبباق  ن يعجببل عببن الخُببز قُببل الببدقيق و كلببه   

 عجينا, وقال:

ُْزا وبُّسا بَّساَمْلسا بِذَوْ    ِو الَحلَِسّي َمْلسا ال تَْخَُِزا َخ

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عُباس, قولبه: 25733  

 َوبُّست الِجُاُل بَّسا يقول: فتتت فتا.

ا ورقاء, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, ـ حدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قال: حدثن25734  

 قوله: َوبُّسِت الِجُاُل بَّسا قال: فتتت.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد, 25735  

 في قوله: َوبُّسِت الِجُاُل بَّسا قال: كما يُس السويق.
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ل: حبدثنا حفبص ببن عمبر العبدني, عبن الحكبم ببن ـ حدثني  حمد بن عمرو الُصبرّ , قبا25736  

  بان, عن عكرمة َوبُّسِت الِجُاُل بَّسا قال: فُتّْت فتا.

ـ حدثني إسماعيل بن موسى بن بنت السدّ , قال:  خُرنا بشر بن الحكم األحمسبّي, عبن 25737  

 ت فتا.سعيد بن الصلت, عن إسماعيل السدّ  و بي االح َوبُّسِت الِجُاُل بَّسا قال: فُتت

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عبن سبفيان, عبن منصبور, عبن مجاهبد َوبُّسبِت الِجُباِل بَّسبا    

 قال: كما يُس السويق.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قبول هللا: َوبُّسبِت الِجُباُل 25738  

 بَّسا قال: اارت كثيُا مهي ً كما قال هللا.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, في قوله: َوبُّسِت الِجُباُل بَّسبا قبال:    

 فُتتت فتا.

وقوله: فَكانَْت َهُاًء ُمْنَُثّا اختلف  هل التأويل في معنبى الهُباء, فقبال بعضبهم: هبو شبعاع الشبمس   

 الذ  يدخل من الكّوة كهيئة الالُار. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي 25739  

 قوله: فَكانَْت َهُاًء ُمْنَُثّا يقول: شعاع الشمس.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عبن عطباء, عبن سبعيد َهُباًء ُمْنَُثّبا قبال: 25740  

 شعاع الشمس حين يدخل من الكّوة.

ـب قبال: ثنبا جريببر, عبن منصبور, عبن مجاهببد, فبي قولبه: فَكانَبْت َهُبباًء ُمْنَُثّبا قبال: شببعاع 25741  

 الشمس يدخل من الكّوة, وليس بشيء.

 وقال ةخرون: هو ره  الدواّب. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن  ببي إسبحا , عبن الحبار , عبن 25742  

  عنه, قال: ره  الدواّب.علّي رضي هللا

 وقال ةخرون: هو ما تطاير من شرر النار الذ  ال عين له. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25743  

اضطرمت, يطير منه الشبرر, عُاس, قوله: فَكانَْت َهُاء ُمْنَُثّا قال: الهُاء: الذ  يطير من النار إذا 

 فإذا وقع لم يكن شيئا.

 وقال ةخرون: هو يُيس الشجر الذ  تذروه الرياح. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتباوة, فبي قولبه: فَكانَبْت َهُباًء ُمْنَُثّبا 25744  

 َكيُيس الشجر, تذروه الرياح يمينا وشماالً.

نا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: َهُباًء ُمْنَُثّبا يقبول: حدث   

 الهُاء: ما تذروه الريح من حطام الشجر.

 وقد بيّنا معنى الهُاء في غير هذا الموضع بشواهده, فأغنى عن إعاوته في هذا الموضع.  

 و ما قوله: ُمْنَُثّا فإنه يعني متفّرقا.  

 

 12- 7ية : اآل
القول فبـي تأويبـل قولبه تعبالى:}َوُكنتُْم  َْزَواجباً ثَ َثَبةً *  فَأَْابَحاُب اْلَمْيَمنَبِة َمبآ  َْابَحاُب اْلَمْيَمنَبِة *  

نّباِت َو َْاَحاُب اْلَمْشأََمِة َمآ  َْاَحاُب اْلَمْشأََمِة *  َوالّسابِقُوَن الّسابِقُوَن *   ُْولَـَئَِك اْلُمقَّربُوَن *  فِبي جَ 

 النِّعيِم {.

 يقول تعالى ذكره: وكنتم  يها الناس  نواعا ث ثة وضروبا. كما:   

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عبن قتباوة وُكْنبتُْم  ْزَواجبا ثَ ثَبةً 25745  

 قال: منازل الناس يوم القيامة.

َمنَِة وهذا بيان مبن هللا عبن األزواج الث ثبة, يقبول, جبل وقوله: فأاَحاُب الَمْيَمنَِة ما  اَحاُب الَميْ   

ثناَه: وكنتم  زواجا ث ثة:  احاب الميمنة, و ابحاب المشبأمة, والسبابقون, فجعبل الخُبر عبنهم, 

مالنيا عن الُيان عنهم, على الوجه الذ  ذكرنا, لداللة الك م علبى معنباه, فقبال: فَأابَحاُب الَمْيَمنَبِة 
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َمنَِة يعّجب نُيه محمدا منهم, وقال: ما  اَحاُب اليَِميِن الذين يؤخذ بهبم ذات اليمبين ما  اَحاُب الَميْ 

إلى الجنة,  ّ  شيء  احاب اليمين و ابَحاُب الَمشبأََمِة مبا  ابَحاُب الَمشبأََمِة يقبول تعبالى ذكبره: 

ْؤمي و احاب الشمال الذين يؤخذ بهبم ذات الشبمال إلبى النبار, والعبرب تسبمي اليبد اليسبرى: الّشب

 ومنه قول  عشى بني ثعلُة:

ابَِة  ْسَحما   ََ  فأْنَحى على ُشؤَمي يَدَيِه فَذاوَهابأْ مأَ ِمْن فَْرغ الذّ

وقوله: والّسابِقُوَن الّسابِقُوَن وهم الزوج الثال. وهم الذين سُقوا إلى اإليمبان بباهلل ورسبوله, وهبم   

 التأويل. ذكر من قال ذلك:المهاجرون األّولون. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حبدثنا عُيبد هللا, يعنبي العتكبي, عبن 25746  

عثمان بن عُد هللا ببن ُسبراقة, قولبه: وُكْنبتُْم  ْزَواجبا ثَ ثَبةً قبال: اثنبان فبي الجنبة وواحبد فبي النبار, 

 اب ألاحاب اليمين.يقول: الحور العين للسابقين, والعُُرب األتر

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عبن قتباوة وُكْنبتُْم  ْزَواجبا ثَ ثَبةً 25747  

 قال: منازل الناس يوم القيامة.

ـ حدثنا اببن بشبار, قبال: حبدثنا هبوذة, قبال: حبدثنا عبوق, عبن الحسبن, فبي قولبه: وُكْنبتُْم 25748  

ُب الَمْيَمنَببِة مببا  اببَحاُب الَمْيَمنَببِة و اببَحاُب الَمشببأََمِة مببا  اببَحاُب الَمشببأََمِة  ْزَواجببا ثَ ثَببةً فأاببَحا

والّسبابِقُوَن الّسببابِقُوَن  ُولَئِببَك الُمقَّربُبوَن... إلببى ثُلّببةٌ ِمبَن األّوِلببيَن َوثلّببةٌ ِمبَن االَِخببِريَن فقببال رسببول هللا 

ِمَن األَُمِم الّسابِقَِة, َوبَيََن  اَحاِب اليَِميِن ِمبْن َهبِذِه  َسّوى بَيََن  اَحاِب اليَِمينِ »الى هللا عليه وسلم: 

 «.األُّمة, وكاَن الّسابِقُوَن ِمَن األَُمِم  ْكثَُر ِمْن َسابِِقي َهِذِه األُّمةِ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فَأْابَحاُب الَمْيَمنَبِة مبا 25749  

َمْيَمنَِة:    ماذا لهم, وماذا  عدّ لهم و اَحاُب الَمشأََمِة ما  اَحاُب الَمشأََمِة:    ماذا لهبم  اَحاُب ال

 وماذا  عدّ لهم والّسابِقُوَن الّسابِقُوَن:    من كّل  مة.

ـ حدثنا يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: سمعت اببن زيبد يقبول: وجبدت الهبوى ث ثبة 25750  

هبواه علمبه, فيبديل هبواه علبى علمبه, ويقهبر هبواه علمبه, حتبى إن العلبم مبع   ث  , فالمرء يجعبل

الهوى قُيح ذليل, والعلم ذليل, الهوى غالب قاهر, فالذ  قد جعل الهوى والعلبم فبي قلُبه, فهبذا مبن 

 زواج النار, وإذا كان ممن يريد هللا به خيرا استفا  واستنُه, فإذا هو عون للعلم على الهوى حتى 

 العلم على الهوى, فإذا حُسنت حال المبؤمن, واسبتقامت طريقتبه كبان الهبوى ذلبي ً, وكبان يديل هللا

العلم غالُا قاهرا, فإذا كان ممن يريد هللا به خيرا, ختم عمله بإوالة العلم, فتوفاه حين توفاه, وعلمبه 

لثالب.: البذ  هو القاهر, وهو العامل به, وهواه الذليل القُيح, ليس له فبي ذلبك نصبيب وال فعبل. وا

قُح هللا هبواه بعلمبه, فب  يطمبع هبواه  ن ياللبب العلبم, وال  ن يكبون معبه نصبف وال نصبيب, فهبذا 

الثال., وهو خيرهم كلهم, وهو الذ  قال هللا عّز وجّل في سورة الواقعة: وُكْنتُْم  ْزَواجا ثَ ثَةً قبال: 

لبم غالُبا للهبوى, واالَخبر: البذ  فزوجان في الجنة, وزوج في النار, قال: والسبابق البذ  يكبون الع

ختم هللا بإوالة العلم على الهوى, فهذان زوجبان فبي الجنبة, واالَخبر: هبواه قباهر لعلمبه, فهبذا زوج 

 النار.

واختلف  هل العربية في الرافع  احاب الميمنة و احاب المشأمة, فقال بع  نحويي الُصرة:   

َمْيَمنَبة و ابَحاُب الَمشبأََمِة مبا  ابَحاُب الَمشبأََمِة قبال: خُر قولبه: فأابَحاُب الَمْيَمنَبِة مبا  ابَحاُب ال

ويقول زيد: ما زيد, يريد: زيد شديد. وقال غيره: قوله: ما  اَحاُب الَمْيَمنَِة ال تكون الجملة خُبره, 

ولكن الثاني عائد على األّول, وهو تعجب, فكأنه قال:  احاب الميمنبة مبا هبم, والقارعبة مبا هبي, 

  فكبان الثبباني عائبد علببى األّول, وكبان تعجُبا, والتعجببب بمعنبى الخُببر, ولبو كببان والحاقبة مبا هببي

استفهاما لم يجز  ن يكون خُرا ل بتداء, ألن االستفهام ال يكون خُبرا, والخُبر ال يكبون اسبتفهاما, 

والتعجب يكون خُرا, فكان خُرا ل بتداء. وقوله: زيد ومبا زيبد, ال يكبون إال مبن ك مبين, ألنبه ال 

 خل الواو في خُر االبتداء, كأنه قال: هذا زيد وما هو:    ما  شدّه وما  علمه.تد

واختلببف  هببل التأويببل فببي المعنيببين بقولببه: والّسببابِقُوَن الّسببابِقُوَن فقببال بعضببهم: هببم الببذين اببلوا   

 للقُلتين.
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ن سبيرين ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن خارجة, عن قرة, عن اب25751  

 والّسابقون الّسابِقُوَن الذين الوا للقُلتين. وقال ةخرون في ذلك بما:

ـ حدثني به عُد الكريم بن  بي عمير, قال: حدثنا الوليد بن مسلم, قال: حدثنا  بو عمبرو, 25752  

رعهم قال: حدثنا عثمان بن  بي سبووة, قبال: الّسبابِقُوَن الّسبابِقُوَن  ّولهبم رواحبا إلبى المسباجد, و سب

 خفوقا في سُيل هللا.

والرفع في السابقين من وجهين:  حدهما:  ن يكون األّول مرفوعبا بالثباني, ويكبون معنبى الكب م   

حينئٍذ والسابقون األّولبون, كمبا يقبال: السبابق األّول, والثباني  ن يكبون مرفوعبا بأولئبك المقّرببون 

 قيامة إذا  وخلهم الجنة.يقول جّل ثناَه:  ولئك الذين يقّربهم هللا منه يوم ال

 وقوله: فِي َجنّاِت النِّعيِم يقول: في بساتين النعيم الدائم.  

 

 21-13اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ثُلّةٌ ّمَن األّوِلبيَن *  َوقَِليبٌل ّمبَن االَِخبِريَن *  َعلَبَى ُسبُرٍر ّمْوُضبونٍَة *  

ُطوُق َعلَْيِهْم ِوْلدَاٌن ّمَخلّدُوَن *  بِأَْكَواٍب َو َبَاِريَق َوَكأٍْس ّمن ّمِعيٍن *  الّ ّمتِّكئِيَن َعلَْيَها ُمتَقَابِِليَن *  يَ 

 يَُصدُّعوَن َعْنَها َوالَ يُنِزفُوَن *  َوفَاِكَهٍة ّمّما يَتََخيُّروَن *  َولَْحِم َطْيٍر ّمّما يَْشتَُهوَن {.

ل مبن  مبة محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم, وهبم يقول تعالى ذكره: جماعة من األمم الماضية, وقلي   

االَخرون وقيل لهم االَخرون: ألنهم ةخر األمم على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة يقول: فو  ُسرر منسبوجة, قبد 

  وخل بعضها في بع , كما يوضن حلق الدرع بعضها فو  بع  مضاعفة ومنه قول األعشى:

 ّي ِعْيرا فَِعْيَرا َوِمْن نَْس  وَاُووَ َمْوُضونَةًتُساُ  َمَع الحَ  

ومنه وضين الناقة, وهو الُطان من السبيور إذا نسب  بعضبه علبى بعب  مضباعفا كبالحلق حلبق   

الدرع. وقيل: وضين, وإنما هو موضون, ابرق مبن مفعبول إلبى فعيبل, كمبا قيبل: قتيبل لمقتبول. 

 وُحكي سماعا من بع  العرب  زيار االَجّر موضون بعضها على بع , يراو مشرج افيف.

 وقيل: إنما قيل لها ُسرر موضونة, ألنها مشُكة بالذهب والجوهر. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا حصين, عبن مجاهبد, 25753  

 عن ابن عُاس على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة قال: مرمولة بالذهب.

مهران, عن سفيان, عن الحصين, عبن مجاهبد علبى ُسبُرر  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا25754  

 َمْوُضونٍَة قال: مرمولة بالذهب.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25755  

 عُاس, قوله: على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة قال: يعني األسرة المرملة.

األحببو , عببن حصببين, عببن مجاهببد, قببال: الموضببونة: المرملببة  حببدثنا هنبباو, قببال: حببدثنا  بببو   

 بالذهب.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حبدثنا الحسبين ببن واقبد, عبن يزيبد, 25756  

 عن عكِرمة, قوله: على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة قال: مشُكة بالدّر والياقوت.

م, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاا   

الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: َمْوُضونٍَة قال: مرمولة 

 بالذهب.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: علبى ُسبُرٍر َمْوُضبونَة 25757  

 وهي  وثر السرر. والموضونة: المرمولة,

ـبب حببدثنا ابببن بشببار, قببال: حببدثنا سببليمان, قببال: حببدثنا  بببو هبب ل, عببن قتبباوة, فببي قولببه: 25758  

 َمْوُضونٍَة قال مرمولة.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, في قوله: علبى ُسبُرٍر َمْوُضبونٍَة 25759  

 قال: مرملة مشُكة.

سبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عبن الح25760  

 يقول في قوله: على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة الوضن: التشُيك والنس , يقول: وسطها مشُك منسوج.
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ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة 25761  

 لجلد ذا  الوضين منسوجة.الموضونة: المرمولة با

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك:  نها مصفوفة. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25762  

 على ُسُرٍر َمْوُضونٍَة يقول: مصفوفة.

كببره متكئببين علببى الّسببرر الموضببونة, متقببابلين وقولببه: ُمتِّكئِببيَن عليهببا ُمتَقببابِليَن يقببول تعببالى ذ  

 بوجوههم, ال ينظر بعضهم إلى قفا بع . كما:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهبد, قولبه: 25763  

ُمتِّكئِبيَن » على ُسُرٍر متَقابِليَن قال: ال ينظر  حدهم في قفا ااحُه. وذُكر  ن ذلك في قراءة عُبد هللا

 «.َعلَْيها ناِعِمينَ 

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد ببن جعفبر, عبن شبعُة, عبن  ببي إسبحا , فبي 25764  

 «.ُمتِّكئِيَن َعلَْيها ناِعِمينَ »قراءة عُد هللا, يعني ابن مسعوو 

 وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع, وذكرنا ما فيه من الرواية.  

ُق َعلَْيِهْم ِوْلدَاٌن ُمَخلّدُوَن يقول تعالى ذكره: يطوق على هؤالء السابقين الذين قّربهم وقوله: يَُطو  

 هللا في جنات النعيم, ولدان على سّن واحدة, ال يتاليرون وال يموتون. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25765  

حبدثنا الحسبن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد ُمَخلّبدُوَن قبال: ال  قال:

 يموتون.

 وقال ةخرون: عنى بذلك  نهم قّرطون مسّورون.  

والذ  هو  ولى بالصواب في ذلك قول من قبال معنباه: إنهبم ال يتاليبرون, وال يموتبون, ألن ذلبك   

 كُر ولم يشم : إنه لمخلد, وإنما هو مفعل من الخلد.   هر معنييه, والعرب تقول للرجل إذا

وقوله: بأْكَواٍب و باِريَق واألكواب: جمع كوب, وهو مبن األبباريق مبا اتسبع ر سبه, ولبم يكبن لبه   

 خرطوم. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي25766  

 عُاس, قوله: بأكواٍب قال: األكواب: الجرار من الفضة.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حبدثنا سبفيان, عبن منصبور, عبن مجاهبد ببأْكَواٍب و بباِريَق قبال: 25767  

 األباريق: ما كان لها ةذان, واألكواب ما ليس لها ةذان.

البرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن منصبور, عبن مجاهبد, قبال:  حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُبد   

 األكواب ليس لها ةذان.

ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن عليبة, عبن  ببي رجباء, قبال: سبئل الحسبن عبن األكبواب, 25768  

 قال: هي األباريق التي يصّب لهم منها.

قال: سمعت  بي, قبال: مبر  ببو  ـ حدثنا  بو ُكَريب, و بو السائب, قاال: حدثنا ابن إوريس,25769  

االح ااحب الكلُي قال: فقال  بي, قال لبي الحسبن و نبا جبالس: سبله, فقلبت: مبا األكبواب  قبال: 

 جرار الفضة المستديرة  فواهها, واألباريق ذوات الخراطيم.

ا حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد بأْكَواٍب قال: ليس لهب   

 عرى وال ةذان.

ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة, قولببه: بببأْكَواٍب و ببباِريَق 25770  

 واألكواب التي يالترق بها ليس لها خراطيم, وهي  االر من األباريق.

يَق حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: ببأْكَواٍب و ببارِ    

 قال: األكواب التي وون األباريق ليس لها ُعًرى.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25771  

 يقول: األكواب جرار ليست لها عرى, وهي بالنُطية كوبا, وإياها عنى األعشى بقوله:

 وب ووَّن َاِريِفيّةٌ َطيٌّب َطْعُمهالََها َزبَدٌ بَيَن كُ  
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 و ما األباريق: فهي التي لها عرى.  

وقوله: وكأٍس ِمْن َمِعيٍن وكأس خمر من شراب معين,  اهر العيون, جار. وبنحو البذ  قلنبا فبي   

 ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

: ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه25772  

 وكأٍس ِمْن َمِعيٍن: قال الخمر.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوكأٍْس ِمْن َمِعيٍن    من 25773  

 خمر جارية.

ـ ُحدثت عن الحسين, قبال: سبمعت  ببا معباذ, يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25774  

 كأس: الخمر.يقول في قوله: وكأٍس ِمْن َمِعيٍن ال

حدثنا  بو سنان, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا  بو ه ل, عن قتاوة, في قوله: وكأٍْس ِمبن َمِعبيٍن    

 قال: الخمر الجارية.

 حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سلمة بن نُي , عن الضحا , مثله.   

رَوسهم عن شربها فتسكر. وبنحو الذ  قلنا فبي ذلبك  وقوله: ال يَُصدُّعوَن َعْنها يقول: ال تصدع  

 قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني إسماعيل بن موسى السدّ , قال:  خُرنا شريك, عن سبالم, عبن سبعيد, قولبه: ال 25775  

 يَُصدُّعوَن َعْنها قال: ال تصدّع رَوسهم.

د, عبن قتباوة ال يَُصبدُّعوَن َعْنهبا لبيس لهبا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعي25776  

 وجع ر س.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا  بو ه ل, عن قتاوة ال يَُصدُّعوَن َعْنهبا 25777  

 قال: ال تصدّع رَوسهم.

 ـ حدثنا ابن حَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد ال يَُصبدُّعونَ 25778  

 َعْنها يقول: ال تصدّع رَوسهم.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25779  

 يقول في قوله: ال يَُصدُّعوَن َعْنها يعني: وجع الر س.

« فُبونَ يُْنزَ »وقوله: َوال يُْنِزفُوَن اختلفت القّراء فبي قراءتبه, فقبر ت عامبة قبّراء المدينبة والُصبرة   

بفتح الزا , ووجهوا ذلك إلى  نبه ال تنبزق عقبولهم. وقر تبه عامبة قبّراء الكوفبة ال يُْنِزفُبوَن بكسبر 

 الزا  بمعنى: وال ينفد شرابهم.

والصببواب مببن القببول فببي ذلببك عنببد   نهمببا قراءتببان معروفتببان اببحيحتا المعنببى, فُأيتهمببا قببر    

 القارىء فمصيب فيها الصواب.

يل في تأويل ذلك على نحو اخت ق القّراء فيه. وقد ذكرنا اخت ق  قوالهم فبي واختلف  هل التأو  

ذلك, وبيّنا الصواب من القول فيه في سورة الصافات, فأغنى ذلبك عبن إعاوتبه فبي هبذا الموضبع, 

غير  نا سنذكر قول بعضهم في هبذا الموضبع لبئ  يظبّن  باّن  ن معنباه فبي هبذا الموضبع مخبالف 

 ول من قال منهم: معناه ال تنزق عقولهم.معناه هنالك. ذكر ق

ـ حدثنا إسماعيل بن موسى, قال:  خُرنا شريك, عن سالم, عن سعيد َوال يُْنِزفُوَن قال: ال 25780  

 تنزق عقولهم.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عبن مجاهبد َوال يُْنِزفُبوَن 25781  

 قال: ال تنزق عقولهم.

 وحدثنا ابن حميد, مرة  خرى فقال وال تذهب عقولهم.   

ـ حدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25782  

 يقول في قوله: َوال يُْنَزفُوَن ال تنزق عقولهم.

ْنِزفُوَن قال: ال ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, في قوله: َوال يُ 25783  

 ياللب  حد على عقله.
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ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, في قوله: َوال يُْنِزفُوَن قال: ال ياللب 25784  

  حد على عقله.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا  ببو هب ل, عبن قتباوة فبي قبول هللا: َوال يُْنِزفُبوَن    

 اللب على عقولهم.قال: ال ت

وقوله: َوفاِكَهٍة ِمّما يَتََخيُّروَن يقول تعالى ذكبره: ويطبوق هبؤالء الولبدان المخلبدون علبى هبؤالء   

السابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيّرونها من الجنة ألنفسبهم, وتشبتهيها نفوسبهم ولَْحبِم َطْيبٍر ِمّمبا 

 مما يشتهون من الطير الذ  تشتهيه نفوسهم.يَْشتَُهوَن يقول: ويطوفون  يضا عليهم بلحم طير 

 

 

 26-22اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوُحوٌر ِعيٌن *  َكأَْمثَاِل اللّْؤلُِؤ اْلَمْكنُوِن *  َجَزةًء بَِما َكانُواْ يَْعَملُوَن *  

 ماً {.الَ يَْسَمعُوَن فِيَها لاَْلواً َوالَ تَأْثِيماً *  إِالّ قِي ً َس َماً َس َ 

وُحبوٍر »اختلفت القّراء في قراءة قوله: وُحوٌر ِعيٌن فقر ته عامبة قبّراء الكوفبة وبعب  المبدنيين    

بالخف  إتُاعا إلعرابها إعراب ما قُلها مبن الفاكهبة واللحبم, وإن كبان ذلبك ممبا ال يُطباق « ِعينٍ 

 , كما قال بع  الشعراء:به, ولكن لما كان معروفا معناه المراو  تُع االَخر األّول في اإلعراب

 إذَا ما الالانِياُت بََرْزَن يَْوماَوَزّجْجن اْلَحَواِجَب والعُيُونا  

فبالعيون تَكّحبل, وال تببزّج  إال الحواجبب, فروّهبا فببي اإلعبراب علبى الحواجببب, لمعرفبة السببامع   

 معنى ذلك وكما قال االَخر:

 أَةً َوبَدَوَا تَْسَمُع لألَْحشاِء ِمْنهُ لاَلََطاولْليَدَْيِن ُجس 

 والجسأة: غلظ في اليد, وهي ال تُسمع.  

وقببر  ذلببك بعبب  قببّراء المدينببة ومكببة والكوفببة وبعبب   هببل الُصببرة بببالرفع وُحببوٌر ِعببيٌن علببى   

االبتداء, وقالوا: الحور العين ال يُطاق بهّن, فيجوز العطف بهّن في اإلعراب على إعبراب فاكهبة 

 حور عين,  و لهم حور عين. ولحم, ولكنه مرفوع بمعنى: وعندهم

والصواب من القول في ذلك عند   ن يقال: إنهما قراءتان معروفتبان قبد قبر  بكبل واحبدة منهمبا   

جماعة مبن القبّراء مبع تقبارب معنييهمبا, فُبأّ  القبراءتين قبر  القبارىء فمصبيب. والحبور جماعبة 

عينباء, وهبي البنج ء العبين فبي َحْوراء: وهي النقية بياض العين, الشديدة سبواوها. والعبين: جمبع 

 ُحسن.

وقوله: كأْمثاِل اللّْؤلُِو الَمْكنُوِن يقول: هّن في افاء بياضهّن وحسنهن, كباللؤلؤ المكنبون البذ  قبد   

 اين في ِكَن.

وقوله: َجَزاًء بَِما كانُوا يَْعَملُوَن يقول تعالى ذكره: ثوابا لهم من هللا بأعمالهم التي كبانوا يعملونهبا   

 لدنيا, وعوضا من طاعتهم إياه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:في ا

ـ حدثنا  بو هشام الرفاعّي, قال: حدثنا ابن يمان, عن ابن ُعيينة, عن عمرو, عن الحسبن 25785  

 وُحوٌر ِعيٌن قال: شديدة السواو: سواو العين, شديدة الُياض: بياض العين.

ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن رجل, عن الضحا  وُحبوٌر ِعبيٌن قبال: بِبي  ِعبين,  ـ قال:25786  

 قال: عظام األعين.

ـبب حببدثنا ابببن عُبباس الببدورّ , قببال: حببدثنا حجبباج, قببال: قببال ابببن ُجببَري , عببن عطبباء 25787  

 الُخراسانّي, عن ابن عُاس, قال: الُحور: ُسوو الَحدَ .

حدثنا إبراهيم بن محمبد األسبلمّي, عبن عُباو ببن منصبور  ـ حدثنا الحسن بن عرفة, قال:25788  

 الُاجّي,  نه سمع الحسن الُصرّ  يقول: الُحور: اوالح نساء بني ةوم.

ـ قال: ثنا إبراهيم بن محمد, عن لي. بن  بي سليم, قال: بلالني  ن الحور العين ُخلقن من 25789  

 الزعفران.

حدثتنا عائشبة امبر ة ليب., عبن ليب., عبن مجاهبد,  ـ حدثنا الحسن بن يزيد الطحان, قال:25790  

 قال: خلق الُحور العين من الزعفران.
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حدثني محمد بن عُيد المحاربي, قال: حدثنا عمرو بن سعد, قال: سمعت ليثا, ثني, عن مجاهبد,    

 قال: حور العين ُخلقن من الزعفران.

 ذكر من قال ذلك: وقال ةخرون: بل معنى قوله: ُحوٌر  نهّن يحار فيهّن الطرق.  

ـ حدثنا  بو هشام, قال: حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن رجبل, عبن مجاهبد وُحبوٌر ِعبيٌن 25791  

 قال: يحار فيهّن الطرق.

وبنحو الذ  قلنا في تأويل قوله: كأْمثاِل اللّْؤلُِؤ قال  هل التأويل, وجاء األثر عن رسول هللا الى   

 هللا عليه وسلم.

حمد بن عُد الرحمن, قال: حدثنا  حمد بن الفرج الّصدَفّي الدّْمياطّي, عن عمرو ـ حدثنا  25792  

بن هاشم, عن ابن  بي كريمة, عن هشام بن حسان, عن الحسن, عن  مه, عن  ّم سلمة, قالت: قلت 

ُهّن َكَصبفاِء البدّّر ا»يا رسول هللا  خُرني عن قول هللا كأْمثاِل اللّؤلُِؤ الَمْكنُبوِن قبال:  َُ لّبِذ  فِبي ابفا

 «.األْادَاِق الِّذ  ال تَُمّسهُ األْيد 

وقوله: ال يَْسَمعُوَن فِيها لاَْلوا َوال تأثِيما يقول: ال يسمعون فيها باط ً من القول وال تأثيمبا, يقبول:   

 ليس فيها ما يُؤثمهم.

َوال تَأثِيمببا  وكبان بعب   هبل العلبم بكبب م العبرب مبن  هبل الُصبرة يقببول: ال يَْسبَمعُوَن فِيهبا لاَْلبوا  

والتأثيم ال يُسمع, وإنما يُسمع اللالو, كمبا قيبل:  كلبت خُبزا ولُنبا, واللبُن ال يُؤكبل, فجبازت إذ كبان 

 معه شيء يؤكل.

وقوله: إالّ قِي ً َس ما ّس ما يقول: ال يسمعون فيها من القول إال قي ً س ما:     سلم ممبا تكبره.   

: إن شئت جعلته تابعا للقيل, ويكون الس م حينئٍذ هو القيبل, وفي نصب قوله: َس ما َس ما وجهان

فكأنببه قيببل: ال يسببمعون فيهببا لالببوا وال تأثيمببا, إال سبب ما سبب ما, ولكببنهم يسببمعون سبب ما سبب ما. 

والثاني:  ن يكون نصُه بوقوع القيل عليه, فيكون معناه حينئٍذ: إال قيَل س ٍم فإن نّون نصب قوله: 

 وع قِيٍل عليه.َس ما َس ما بوق

 

 31-27اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َو َْاَحاُب اْليَِميِن َمآ  َْاَحاُب اْليَِميِن *  فِي ِسْدٍر ّمْخُضوٍو *  َوَطْلحٍ 

 ّمنُضوٍو *  َوِ ّل ّمْمدُوٍو *  َوَمآٍء ّمْسُكوٍب {.

يَِمبيِن وهبم البذين يُؤخبذ بهبم يبوم يقول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا عليه وسبلم و ابَحاُب ال   

القيامة ذات اليمين, الذ   ُعطوا كتُهم بأيمانهم يا محمد ما  اَحاُب اليَِميَن  ّ  شبيء هبم ومبا لهبم, 

 وماذا  عدّ لهم من الخير, وقيل: إنهم  طفال المؤمنين. ذكر من قال ذلك:

 

قبال: حبدثنا عُبد الواحبد, قبال:  ـ حدثنا محمد بن معمر, قال: حدثنا  بو هشام المخزومّي,25793  

حدثنا األعم , قال: حدثنا عثمان بن قيس,  نه سمع زاذان  با عمرو يقبول: سبمعت علبّي ببن  ببي 

طالب رضي هللا عنه يقبول: و ابَحاُب اليَِمبيِن مبا  ابَحاُب اليَِمبيِن قبال:  ابحاب اليميبين:  طفبال 

 المؤمنين.

حدثنا سعيد, عن قتاوة, في قوله: و اَحاُب اليَِميِن ما ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: 25794  

 اَحاُب اليَِميِن:    ماذا لهم, وماذا  عدّ لهم, ثم ابتد  الخُر عما ذا  عدّ لهم في الجنة, وكيف يكون 

 حالهم إذا هم وخلوها  فقال: هم فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو يعني: في ثمر سدر موقر حم ً قد ذهب شوكه.

في تأويله  هل التأويل, فقال بعضهم: يعنبي بالمخضبوو: البذ  قبد ُخضبد مبن الشبو , وقد اختلف   

 ف  شو  فيه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي 25795  

 كه ف  شو  فيه.قوله: ِسْدٍر َمْخُضوو قال: خضده وقره من الحمل, ويقال: ُخِضد حتى ذهب شو

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا المعتمر, عن  بيه فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو قال: زعم محمد 25796  

 بن عكِرمة قال: ال شو  فيه.
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ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عبن حُيبب, عبن عكرمبة, 25797  

 ال شو  فيه. في قوله: فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو قال:

ـ حدثنا ابن بشار, حدثنا هوذة ببن خليفبة, قبال: حبدثنا عبوق, عبن قسبامة ببن ُزَهيبر, فبي 25798  

 قوله: فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو قال: ُخِضد من الشو , ف  شو  فيه.

ـ حدثنا  بو ُحَميبد الحمصبي  حمبد ببن الماليبرة, قبال: حبدثنا يحيبى ببن سبعيد, قبال: حبدثنا 25799  

و ببن عُببد هللا األحموسببّي, عبن السببفر بببن نَُسبير فببي قببول هللا عبّز وجببّل فِببي ِسببْدٍر عمبرو بببن عمببر

 َمْخُضوٍو قال: ُخِضد شوكه, ف  شو  فيه.

حدثنا بشر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فِبي ِسبْدٍر َمُخُضبوٍو قبال: كنبا    

 نحدّ   نه الُموقَر الذ  ال شو  فيه.

بن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا قتاوة, في قوله: فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو قال: ليس فيبه حدثنا ا   

 شو .

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عن سبفيان, عبن  ببي إسبحا , عبن  ببي األحبو  25800  

 في ِسْدٍو َمْخُضوٍو قال: ال شو  له.

ت, عن عكِرمة فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو قال: ال شبو  حدثنا مهران, عن سفيان, عن حُيب بن  بي ثاب   

 فيه.

وحدثني به ابن ُحَميد مّرة  خرى, عن مهران بهذا اإلسناو, عن عكِرمة, فقال: ال شو  له, وهبو    

 الُموقَر.

 وقال ةخرون: بل ُعنِي به  نه الُموقَر َحْم ً. ذكر من قال ذلك:  

ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  25801  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد َمْخُضوٍو قال: يقولبون 

 هذا الموقَُر َحْم ً.

حدثني محمد بن سنان القّزاز, قال: حدثنا  بو ُحذَيفة, قال: حدثنا سفيان, عن ابن  بي نجيح, عبن    

 ْدٍر َمْخُضوٍو قال: الموقَر.مجاهد فِي سِ 

حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد فِببي ِسببْدٍر    

 َمْخُضوٍو قال: الموقَر.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25802  

 : ُموقَر.يقول, في قوله: ِسْدٍر َمْخُضوٍو يقول

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عبن عمبرو, عبن عطباء ببن السبائب, عبن سبعيد ببن 25803  

 ُجَُير فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍو قال: ثمرها  عظم من الِق ل.

وقوله: َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو  ما الفّراء فعلى قراءة ذلك بالحباء َوَطْلبحٍ َمْنُضبوٍو وكبذا هبو فبي مصباحف   

« َوَطْلبعٍ َمْنُضببووٍ »ار. وُرو  عبن علببّي ببن  ببي طالببب رضبي هللا عنبه  نبه كببان يقبر   هبل األمصب

 بالعين.

ـ حدثنا عُد هللا بن محمد الزهرّ , قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا زكريا, عن الحسبن ببن 25804  

 «.َطْلعٍ َمْنُضووٍ »سعد, عن  بيه رضي هللا عنه, قر ها 

ألمو , قال: ثني  بي, قال: حدثنا مجاهد, عبن الحسبن ببن سبعد, ـ حدثنا سعيد بن يحيى ا25805  

عن قيس بن سعد, قال: قر  رجل عنبد علبّي َوَطْلبَح َمْنُضبوٍو فقبال علبّي: مبا شبأن الطلبح, إنمبا هبو: 

َوَطْلعٍ َمْنُضوٍو, ثم قر  َطْلعُها َهِضيٌم فقلنا  و ال نحّولُها, فقبال: إن القبرةن ال يهباج اليبوم وال يحبّول. 

ا الطلح فإن المعمر ببن المثنبى كبان يقبول: هبو عنبد العبرب شبجر عظبام كثيبر الشبو , و نشبد و م

 لُع  الُحداة:

 بَّشَرها وَِليلُها َوقاالَغدا تََرْيَن الّطْلَح واْلِحُاال  

 و ما  هل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه هو الموز.  

حدثنا بشبر ببن المفضبل, قبال: حبدثنا سبليمان التيمبّي, عبن  ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال:25806  

  بي سعيد, مولى بني َرقاِ , قال: سألت ابن عُاس عن الطلح, فقال: هو الموز.
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حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال:  خُرنا سليمان التيمّي, قال: حدثنا  بو سعيد الرقاشّي,  نه    

 الموز.سمع ابن عُاس يقول: الطلح المنضوو: هو 

حدثني يعقوب و بو ُكَريب, قاال: حدثنا ابن ُعلَية, عبن سبليمان, قبال: حبدثنا  ببو سبعيد الّرقاشبّي,    

 قال قلت البن عُاس: ما الطلح المنضوو  قال: هو الموز.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا المعتمر, عن  بيه, قال: حدثنا  بو سعيد الرقاشّي, قبال: سبألت    

 عن الطلح, فقال: هو الموز.ابن عُاس 

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن التيمبي, عبن  ببي سبعيد الرقاشبّي, عبن اببن    

 عُاس َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو قال: الموز.

ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الكلُّي, عن الحسن بن سعيد, عن علّي رضي هللا عنه 25807  

 قال: الموز.َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو 

حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال:  خُرنا  بو بشر, عن رجل من  هل الُصرة  نه سمع اببن    

 عُاس يقول في الطلح المنضوو: هو الموز.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25808  

عبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: َوَطْلبحٍ قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جمي

 َمْنُضوٍو قال: موزكم ألنهم كانوا يُعجُون بوَج و  له من طلحه وسدره.

ـ حدثنا محمد بن سنان, قال: حدثنا  بو ُحذيفة, قال: حدثنا سفيان, عن ابن  بي نجيح, عن 25809  

 عطاء, في قوله: َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو قال: الموز.

ـبب حببدثنا ابببن بشببار, قببال: حببدثنا هببوذة بببن خليفببة, عببن عببوق, عببن قسببامة, قببال: الطلببح 25810  

 المنضوو: هو الموز.

ـ قال: ثنا سبليمان, قبال: حبدثنا  ببو هب ل, عبن قتباوة, فبي قبول هللا: َوَطْلبحٍ َمْنُضبوٍو قبال: 25811  

 الموز.

 اوة َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو قال: الموز.حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قت   

 حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو كنا نحدّ   نه الموز.   

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قولبه: َوَطْلبحٍ َمْنُضبوٍو قبال 25812  

 ن الموز الطلح.هللا  علم, إال  ن  هل اليمن يسمو

وقوله: َمْنُضوٍو يعني  نه قد نُِضدَ بعُضه على بع , وجمع بعضه إلبى بعب . وبنحبو البذ  قلنبا   

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25813  

 وٍو قال: بعضه على بع .عُاس, قوله: َوَطْلَح َمْنضُ 

حدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله:    

 َوَطْلحٍ َمْنُضوٍو متراكم, ألنهم يعجُون بوّج و  له من طلحة وسدره.

ا ال انقطاع لبه فإنبه وقوله: َوِ َل َمْمدُوٍو يقول: وهم في  ّل وائم ال تنسخه الشمس فتذهُه, وكّل م  

 ممدوو, كما قال لُيد:

 َغلََب الَُقاَء وكْنُت َغيَر ُمالَلُِّدَْهٌر َطِويٌل وائم َمْمدُووُ  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك جاءت االَثار, وقال به  هل العلم. ذكر من قال ذلك:  

عمرو بن ميمون ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن  بي إسحا , عن 25814  

 َوِ ل َمْمدُوٍو قال: خمس مئة  لف سنة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, قال: حدثنا إسماعيل بن  بي خالد, عن زيباو مبولى 25815  

بني مخزوم, عن  بي هريرة, قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في  لها مئة عام, اقبر وا إن 

ذلك كعُا, فقبال: ابد  والبذ   نبزل التبوراة علبى لسبان موسبى, والفرقبان شئتم َوِ َل َمْمدُوٍو فُلغ 

على لسان محمد, لو  ن رج ً ركب ِحقّة  و َجذَعة ثم وار بأال تلك الشجرة ما بلالها, حتى يسبق  

َهِرما, إن هللا غرسها بيده, ونف  فيها من روحه, وإن  فنانها لمن وراء سبور الجنبة ومبا فبي الجنبة 

 خرج من  ال تلك الشجرة.نهر إال وهو ي
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حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن إسماعيل بن  بي خالد, عن زياو مولى لُني مخبزوم,  نبه    

 سمع  با هريرة يقول: ثم ذكر نحوه, إال  نه قال: وما في الجنة من نهر.

حا , عبن ـ حدثنا ابن بشبار, قبال: حبدثنا عُبد البرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن  ببي إسب25816  

 عمرو بن ميمون َوِ َل َمْمدُوٍو قال: مسيرة سُعين  لَف سنة.

ـ حدثنا يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال:  خُرني  بو يحيى بن سليمان, عن هب ل ببن 25817  

علّي, عن عُد الرحن بن  بي عمرة, عن  بي هريبرة, قبال: قبال رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم: 

 «.َجَرةً يَِسيُر الّراِكُب فِي ِ لّها ِمئَةَ َسنَةَ, اْقَر ُوا إْن ِشئْتُْم َوِ َل َمْمدُووٍ إّن فِي الَجنِّة شَ »

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حبدثنا يحيبى ببن واضبح, قبال: حبدثنا الحسبين ببن محمبد, عبن زيباو, قبال:    

َجَرةً يَِسببيُر إّن فِببي الَجنّببة َشبب»سبمعت  بببا هريببرة يقببول: سببمعت النُببّي اببلى هللا عليببه وسببلم يقببول: 

 «.الّراِكُب فِي ِ لّها ِمئَةَ عاٍم, اْقَر ُوا إْن ِشئْتُْم َوِ ّل َمْمدُووٍ 

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حبدثنا يحيبى ببن واضبح, قبال: حبدثنا الحسبين ببن محمبد, عبن زيباو, قبال:    

َجَرةً يَِسببيُر إّن فِببي الَجنّببِة َشبب»سبمعت  بببا هريببرة يقببول: سببمعت النُببّي اببلى هللا عليببه وسببلم يقببول: 

 «.الّراِكُب في ِ لّها ِمئَةَ عاٍم ال يَْقَطعُها, َواْقَر ُوا إْن ِشئْتُْم َوِ َل َمْمدُووٍ 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حبدثنا عُبد البرحمن, قبال: حبدثنا شبعُة, عبن  ببي الضبحى, قبال: 25818  

لَجنِّة لََشبَجَرةً يَِسبيُر الّراِكبُب إّن فِي ا»سمعت  با هريرة يقول: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

 «.فِي ِ لّها ِمئَةَ عاٍم ال يَْقَطعُها, َشَجَرةُ الُخْلدِ 

ـبب حببدثنا ابببن المثنببى, قببال: حببدثنا محمببد بببن جعفببر, قببال: حببدثنا شببعُة, قببال: سببمعت  بببا 25819  

لََشبَجَرةً يَِسبيُر  إّن فِي الَجنّةِ »الضحا  يحدّ , عن  بي هريرة, عن النُّي الى هللا عليه وسلم قال: 

ُِْعيَن  و ِمئَةَ عاٍم, ِهَي َشَجَرةُ الُخْلدِ   «.الّراِكُب فِي ِ لّها َس

ـ حدثنا ابن المثنى, قبال: حبدثنا  ببو واوو, قبال: حبدثنا عمبران, عبن قتباوة, عبن  نبس,  ن 25820  

 «.فِي ِ لّها ِمئَةَ عاٍم ال يْقَطعُها إّن فِي الَجنِّة لََشَجَرةً يَِسيُر الّراِكبُ »النُّي الى هللا عليه وسلم قال: 

قال: ثنا  بو واوو, قال: حدثنا عمران, عن محمد بن زياو, عن  بي هريبرة, عبن النُبّي ابلى هللا    

 عليه وسلم, مثل ذلك.

حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا وكيع, عن حماو بن سلمة, عن محمد بن زياو, عن  بي هريرة, عن    

 ليه وسلم مثله.النُّي الى هللا ع

حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا عُدة وعُد الرحمن, عن محمد بن عمرو, عن  بي سلمة, عبن  ببي    

إن فِي الَجنِّة َشَجَرةً يَِسيُر الّراِكُب فِي ِ لّها ِمئَةَ »هريرة, قال: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

 «.قَْولَهُ: َوِ َل َمْمدُووٍ  َسنٍَة ال يَْقَطعُها, َواْقَر ُوا إْن ِشئْتُمْ 

حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا فرووس, قال: حدثنا لي., عن سبعيد ببن  ببي سبعيد, عبن  بيبه, عبن    

إّن فِي الَجنِّة َشَجَرةً يَِسيُر الّراِكِب فِي ِ لّها » بي هريرة, قال: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

 «.ِمئَةَ َسنَة

يب, قال: حدثنا المحاربّي, عن محمد بن عمرو, عبن  ببي سبلمة, عبن  ببي هريبرة, حدثنا  بو ُكرَ    

 عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم, مثله.

ـب حبدثنا محمبد ببن عُبد األعلبى, قبال: حببدثنا خالبد ببن الحبار , قبال: حبدثنا عبوق, عببن 25821  

َجنِّة َشَجَرةً يَِسيُر الّراِكُب فِي إّن فِي ال»الحسن, قال: بلالني  ن رسول هللا الى هللا عليه وسلم قال: 

 «.ِ لّها ِمئَةَ عاٍم ال يَْقَطعُها

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا خالد, قال: حدثنا عوق, عن محمد ببن سبيرين, عبن 25822  

  بي هريرة, عن النُّي الى هللا عليه وسلم, وبمثله عن خ س.

بكر, قال: حدثنا  ببو حصبين, قبال: كنبا علبى بباب فبي  ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا  بو25823  

موضع ومعنا  بو االح وشقيق, يعني الضُّي, فحدّ   بو ابالح, فقبال: حبدثني  ببو هريبرة, قبال: 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في  لها سُعين عاما, فقال  بو االح  تكبذّب  ببا هريبرة, فقبال: 

 فشّق على القّراء يومئٍذ. ما  كذّب  با هريرة, ولكني  كذّبك قال:
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حدثنا محمد بن بشار, قال: حبدثنا سبليمان, قبال: حبدثنا  ببو هب ل, عبن قتباوة َو بَل َمْمبدُوٍو قبال:    

 حدثنا, عن  نس بن مالك, قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في  لها مئة عام ال يقطعها.

ن قتاوة, قوله: َوِ َل َمْمدُوو قبال قتباوة: حبدثنا قال: ثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع   

إّن فِي الَجنِّة لََشَجَرةً يَِسبيُر الّراِكبُب فِبي ِ لّهبا » نس بن مالك,  ن نُّي هللا الى هللا عليه وسلم قال: 

 «.ِمئَةَ عاٍم ال يَْقَطعُها

 ن النُبّي ابلى هللا حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, عن  نبس,    

 «.إّن فِي الَجنِّة لََشَجَرةً يَِسيُر الّراِكُب فِي ِ لّها ِمئَةَ عاٍم ال يْقَطعُها»عليه وسلم قال: 

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, ع معمر, عن محمد بن زياو, عن  ببي هريبرة, مثبل    

 ذلك  يضا.

ره وفيه  يضا ماء مسكوب, يعنبي مصبُوب سبائل فبي غيبر وقوله: َوماٍء َمْسُكوٍب يقول تعالى ذك  

  خدوو. كما:

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان ومباٍء َمْسبُكوٍب قبال: يجبر  فبي غيبر 25824  

  خدوو.

 

 38-32اآلية : 
َوفُُرٍ  ّمْرفُوَعٍة *  إِنّآ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوفَاِكَهٍة َكثِيَرةٍ *  الّ َمْقُطوَعٍة َوالَ َمْمنُوَعٍة *

ْاَحاِب اْليَِميِن {. ََ   َنَشأْنَاُهّن إِنَشآًء *  فََجعَْلنَاُهّن  َْبَكاراً *  ُعُرباً  َتَْراباً *  اِل

يقول َوفاِكَهٍة َكثِيرةٍ ال َمْقُطوَعٍة َوال َمْمنُوَعٍة يقول تعالى ذكره وفيها فاِكَهٍة َكثِيَرة ال ينقطع عنهم    

نها  راووه في وقت من األوقات, كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا, وال يمنعهم شيء م

منها, واليحول بينهم وبينها شو  على  شجارها,  و بعدها منهم, كما تمتنع فواكبه البدنيا مبن كثيبر 

حبدهم ممن  راوها بُعدها على الشجرة منهم,  و بما على شجرها من الشبو , ولكنهبا إذا اشبتهاها  

وقعت في فيه  و ونت منه حتى يتناولها بيده. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. وقد ذكرنبا 

 الرواية فيما مضى قُل, ونذكر بعضا ةخر منها:

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا  بو هب ل, قبال: حبدثنا قتباوة, فبي 25825  

 َمْمنُوَعٍة قال: ال يمنعه شو  وال بعد.قوله: ال َمْقُطوَعٍة َوال 

وقوله: َوفُُرٍ  َمْرقُوَعٍة يقول تعالى ذكره: ولهم فيها فر  مرفوعة طويلة, بعضبها فبو  بعب ,   

 كما يقال: بناء مرفوع. وكالذ :

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا رْشدين بن سعد, عبن عمبرو ببن الحبار , عبن وّراج  ببي 25826  

الهيثم, عن  بي سعيد, عن النُّي الى هللا عليبه وسبلم, فبي قولبه: َوفُبُرٍ  َمْرفُوَعبٍة  السمح عن  بي

إن ارتفاعهبا لكمبا ببين السبماء واألرض, وإن مبا ببين السبماء واألرض لمسبيرة خمبس مئبة »قال: 

 «.عام

حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: حبدثنا عمبرو, عبن وّراج, عبن  ببي الهيبثم, عبن  ببي    

ثبم « َوالِّذ  نَْفِسي بِيَِدِه إّن اْرتِفاعهبا...»عيد, عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم َوفُُرٍ  َمْرقُوَعٍة س

 ذكر مثله.

وقوله: إنّا  ْنشأناُهّن إْنشاًء فَجعَْلناُهّن  ْبكارا ُعُربا يقول تعالى ذكره: إنا خلقناهن خلقا فأوجبدناهّن   

العبين ال تبي ذكببرهّن قُبل, فقبال: َوُحببوٌر عبيٌن كأْمثباِل اللّْؤلُببِؤ  قبال  ببو عُيببدة: يعنبي ببذلك: الحببور

الَمْكنُوِن إنّا  ْنشأناُهّن إْنشاًء, وقال األخف :  ضمرهّن ولم يذكرهّن قُل ذلك. وبنحبو البذ  قلنبا فبي 

 ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

عمبر, عبن قتباوة إنّبا  ْنشبأناُهّن إْنشباًء ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عبن م25827  

 قال: خلقناهّن َخلقا.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا معاوية بن هشام, عن شيُان, عن جابر الُجعفي, عن يزيد 25828  

بن مّرة, عن سلمة بن يزيد, عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم في هذه االَيبة إنّبا  ْنشبأْناُهّن إْنشباًء 

 «.الثّيّب واألْبكارِ  ِمنَ »قال: 
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 وقوله: فَجعَْلناُهّن  ْبكارا يقول: فصيرناهّن  بكارا عذارى بعد إذ كّن. كما:  

ـ حدثنا ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن موسبى ببن عُيبدة, عبن يزيبد ببن  ببان 25829  

َعجبائَِزُكّن »إْنشباًء قبال:  الرقاشي, عن  نس بن مالك, عن النُّي الى هللا عليه وسلم: إنّا  ْنشأناُهنّ 

 «.فِي الدّْنيا ُعْمشا ُرْمصا

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن موسى بن ُعُيدة, عن يزيد بن  بان الرقاشّي, عبن  نبس    

 إنّا  ْنشأناُهّن إْنشاًء قال:  ْنشبأَ َعجبائَِزُكّن فِبي البدّْنيا»بن مالك, قال: قال النُّي الى هللا عليه وسلم: 

 «.ُعْمشا ُرْمصا

حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد, قال: حدثنا محمد ببن ربيعبة الك ببّي, عبن موسبى ببن ُعُيبدة    

الّربَِذّ , عن يزيد الّرقاشّي, عن  نس بن مالك, قال: قال رسول هللا الى هللا عليه وسلم, في قوله: 

 «.ي ُكّن فِي الدّْنيا ُعْمشا ُرْمصاِمْنُهّن العَجائُِز ال ّتِ »إنّا  ْنشأناُهّن إْنشاًء قال: 

حدثنا سوار بن عُد هللا بن واوو, عن موسى بن عُيدة الّربَِذّ , عن يزيد الّرقاشّي, عن  نبس ببن    

ُهّن اللَّواتِي ُكّن فِي الدّْنيا »مالك, عن النُّي الى هللا عليه وسلم, في قوله: إنّا  ْنشأْناُهّن إْنشاًء قال: 

 «.ُرْمصا َعجائَِز ُعْمشا

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عمرو بن عاام, قال: حدثنا المعتمر, عن  بيه, عن قتباوة, 25830  

 عن افوان بن محرز في قوله: إنّا  ْنشأْناُهّن إْنشاًء فَجعَْلناُهّن  ْبكارا قال: فهّن العُُجز الّرْمُص.

 بو ه ل, قال: حبدثنا قتباوة, فِبي قولبه: ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا 25831  

 إنّا  ْنشأْناُهّن إْنشاًء فَجعَْلناُهّن  ْبكارا قال: إن منهن العُُجَز الّرّجَف,  نشأهن هللا في هذا الخلق.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة إنّا  ْنشأْناُهّن إْنشباًء قبال قتباوة: 25832  

 محرز يقول: إن منهّن العُُجَز الّرّجف, ايرهّن هللا كما تسمعون. كان افوان بن

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25833  

 يقول: قوله:  ْبكارا يقول: َعذَارى.

, عن عمرو ـ حدثنا  حمد بن عُد الرحمن, قال: حدثنا محمد بن الفرج الّصدَفي الدّمياطيّ 25834  

بن هاشم, عن ابن  بي كريمة, عن هشام بن حسان, عبن الحسبن, عبن  ّم سبلمة, زوج النُبّي ابلى 

هللا عليه وسلم  نها قالت: قلت يا رسبول هللا,  خُرنبي عبن قبول هللا: إنّبا  ْنشبأْناُهّن إْنشباًء فََجعَْلنباُهّن 

َواتي قُُِْضبَن فِبي البدّْنيا َعجبائَِز ُرْمصبا ُشبْمطا, ُهبّن اللّب» ْبكارا ُعُرببا  تَْراببا ألابَحاِب اليَِمبيِن قبال: 

 «.َخلَقَُهّن ّللّاُ بَْعدَ الِكَُر فََجعَلَُهّن َعذَاَرى

ـ حدثنا  بو عُيد الَوّاابّي, قبال: حبدثنا محمبد ببن حميبر, قبال: حبدثنا ثاببت ببن عجب ن, 25835  

شبأْناُهّن إْنشباًء فََجعَْلنباُهّن  ْبكبارا قال: سمعت سعيد بن جُير, يحدّ  عن ابن عُاس, في قوله: إنّا  نْ 

 ُعُربا  تَْرابا قال: هن من بني ةوم, نساءكّن في الدنيا ينشئهّن هللا  بكارا عذارى عربا.

وقوله: ُعُربا يقول تعالى ذكره: فجعلناهّن  بكارا غنجبات متحُُبات إلبى  زواجهبّن يحسبّن التُعبل   

 رسول, وواحد القطف قطوق ومنه قول لُيد:وهي جمع, واحدهن َعُروب, كما واحد الرسل 

 وفي اْلُحدُوجِ َعُروٌب غيُر فاِحَشٍةَريّا الّرَواِوِق يَْعَشى وونَها الََُصُر  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

إوريبس, ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا إسماعيل بن  بان, وإسماعيل بن اُيح, عن  بي 25836  

 عن ثور بن زيد, عن عكِرمة, عن ابن عُاس ُعُربا  تَْرابا قال: الَملَقَة.

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25837  

 ُعُربا يقول: عواشق.

 بيبه, عبن اببن  ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن25838  

 عُاس ُعُربا قال: العرب المتحُُات المتووّوات إلى  زواجهّن.

ـ حدثني سليمان بن عُيد هللا الالي ني, قال: حدثنا  يوب, قال:  خُرنبا قبرة, عبن الحسبن, 25839  

 قال: العرب: العاشق.

سما , عن  ـ حدثني محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عن25840  

 عكِرمة,  نه قال في هذه االَية ُعُربا قال: العرب المالنوجة.
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 حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن شعُة, عن سما  بن عكِرمة قال: هي المالنوجة.   

حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: حدثنا ُعمارة بن  بي حفصة, عبن عكِرمبة, فبي قولبه:    

 نِجات.ُعُربا قال: غ

ـ حدثني علّي بن الحسن األزوّ , قال: حبدثنا يحيبى ببن يمبان, عبن  ببي إسبحا  التيمبّي, 25841  

 عن االح بن حيان, عن  بي بريدة ُعُربا قال: الّشِكلة بلالة مكة, والاِلنجة بلالة المدينة.

ن الزبرقان, ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, قال: سمعت إبراهيم التيمي يعني اب25842  

 عن االح ابن حيان, عن  بي يزيد بنحوه.

ـ حدثنا ابن ُحَميبد, قبال: حبدثنا جريبر, عبن ماليبرة, عبن عثمبان ببن بشبار, عبن تمبيم ببن 25843  

 حذلم, قوله: ُعُربا قال: حسن تُعّل المر ة.

ذلم حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال:  خُرنا ماليرة, عن عثمبان ببن بشبار, عبن تمبيم ببن حب   

في ُعُربا قال: العَِربة: الحسنة التُعل. قال: وكانت العرب تقول للمر ة إذا كانت حسنة التُعل: إنهبا 

 لعَِربة.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن  ُسامة بن زيد بن  سلم, عن  بيه ُعُربا قبال: 25844  

 حسنات الك م.

ببن يمبان, عبن سبفيان, عبن خصبيف, عبن مجاهبد, قبال: ـ حدثنا  بو ُكَريب, قبال: حبدثنا ا25845  

 عواشق.

 ـ قال: ثنا ابن يمان, عن شريك, عن خصيف, عن مجاهد, وعكِرمة, مثله.25846  

 قال: ثنا ابن إوريس, عن حصين, عن مجاهد في ُعُربا قال: العرب المتحُُات.   

جاهبد ُعُرببا قبال: العبرب: حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عبن خصبيف, عبن م   

 العواشق.

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, عبن سبفيان, عبن سبالم األفطبس, عبن سبعيد ببن 25847  

 ُجُير, مثله.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن غالبب  ببي الُهبذَيل, عبن سبعيد ببن 25848  

 ن  زواجهّن.ُجَُير ُعُربا قال: العرب ال تي يشتهي

ـ حبدثنا  ببو ُكَريبب, قبال: حبدثنا اببن يمبان, عبن المُبار  ببن فضبالة, عبن الحسبن, قبال: 25849  

 المشتهية لُعولتهّن.

ـ قال: ثنا ابن إوريس, قبال:  خُرنبا عثمبان ببن األسبوو, عبن عُبد هللا ببن عُيبد هللا, قبال: 25850  

 العرب: التي تشتهي زوجها.

قال: حدثنا مهران, عن عثمان ببن األسبوو, عبن عُبد هللا ببن عُيبد ببن  ـ حدثنا ابن ُحَميد,25851  

 عمير ُعُربا قال: العَِربة: التي تشتهي زوجها  ال ترى  ن الرجل يقول للناقة: إنها لعَِربة 

ـ حدثنا ابن عُد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة ُعُرببا قبال: ُعّشبقا 25852  

 ألزواجهّن.

ا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة, قولببه: ُعُربببا  تَْرابببا يقببول: عّشببق حببدثن   

 ألزواجهّن, يحُُن  زواجهّن حُا شديدا.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معاذ يقول:  خُرنبا عُيبد, يقبول: سبمعت الضبحا  25853  

 يقول: العُُرب: المتحُُات.

حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا  حدثني محمد بن عمرو, قال:   

الحسن, قال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: ُعُرببا  تَْراببا قبال: 

 متحُُات إلى  زواجهن.

: ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قولبه: ُعُرببا قبال: العُبُرب25854  

 الحسنة الك م.

ـ حدثنا ابن الُرقّي, قال: حبدثنا عمبرو ببن  ببي سبلمة, قبال: ُسبئل األوزاعبّي, عبن ُعُرببا 25855  

 قال: سمعت يحيى يقول: هّن العواشق.
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ـ حدثنا  حمد بن عُد الرحمن, قال: حدثنا محمد بن الفرج الّصدَفّي الدّمياِطّي, عن عمرو 25856  

هشام بن حسان, عن الحسن, عن  مه, عن  ّم سبلمة, قالبت: قلبت يبا بن هاشم, عن  بي كريمة, عن 

ُعُربببا ُمتَعَّشببقاٍت ُمتََحُُّبباٍت,  تَْرابببا علببى ِمببي ٍو »رسببول هللا,  خُرنببي عببن قولببه: ُعُربببا  تَْرابببا قببال: 

 «.َواِحدٍ 

 حدثني محمد بن حفص  بو عُيد الوّابابّي, قبال: حبدثنا محمبد ببن حميبر, قبال: حبدثنا ثاببت ببن   

 عج ن, قال: سمعت سعيد بن ُجَُير يحدّ  عن ابن عُاس ُعُربا والعََرب: الّشْو .

واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقر ه بع  قّراء المدينة وبع  قّراء الكوفيين ُعُربا بضم العبين   

بضبم العبين وتخفيبف البراء, وهبي لالبة تمبيم « ُعْرببا»والراء. وقر ه بع  قّراء الكوفبة والُصبرة 

بكر, والضم في الحرفين  ولى القراءتين بالصواب لمبا ذكبرت مبن  نهبا جمبع عبروب, وإن كبان و

فعول  و فعيل  و فعال  ذا ُجمع, ُجمع على فُعُل بضم الفاء والعين, مذكرا كان  و مؤنثا, والتخفيف 

 في العين جائز, وإن كان الذ  ذكرت  قصى الك مين عن وجه التخفيف.

نببي  نهببّن مسببتويات علببى سببّن واحببدة, واحببدتهّن تِببْرب, كمببا يقببال: َشببَُه و َْشببُاه. وقولببه:  تَْرابببا يع  

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني علّي بن الحسين بن الحار , قال: حدثنا محمد بن ربيعة, عن سلمة بن سابور, 25857  

 ويات.عن عطية, عن ابن عُاس, قال: األتراب: المست

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25858  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه:  تَْراببا قبال: 

  مثاالً.

 يعني: سنّا واحدة. ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة  تَْرابا25859  

 حدثني ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, مثله.   

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25860  

 يقول, في قوله:  تَْرابا قال: األتراب: المستويات.

الى ذكبره:  نشبأنا هبؤالء اللبواتي وابف ابفتهّن مبن األبكبار وقوله: اِلَءاَحاِب اليَِميِن يقول تع  

 للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة.

 

 46 - 39اآلية : 
القببول فببـي تأويببـل قولببه تعالى:}ثُلّببةٌ ّمببَن األّوِلببيَن *  َوثُلّببةٌ ّمببَن االَِخببِريَن *  َو َْاببَحاُب الّشببَماِل َمببآ 

بَل  َْاَحاُب الّشَماِل *  فِ  ُْ ي َسُموٍم َوَحِميٍم *  َوِ ّل ّمن يَْحُموٍم *  الّ بَاِرٍو َوالَ َكبِريٍم *  إِنُّهبْم َكبانُواْ قَ

 ذَِلَك ُمتَْرفِيَن *  َوَكانُواْ يُِصّروَن َعلَى اْلِحنِ. اْلعَِظيِم {.

هببي يقببول تعببالى ذكببره: الببذين لهببم هببذه الكرامببة التببي واببف اببفتها فببي هببذه االَيببات ثُلّتببان, و   

جماعتان و متان وفرقتان: ثُلّةٌ ِمَن األّوِليَن, يعني جماعة من الذين مضوا قُل  مة محمبد ابلى هللا 

عليه وسلم, َوثُلّةٌ ِمَن االَِخِريَن, يقول: وجماعة من  مة محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم, وقبال ببه  هبل 

 التأويل. ذكر الرواية بذلك:

ا مهران, عن سفيان, قبال: قبال الحسبن ثُلّبةٌ ِمبَن األّوِلبيَن مبن ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثن25861  

 األمم َوثُلّةٌ ِمَن االَِخِريَن:  مة محمد الى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا محمد بن عمبرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25862  

نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: ثُلّبةٌ ِمبَن قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عبن اببن  ببي 

 األّوِليَن قال:  مة.

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قبال: حبدثنا الحسبن, عبن 25863  

تحبدثنا عنبد رسبول هللا ابلى هللا عليبه »حدي. عمران بن حصين, عبن عُبد هللا ببن مسبعوو قبال: 

دي., ثم رجعنا إلى  هلينا, فلمبا  ابُحنا غبدونا علبى رسبول هللا وسلم ذات ليلة حتى  كرينا في الح

ُعِرَضْت َعلّي األْنُِياُء اللّْيلَبةَ بأتُْاِعهبا »الى هللا عليه وسلم, فقال رسول هللا الى هللا عليه وسلم: 

ابَةُ ِمْن  ُّمتِِه والنُِّّي َمعَهُ النّفَُر ِمن ِمْن  َُمِمها, فَكاَن النُِّّي يَِجيُء َمعَهُ الثّلّةُ ِمْن  ُّمتِِه, والنُِّّي َمعَهُ الِعصَ 
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ْببُن   ُّمتِِه, والنُِّّي َمعَهُ الّرُجُل ِمْن  ُّمتِِه, والنُِّّي ما َمعَهُ ِمْن  ُّمتِِه  َحد ِمْن قَْوِمِه, حتى  تى َعلّي ُموَسى

َُْكَُبٍة ِمببْن بنبي إْسبَرائِيَل فَلَّمببا ر ْيبتُُهْم  ْعَجُُبونِي , فَقُْلبُت  ْ  َرّب َمببْن َهبُؤالِء  قبال: َهببذَا ِعْمبَراَن فبي َك

  ُخوَ  ُموَسى بُن ِعْمَراَن َوَمْن َمعَهُ ِمْن بَني إْسرائِيَل فقُْلُت َرّب, فأْيَن  ُّمتِي  فَِقيَل: اْنُظْر َعْن يَِمينَِك,

َهبُؤالء  ُّمتُبَك, فَِقيبَل:  َرِضبيَت   َمبْن َهبُؤالِء  قِيبَل:»فإذَا ِ َراُب َمّكةَ قَْد ُسدّْت بُِوُجوِه الّرجاِل فَقُْلبُت: 

َرّب َرِضيُت َرّب َرِضيُت قِيَل: اْنُظر َعْن يَساِرَ , فَإذَا األُفُُق قَْد ُسدّ بُِوُجوِه الّرَجباِل, فَقُْلبُت: »فَقُْلُت: 

فَِقيبَل: إّن َمبَع  َرّب َمْن َهبُؤالِء  قِيبَل: َهبُؤالِء  ُّمتُبَك, فَِقيبَل:  َرِضبيَت  فَقُلبُت َرِضبيُت, َرّب َرِضبيتُ »

ُِْعيَن  ْلفا ِمْن  ُّمتَِك يَْدُخلُوَن الَجنّةَ ال ِحساَب َعلَبْيِهْم قبال: فأنشبأ ُعّكاشبة ببن محصبن, رجبل  ُهُؤالِء َس

اللُّهبّم اْجعَْلبهُ ِمبْنُهْم, ثبم »من بني  سد بن ُخزيمة, فقال: يا نُّي هللا اوُع رببك  ن يجعلنبي مبنهم, قبال: 

ا نُّي هللا اوع ربك  ن يجعلني مبنهم, قبال: َسبَُقَك بهبا ُعّكاَشبةُ, فقبال نُبّي هللا  نشأ رجل ةخر فقال: ي

ُِْعيَن فَُكونُببوا ِمبْن  ْهببِل  ابلى هللا عليبه وسببلم: فَبدًى لَُكببْم  ببي و ّمببي إْن اْسبتَطْعتُْم  ْن تَُكونبوا ِمببَن الّسب

تََهّوُشببوَن قببال: فتراجببع المؤمنببون,  و قببال األُفُببِق, فببإنّي ر ْيببُت ثببّم  ُناسببا يَتََهّرُشببوَن َكثِيببرا,  و قببال يَ 

فتراجعنا على هؤالء السُعين, فصار من  مرهم  ن قالوا: نراهم ناسا ُولدوا في اإلس م, فلم يزالوا 

يعملون به حتى ماتوا عليه, فنمي حديثهم ذا  إلى نُّي هللا الى هللا عليه وسلم, فقال: لَبْيَس َكبذاَ , 

يَْسببتَْرقُوَن, َوال يْكتَببُوون, َوال يَتََطيّببُروَن, َوَعلببى َربِّهببْم يَتََوّكلُببوَن. ذُكببر  ن نُببّي هللا َولَِكببنُّهُم الّببِذيَن ال 

إنّي ألَْرُجو  ْن يَُكوَن َمْن تَُِعَنِي ِمْن  ُّمتِي ُرْبَع  ْهِل الَجنِّة, فّكُرنا, »الى هللا عليه وسلم قال يومئٍذ: 

الّشْطَر, فكُرنا, ثم ت  رسول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم هبذه االَيبة: ثم قال: إنّي الََءْرُجو  ْن تَُكونُوا 

 ثُلّةٌ ِمَن األّوِليَن َوثُلّةٌ ِمَن االَِخِريَن.

حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا الحسن بن بشر الَُجلّي, عن الحكبم ببن عُبد الملبك, عبن قتباوة, عبن    

تحدّثنا لَْيلَةً عند رسول هللا الى هللا : »الحسن عن عمران بن حصين, عن عُد هللا بن مسعوو, قال

عليه وسلم, حتى  كرينا  و  كثرنا, ثبم ذكبر نحبوه, إالّ  نبه قبال: فبإذَا الّظبَراُب ِ براُب َمّكبةَ َمْسبدُووَةٌ 

بُِوُجوِه الّرجاِل وقال  يضا: فإني ر ْيُت ِعْندَهُ  ُناسا يَتَهاَوُشوَن َكثِيرا قال: فقلنا: من هؤالء السبُعون 

فا فاتفق ر ينا على  نهم قوم ُولدوا في اإلس م ويموتون عليه قال: فذكرنا ذلبك لرسبول هللا ابلى  ل

وقبال  يضبا: ثبم قبال رسبول هللا ابلى هللا عليبه « ال, َولَِكنُّهْم قَْوٌم ال يَْكتَبُوونَ »هللا عليه وسلم فقال: 

إنّبي ألَْرُجبوا  ْن تُكونُبوا ثُلُبَ. »حابه ثم قال: وسلم: إني ألَْرُجو  ْن تُكونُوا ُرْبَع  ْهِل الَجنِّة, فكُر  ا

ثبم قبر  ثُلّبةٌ ِمبن «, إنّبي ألَْرُجبو  ْن تَُكونُبّو َشبْطَر  ْهبِل الَجنّبةِ »فكُبر  ابحابه ثبم قبال: «,  ْهِل الَجنّبةِ 

 األّوِلين َوثُلّةٌ ِمَن االَِخِريَن.

عبن عُبد هللا ببن الحبار ,  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عبوق,25864  

 قال: كلهم في الجنة.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة,  نبه بلالبه  ن النُبّي 25865  

 تَْرُضبْوَن  ْن » تَْرُضْوَن  ْن تَُكونُوا ُربُبَع  ْهبِل الَجنّبة  قبالوا: نعبم, قبال: »الى هللا عليه وسلم قال: 

قببال َوالّببِذ  نَْفِسببي بِيَببِدِه إنّببي ألَْرُجببو  ْن تَُكونُببوا َشببْطَر  ْهببل » ْهببِل الَجنّببِة  قببالوا: نعببم, تُكونُببوا ثُلُببَ. 

 «.الَجنِّة,ثم ت  هذه االَية ثُلّةٌ ِمَن األّوِليَن َوثُلّةٌ ِمَن االَِخِرينَ 

ه قال:  هل ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن بُدَيل بن كعب  ن25866  

 الجنة عشرون ومئة اّف, ثمانون افا منها من هذه األمة.

وفي رفع ثُلّةٌ وجهان:  حدهما االستئناق, واالَخر بقوله: ألاحاب اليمين ثلتان, ثلة مبن األّولبين   

الثّلّتباِن َجِميعبا ِمبْن »وقد ُرو  عن النُّي الى هللا عليه وسلم خُر من وجه عنه ابحيح  نبه قبال: 

 ذكر من قال ذلك:«.  ُّمتِي

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن  بان بن  بي عيا , عن سبعيد ببن 25867  

ُهَمبا »ُجَُير, عن ابن عُاس ثُلّةٌ ِمَن األّوِليَن َوثُلّةٌ ِمَن االَِخِريَن قال: قال النُّي الى هللا عليه وسلم: 

 «.َجِميعا ِمْن  ُّمتِي

ُب الّشماِل ما  اَحاُب الّشماِل يقول تعالى ذكره معجُا نُيه محمبدا مبن  هبل النبار وقوله: و اَحا  

و اَحاُب الّشماِل الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقبف الحسباب إلبى النبار مبا  ابَحاُب الّشبماِل 

 ماذا لهم, وماذا  عدّ لهم. كما:
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تباوة, قولبه: و ابَحاُب الّشبمال مبا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن ق25868  

  اَحاُب الشّماِل:    ماذا لهم, وماذا  ُعدّ لهم.

وقوله: َوِ ّل ِمْن يَْحُموٍم يقول تعالى ذكره: و ّل من وُخان شديد السواو. والعرب تقول لكبّل شبيء 

 ذلك:وَافَتْه بِشدّة السواو:  سوو يَْحموم. وبنحو الذ  قلنا قال  هل التأويل. ذكر من قال 

ـ حدثني بن  بي الشوارب, قال: حدثنا عُد الواحد بن زياو, قال: حدثنا سليمان الشيُانّي, 25869  

 قال: ثني يزيد بن األاّم, قال: سمعت ابن عُاس يقول في َوِ ّل ِمْن يَْحُموٍم قال: هو  ّل الدخان.

انّي, عن يزيبد ببن األابّم, حدثنا محمد بن عُيد المحاربّي, قال: حدثنا قُيصة بن لي., عن الشيُ   

 عن ابن عُاس, مثله.

حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا ابن إوريس, قال: سمعت الشبيُاني, عبن يزيبد ببن األابّم, عبن اببن    

 عُاس, بمثله.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الشيُاني, عن يزيد بن األابّم,    

 ِمْن يَْحُموٍم قال: هو الدخان. عن ابن عُاس َوِ لّ 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا إبراهيم بن ُطهمان, عن سبما  ببن حبرب,    

 عن عكِرمة, عن ابن عُاس َوِ ّل ِمْن يَْحُموِم قال: الدخان.

ه: َوِ ّل ِمْن حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُاس, قول   

 يَْحُموٍم يقول: من وخان َحميم.

ـبب حببدثنا ابببن المثنببى, قببال: حببدثنا محمببد بببن جعفببر, قببال: حببدثنا شببعُة, عببن سببما , عببن 25870  

 عكرمة,  نه قال في هذه االَية َوِ ّل ِمْن يَْحُموٍم قال: الدخان.

د, عن  بي مالك, في قوله: ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا عثام, عن إسماعيل بن  بي خال25871  

 َوِ َل ِمْن يَْحُموٍم قال: وخان حميم.

حدثنا سعيد بن يحيى األمو , قبال: حبدثنا اببن المُبار , عبن إسبماعيل ببن  ببي خالبد, عبن  ببي    

 مالك بمثله.

ـ حدثنا ابن ُحَميبد, قبال: حبدثنا حكبام, عبن عمبرو, عبن منصبور, عبن مجاهبد َوِ بّل ِمبْن 25872  

 ل: الدخان.يَْحُموٍم قا

 قال: ثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, مثله.   

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام, قال: حدثنا عيسى, وحدثني الحار , قال: حدثنا    

الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد قوله: ِمْن يَْحُموٍم قبال: مبن وخبان 

 حميم.

يد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سليمان الشيُاني, عن يزيد بن األاّم, عبن حدثنا ابن ُحمَ    

 ابن عُاس, ومنصور, عن مجاهد َوِ َل ِمْن يَْحُموٍم قاال: وخان.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة َوِ ّل ِمْن يَْحُموٍم قال: 25873  

 من وخان.

شر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عبن قتباوة َوِ بَل ِمبْن يَْحمبوٍم كنبا نحبدّ  ـ حدثنا ب25874  

  نها  ّل الدخان.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوِ بّل ِمبْن يَْحُمبوٍم 25875  

 قال:  ّل الدخان وخان جَهنم, زعم ذلك بع   هل العلم.

َوال َكِريٍم يقول تعبالى ذكبره: لبيس ذلبك الظبّل بُبارو, كُبرو  ب ل سبائر األشبياء, وقوله: ال باِرٍو   

ولكنه حاّر, ألنه وخان من سعير جهنم, وليس بكريم ألنهم مؤلم من استظّل ببه, والعبرب تتُبع كبّل 

منفّي عنه افة حمد نفي الكرم عنه, فتقول: ما هذا الطعام بطيب وال كريم, وما هذا اللحبم بسبمين 

كريم وما هذه الدار بنظيفة وال كريمة. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قبال وال 

 ذلك:
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ـبب حببدثني محمببد بببن عُببد هللا بببن بزيببع, قببال: حببدثنا النضببر, قببال: حببدثنا جببويُر, عببن 25876  

ة يقول في الضحا , في قوله: ال باِرو والَ َكِريٍم قال: كّل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وكان قتاو

 ذلك ما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: ال بباِرٍو َوال َكبِريٍم قبال: 25877  

 ال بارو المنزل, وال كريم المنظر.

ببَل ذلببَك ُمتببَرفِيَن يقببول تعببالى ذكببره: إن هببؤالء الببذين واببف اببفتهم مببن    ُْ وقولببه: إنُّهببُم كببانُوا قَ

انوا قُل  ن يصيُهم من عذاب هللا ما  اابهم في الدنيا مترفين, يعنبي منعمبين.  احاب الشمال, ك

 كما:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس إنُّهبْم 25878  

َُْل ذلَك ُمتَْرفِيَن يقول: منعمين.  كانُوا قَ

ِظيِم يقول جّل ثناَه: وكانوا يقيمبون علبى البذنب العظبيم. وقوله: وكانُوا يُِصّروَن على اْلِحْنِ. العَ   

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني الحار , قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, 25879  

 يُِصّرون: يدمنون.

, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحار , قبال: حبدثنا حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  بو عاام   

 الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد قال: يدهنون,  و يدمنون.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: وكبانُوا يُِصبّروَن 25880  

عرب علبى البذنب: اإلقامبة عليبه, وتبر  اإلقب ع قال: ال يتوبون وال يستالفرون, واإلارار عند ال

 عنه.

وقوله: َعلى اْلِحْنِ. العَِظيِم يعني: على الذنب العظيم, وهو الشر  باهلل. وبنحو الذ  قلنا في ذلبك   

 قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

 , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار25881  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد علبى اْلِحْنبِ. العَِظبيِم 

 قال: على الذنب.

ـ حدثني يعقبوب ببن إببراهيم, قبال: حبدثنا  ببو تَُميلبة, قبال: حبدثنا عُيبد ببن سبليمان, عبن 25882  

 الضحا , في قوله: اْلِحْنِ. العَِظيِم قال: الشر .

عن الحسين, قال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  يقبول فبي ُحدثت    

 قوله: على اْلِحْنِ. العَِظيِم يعني: الشر .

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة اْلِحْنبِ. العَِظبيِم قبال: 25883  

 الذنب.

ب, قال: قال اببن زيبد وكبانُوا يُِصبّروَن علبى اْلِحْنبِ. ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وه25884  

العَِظببيِم قببال: الحنبب. العظببيم: الببذنب العظببيم, قببال: وذلببك الببذنب العظببيم الشببر  ال يتوبببون وال 

 يستالفرون.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: وكانُوا يُِصّروَن على اْلِحْنِ. 25885  

 هو الشر .العَِظيِم و

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن ابن ُجَري , عن مجاهد, على اْلِحْنِ. العَِظيِم قال: البذنب    

 العظيم.

 

 50-47اآلية : 
ُْعُوثُبوَن *   َوَ   القول فبـي تأويبـل قولبه تعالى:}َوَكبانُواْ يِقُولُبوَن  َإِذَا ِمتْنَبا َوُكنّبا تَُرابباً َوِعَظامباً  َإِنّبا لََم

نَا األّولُوَن *  قُْل إِّن األّوِليَن َواالَِخِريَن *  لََمْجُموُعوَن إِلََى ِميقَاِت يَْوٍم ّمْعلُوٍم {. َُ  ةبَآ

يقول تعالى ذكره: وكانوا يقولون كفرا منهم بالُع., وإنكبارا إلحيباء هللا خلقبه مبن بعبد ممباتهم:    

رة,  ئنبا لمُعوثبون منهبا  حيباء كمبا كنبا قُبل  ئذا كنا ترابا فبي قُورنبا مبن بعبد مماتنبا, وعظامبا نخب
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الممات,  و ةباَنبا األّولبون البذين كبانوا قُلنبا, وهبم األّولبون, يقبول هللا لنُيبه محمبد ابلى هللا عليبه 

وسلم: قل يا محمبد لهبؤالء إن األّولبين مبن ةببائكم واالَخبرين مبنكم ومبن غيبركم, لمجموعبون إلبى 

 ميقات يوم معلوم, وذلك يوم القيامة.

 53- 51اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ثُّم إِنُّكْم  َيَّهبا الّضبآلّوَن اْلُمَكبذّبُوَن *  الَِكلُبوَن ِمبن َشبَجٍر ّمبن َزقّبوٍم *  

 فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلُُُطوَن {.

يقول تعالى ذكره ألاحاب الشمال: ثم إنكم  يها الضالون عبن طريبق الهبدى, المكبذّبون بوعيبد    

  ووعده, الَكلون من شجر من زقوم:هللا

 وقوله: فَماِلئُوَن ِمْنها الُُُطوَن يقول: فمالئون من الشجر الّزقوم بطونهم:  

واختلف  هل العربيبة فبي وجبه تأنيب. الشبجر فبي قولبه: فَمباِلئُوَن ِمْنهبا الُُُطبوَن:    مبن الشبجر,   

مله على الشجرة, ألن الشبجرة قبد تبدّل علبى فَشاِربُوَن َعلَْيِه ألن الشجر تؤن. وتذكر, و ن. ألنه ح

الجميع, فتقول العرب: نُتت قُلنا شجرة مّرة وبقلة رويئة, وهم يعنون الجميع. وقال بع  نحويي 

ِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقّوٍم, وفي قراءة عُبد هللا  ََ ِكلُبوَن ِمبْن َشبَجَرةٍ ِمبْن َزقّبومٍ »الكوفة الَ ََ علبى « الَ

رة واحد, ألنك إذا قلت  خذت مبن الشباء, فبإن نويبت واحبدة  و  كثبر مبن واحدة, فمعنى شجر وشج

ذلك, فهو جائز, ثم قال: فَماِلئُوَن ِمْنها الُُُطوَن يريد من الشجرة ولو قال: فمبالئون منبه إذا لبم يبذكر 

الشببجر كببان اببوابا يببذهب إلببى الشببجر فببي منببه, ويؤنبب. الشببجر, فيكببون منهببا كنايببة عببن الشببجر 

 كر, مثل التمر يؤن. ويذكر.والشجر يؤن. ويذ

والصواب من القول في ذلك عندنا القول الثاني, وهو  ن قوله: فََماِلئُوَن ِمْنها مراو به من الشبجر   

  ن. للمعنى, وقال فَشاِربُوَن َعلَْيِه مذكرا للفظ الشجر.

 57 - 54اآلية : 
يِم *  فََشباِربُوَن ُشبْرَب اْلِهبيِم *  َهبـَذَا نُبُزلُُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحمِ 

 يَْوَم الدّيِن *  نَْحُن َخلَْقنَاُكْم فَلَْوالَ تَُصدّقُوَن {.

يقببول تعببالى ذكببره: فشببارٌب  اببحاُب الشببمال علببى الشببجر مببن الّزقببوم إذا  كلببوه, فمببألوا منببه    

إن معنبى قولبه: فَشباِربُوَن َعلَْيبِه: فشباربون بطونهم من الحميم الذ  انتهى غليبه وحبّره. وقبد قيبل: 

 على األكل من الشجر من الزقوم.

وقوله: فَشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم اختلفت القّراء فبي قبراءة ذلبك, فقر تبه عامبة قبّراء المدينبة والكوفبة   

ت الً ببأن اعب« َشبْرَب الِهبيمِ »ُشْرَب الِهيِم بضم الشين, وقر  ذلك بع  قّراء مكة والُصبرة والشبأم 

 «.إنّها  يّاُم  ْكٍل وُشْربٍ »النُّي الى هللا عليه وسلم قال أليام مني: 

والصواب من القول في ذلك عندنا  ن يقال: إنهما قراءتان قبد قبر  بكبّل واحبدة منهمبا علمباء مبن   

القّراء مع تقارب معنييهما, فُأيتهما قر  القارىء فمصبيب فبي قراءتبه, ألن ذلبك فبي فتحبه وضبمه 

نظير فتح قولهم: الّضعف والّضعف بضمه. و مبا الِهبيم, فإنهبا جمبع  هبيم, واألنثبى هيمباء والهبيم: 

اإلبببل التببي يصببيُها واء فبب  تببروى مببن المبباء. ومببن العببرب مببن يقببول: هببائم, واألنثببى هائمببة, ثببم 

 هبل يجمعونه على هيم, كما قالوا: عائ  وِعي , وحائل وحول ويقال: إن الهيم: الرمل, بمعنبى  ن 

 النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء. ذكر من قال عنى بالهيم اإلبل العطا :

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25886  

 ُشْرَب الِهيِْم يقول: شرب اإلبل العطا .

ل: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس, حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قا   

 قوله: فَشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم قال: اإلبل الظماء.

ـ حدثني يعقوب, قال: حبدثنا اببن عليبة, عبن عمبران ببن حبدير, عبن عكرمبة, فبي قولبه: 25887  

 فَشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم قال: هي اإلبل الِمراض, تََمّص الماء َمّصا وال تَْرَوى.

حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد, عببن  ـب25888  

 عكرمة, في قوله: فَشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم قال: اإلبل يأخذها العُطا , ف  تزال تشرب حتى تهلك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



الِهيِم  حدثنا ابن ُحَمْيد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن خصيف, عن عكِرمة فَشاِربُوَن ُشْربَ    

 قال: هي اإلبل يأخذها العطا .

 قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن عُاس, قال: هي اإلبل العطا .   

ـ حدثنا محمد بن عمبرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25889  

وله: ُشْرَب الِهيِم قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في ق

 قال: اإلبل الهيم.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25890  

يقول في قوله: فَشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم الهيم: اإلبل العطا , تشرب ف  تبروى, يأخبذها واء يقبال لبه 

 الُهيام.

يد, عن قتاوة, قوله: فَشاِربُوَن ُشْرَب الِهيِم قبال: واء باإلببل ال ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا سع25891  

 تَْرَوى معه. ذكر من قال هي الرملة:

 ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان فَاشِربُوَن َشْرَب الِهيِم قال: الّسْهلة.25892  

ذا الببذ  واببفت لكببم  يهببا النبباس,  ن هببؤالء وقولببه: َهببذَا نُببُزلُُهْم يَببْوَم الببدّيِن يقببول تعببالى ذكببره: هبب  

المكذّبين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم, يشربون عليبه مبن الحمبيم, هبو نبزلهم البذ  ينبزلهم 

 ربهم يوم الدين, يعني: يوم يدين هللا عُاوه.

لُعبب.: نحببن وقولببه: نَْحببُن َخلَْقنبباُكْم فَلَببْوال تَُصببدّقوَن يقببول تعببالى ذكببره لكفببار قببري  والمكببذّبين با  

خلقناكم  يها الناس ولم تكونوا شيئا, فأوجدناكم بشرا, فه  تصدّقون من فعل ذلك بكم في قيله لكبم: 

 إنه يُعثكم بعد مماتكم وبِ كم في قُوركم, كهيأتكم قُل مماتكم.

 

 61-58اآلية : 
قُونَبهُ  َم نَْحبُن اْلَخباِلقُوَن *  نَْحبُن قَبدّْرنَا القول فـي تأويـل قوله تعالى:} َفََر َْيتُْم ّما تُْمنُوَن *   َ َنتُْم تَْخلُ 

 .بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسُُوقِيَن *  َعلََى  َن نَُّدَّل  َْمثَالَُكْم َونُنِشئَُكْم فِي َما الَ تَْعلَُموَن {

 على إحيائكم مبن بعبد يقول تعالى ذكره لهؤالء المكذّبين بالُع.:  فر يتم  يها الُمنكرون قُدرة هللا   

 مماتكم النطف التي تمنون في  رحام نسائكم,   نتم تخلقون تلك  م نحن الخالقون.

وقوله: نَْحُن قَبدّْرنا بَْيبنَُكُم الَمبْوَت َومبا نَْحبُن بَِمْسبُُوقِيَن يقبول تعبالى ذكبره: نحبن قبدرنا بيبنكم  يهبا   

ل مسمى. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال الناس الموت, فعّجلناه لُع , و ّخرناه عن بع  إلى  ج

  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25893  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: قَدّْرنا بَْيبنَُكُم 

 المستأخر والمستعجل. الَمْوَت قال:

وقوله: َوما نَْحُن بَِمْسبُُوقِيَن َعلبى  ْن نَُُبدّل  ْمثبالَُكْم, يقبول تعبالى ذكبره: َومبا نَْحبُن بَِمْسبُُوقِيَن  يهبا   

الناس في  نفسكم وةجالكم, فمفتات علينا فيها في األمر الذ  قدّرناه لها من حياة وموت بل ال يتقدم 

 ه.شيء من  جلنا, وال يتأخر عن

وقوله: على  ْن نَُُدّل  ْمثالَُكْم يقول: على  ْن نَُُبدّل مبنكم  ْمثبالََكْم بعبد مهلككبم فنجبيء ببآخرين مبن   

 جنسكم.

وقوله: َونُْنِشئَُكْم فِيما ال تَْعلَُمون يقول: ونُدلكم عما تعلمون من  نفسبكم فيمبا ال تعلمبون منهبا مبن   

 أويل. ذكر من قال ذلك:الصور. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل الت

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25894  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: َونُْنِشئَُكْم في 

  ّ  خلق شئنا.

 

 64- 62اآلية : 
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:}َولَقَْد َعِلْمتُُم النّْشبأَةَ االُولَبَى فَلَبْوالَ تَبذَّكُروَن *   َفَبَر َْيتُم ّمبا تَْحُرثُبوَن *  القول فـي تأويـل قوله تعالى

  َ َنتُْم تَْزَرُعونَهُ  َْم نَْحُن الّزاِرُعوَن {.

يقول تعالى ذكره: ولقد علمتم  يها الناس اإلحداثة األولى التي  حدثناكموها, ولم تكونوا من قُبل    

 وبنحو الذين قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك: ذلك شيئا.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25895  

قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: النّشبأَةَ 

 ا.األُولى قال: إذ لم تكونوا شيئ

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: َولَقَبْد َعِلْمبتُُم النّشبأَةَ 25896  

 األُولى يعني خلق ةوم لسَت سائ ً  حدا من الخلق إال  نُأ   ن هللا خلق ةوم من طين.

َعِلْمتُُم النّشأَةَ األُولبى قبال: حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة َولَقَْد    

 هو خلق ةوم.

ـ حدثني محمد بن موسى الحرسي, قال: حدثنا جعفر بن سليمان, قال: سمعت  با عمران 25897  

 الجوني يقر  هذه االَية َولَقَْد َعِلْمتُُم النّشأَةَ األُولى قال: هو خلق ةوم.

  تذكرون  يها الناس, فتعلموا  ن الذ   نشأكم النشبأة وقوله: فَلَْوال تَذَّكُروَن يقول تعالى ذكره: فه  

 األولى, ولم تكونوا شيئا, ال يتعذّر عليه  ن يعيدكم من بعد مماتكم وفنائكم  حياء.

وقوله:  فَبر ْيتُْم مبا تَْحُرثُبوَن يقبول تعبالى ذكبره:  فبر يتم  يهبا النباس الحبر  البذ  تحرثونبه   ْنبتُْم   

 الّزاِرُعوَن يقول:   نتم تصيرونه زرعا,  م نحن نجعله كذلك  وقد:تَْزَرُعونَهُ  ْم نَْحُن 

ـ حدثني  حمد بن الوليد القرشبي, قبال: حبدثنا مسبلم ببن  ببي مسبلم الحرمبّي, قبال: حبدثنا 25898  

مخلبد ببن الحسبين, عبن هاشبم, عبن محمبد, عبن  ببي هريبرة, قبال: قبال رسبول هللا ابلى هللا عليبه 

 فُبر ْيتُْم مبا »قبال  ببو هريبرة  لبم تسبمع إلبى قبول هللا: « ُت َولَِكْن قُبْل َحَرثْبتُ ال تَقُولَّن َزَرعْ »وسلم: 

 «.تَْحُرثُوَن ء ْنتُْم تَْزَرُعونَهُ  ْم نَْحُن الّزاِرُعوَن 

 

 67- 65اآلية : 
ُماْلَرُمبوَن *  بَبْل نَْحبُن القول فـي تأويـل قوله تعالى:}لَْو نََشآُء لََجعَْلنَاهُ ُحَطاماً فََظْلتُْم تَفَّكُهوَن *  إِنّا لَ 

 َمْحُروُموَن {.

يقول تعالى ذكره: لو نشاء جعلنا ذلك الزرع الذ  زرعناه ُحطاما, يعني هشبيما ال يُنتفبع ببه فبي    

 مطعم وغذاء.

وقولببه: فََظْلببتُْم تَفَّكُهببوَن اختلببف  هببل التأويببل فببي تأويببل ذلببك, فقببال بعضببهم: معنببى ذلببك: فظلببتم   

 كم في زرعكم من المصيُة باحتراقه وه كه. ذكر من قال ذلك:تتعجُون مما نزل ب

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25899  

 عُاس, قوله: فََظْلتُْم تَفَّكُهوَن قال: تعجُون.

نجبيح, عبن مجاهبد فََظْلبتُْم ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ابن  بي 25900  

 تَفَّكُهوَن قال: تعجُون.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة فََظْلبتُْم تَفَّكُهبوَن قبال: 25901  

 تعجُون.

وقال ةخرون: معنى ذلك: فظلتم ت ومبون بيبنكم فبي تفبريطكم فبي طاعبة ربكبم جبّل ثنباَه, حتبى   

 ن إه   زرعكم. ذكر من قال ذلك:نالكم بما نالكم م

ـب حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد, عببن 25902  

 عكِرمة, في قوله: فََظْلتُْم تَفَّكُهوَن يقول: ت ومون.

ل: قال: ثنبا مهبران, عبن سبفيان, عبن سبما  ببن حبرب الُكبر , عبن عكِرمبة فََظْلبتُْم تَفَّكُهبوَن قبا   

 ت ومون.

وقال ةخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تندمون على ما سلف منكم مبن معصبية هللا التبي  وجبب لكبم   

 عقوبته, حتى نالكم في زرعكم ما نالكم. ذكر من قال ذلك:
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ـب حببدثني يعقببوب ببن إبببراهيم, قببال: ثنبي ابببن عليببة, عبن  بببي رجبباء, عبن الحسببن فََظْلببتُْم 25903  

 ون.تَتَفّكُهوَن قال: تندم

ـ حدثنا بشر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فََظْلبتُْم تَفَّكُهبوَن قبال 25904  

 تندمون.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: فظلتم تعجُون. ذكر من قال ذلك:  

قبال:  ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فََظْلبتُْم تَفَّكُهبونَ 25905  

تعجُون حين انع بحرثكم ما انع به, وقر  قول هللا عّز وجبّل إنّبا لَُماْلَرُمبوَن بَبْل نَْحبُن َمْحُرمبوَن 

وقر  قول هللا: َوإَذَا اْنقَلَُُوا إلى  ْهِلِهْم اْنقَلَُُوا فَِكِهين قبال: هبؤالء نباعمين, وقبر  قبول هللا جبل ثنباَه: 

 .. إلى قوله: كانُوا فِيها فاِكِهيَن.فأْخَرْجناُهْم ِمْن َجنّاٍت َوُعيُوٍن.

و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى فََظْلبتُم: فبأقمتم تعجُبون ممبا نبزل ببزرعكم   

و اله من التفكه بالحدي. إذا حدّ  الرجبُل الرجبَل بالحبدي. يعجبب منبه, ويلهبى ببه, فكبذلك ذلبك. 

 م بعضا مما نزل بكم.وكأن معنى الك م: فأقمتم تتعجُون يُعَّجب بعضك

 وقوله: إنّا لَُماْلَرُموَن اختلف  هل التأويل في معناه, فقال بعضهم: إنا لمَولع بنا. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني موسى بن عُد الرحمن المسروقي, قبال: حبدثنا زيبد ببن الحُباب, قبال:  خُرنبي 25906  

ول هللا تعالى ذكره: إنّا لَُماْلَرُمبوَن قبال: الحسين بن واقد, قال: ثني يزيد النحوّ , عن عكِرمة, في ق

 إنا لمولَع بنا.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, قال: قال مجاهبد, فبي قولبه: إنّبا 25907  

 لَُماْلَرُموَن    لمولع بنا.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: إنا لمعذّبون. ذكر من قال ذلك:  

ال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة إنّبا لََماْلَرُمبوَن:    معبذّبون ـ حدثنا بشر, ق25908  

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: إنا لملقون للشّر. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25909  

ن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد إنّبا لَُماْلَرُمبوَن قبال: قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عب

 ُمْلقون للشّر.

و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إنا لمعذّبون, وذلك  ن الالرام عند العبرب:   

 العذاب ومنه قول األعشى:

 إْن يُعاقِْب يَُكْن َغَراما َوإْن يُْعِ  َجِزي ً فإنّهُ ال يُُالي  

وله: يكن غراما: يكن عذابا. وفي الك م مترو  اكتفبى بداللبة الكب م عليبه, وهبو: فظلبتم يعني بق  

 إنا لمالرمون, فتر  تقولون من الك م لما وافنا.« تقولون»تفكهون 

وقوله: بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن يعني بذلك تعالى ذكره  نهم يقولون: مبا هلبك زرعنبا و ابُنا ببه مبن   

وَن ولكنا قوم محرومون, يقول: إنهم غير مجدووين, ليس لهم َجدّ. وبنحو البذ  قلنبا  جل إنّا لَُماْلَرمُ 

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25910  

عبن مجاهبد بَبْل نَْحبُن َمْحُروُمبوَن  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجبيح,

 قال: ُحوِرفنا فحرمنا.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: بَبْل نَْحبُن 25911  

 َمْحُروُموَن قال:    محاَرفون.

 

 70-68اآلية : 
ْشبَربُوَن *   َ َنبتُْم  َنَزْلتُُمبوهُ ِمبَن اْلُمبْزِن  َْم نَْحبُن القول فـي تأويبـل قولبه تعبالى:} َفََر َْيتُُم اْلَمبآَء الّبِذ  تَ 

 اْلُمنِزلُوَن *  لَْو نََشآُء َجعَْلنَاهُ  َُجاجاً فَلَْوالَ تَْشُكُروَن {.
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يقول تعالى ذكره:  فر يتم  يها الناس الماء الذ  تشربون, ء نتم  نزلتموه من السحاب فوقكم إلبى    

لوه لكم. وبنحو الذ  قلنا في معنى قوله الُمبزن, قبال  هبل التأويبل. ذكبر قرار األرض,  م نحن منز

 من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار  25912  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قولبه: ِمبَن الُمبْزِن 

 لسحاب.قال ا

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة قوله:   ْنتُْم  ْنَزْلتُُموهُ ِمَن الُمْزِن 25913  

    من الّسحاب.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال اببن زيبد, فبي قولبه:   َْنبتُْم  ْنَزْلتُُمبوهُ ِمبَن 25914  

 اسمها,  نزلتموه من المزن, قال: السحاب.الُمْزِن قال: المزن: السحاب 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25915  

 عُاس, في قوله:  ْنَزْلتُُموهُ ِمَن الُمْزِن قال: المزن: السماء والسحاب.

نشباء جعلنبا ذلبك المباء البذ   نزلنباه لكبم مبن وقوله: لَْو نَشاُء َجعَْلناهُ  ُجاجا يقول تعالى ذكره: لو   

المزن ِملحا, وهو األجاج, واألجاج من الماء: ما اشتدّت ملوحته, يقول: لو نشاء فعلنبا ذلبك ببه فلبم 

 تنتفعوا به في شرب وال غرس. وال غرس وال زرع.

عطباكم مبن المباء وقوله: فَلَْوال تَْشُكُروَن يقول تعالى ذكره: فه  تشكرون ربكم على إعطائه مبا    

 العذب لشربكم ومنافعكم, وا ح معايشكم, وتركه  ن يجعله  ُجاجا ال تنتفعون به.

 73- 71اآلية : 
ئُوَن القول فـي تأويـل قوله تعالى:} َفََر َْيتُُم النّاَر الّتِي تُوُروَن *   َ َنتُْم  َنَشأْتُْم َشَجَرتََهآ  َْم نَْحُن اْلُمنِشب

 ا تَْذِكَرةً َوَمتَاعاً لّْلُمْقِويَن {.*  نَْحُن َجعَْلنَاهَ 

يقبببول تعبببالى ذكبببره:  فبببر يتم  يهبببا النببباس النبببار التبببي تسبببتخرجون مبببن َزْنبببدكم   ْنبببتُْم  ْنشبببأْتُم    

َشَجَرتََهايقول:   نتم  حدثتم شجرتها واخترعتم  ابلها  ْم نَْحبُن الُمْنِشبئُوَن  يقبول:  م نحبن اخترعنبا 

 ذلك و حدثناه .

ْحُن َجعَْلناها تَْذِكَرةً يقول: نحن جعلنا النار تذكرة لكم تبذكرون بهبا نبار جهبنم, فتعتُبرون وقوله: نَ  

 وتتعظون بها. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25916  

قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: تَْذِكَرةً قبال:  قال: حدثنا الحسن,

 تذكرة النار الكُرى.

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه:  فَبر ْيتُُم النّباَر التبي 25917  

 نَْحُن َجعَْلناها تَْذِكَرةً للنار الكُرى. تُوُروَن   َْنتُْم  ْنشأْتُْم َشَجَرتها  ْم نَْحُن الُمْنِشئُونَ 

ُِْعيَن ُجبزءا »ذُكر لنا  ن نُّي هللا الى هللا عليه وسلم قال:    نباُرُكْم َهبِذِه التبي تُوقِبدُوَن ُجبْزٌء ِمبْن َسب

ّرتَيِن, قَببْد ُضبِربَْت بالَمبباِء َضبْربَتَْين  ْو َمبب»قبالوا: يببا نُبّي هللا إن كببان لكافيبة, قبال: « ِمبْن نباِر َجَهببنِّم,

 «.ليَْستَْنِفَع بِها بَنُوا ةوََم َويَْدنُو ِمْنها

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن جبابر, عبن مجاهبد تَبْذِكَرةً قبال: 25918  

 للنار الكُرى التي في االَخرة.

هم المسافرون. ذكر  وقوله: َوَمتاعا لْلُمْقِويَن اختلف  هل التأويل في معنى المقوين, فقال بعضهم:  

 من قال ذلك:

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي 25919  

 قوله: للُّمْقِويَن قال: للمسافرين.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس,    

 ْقِويَن قال: يعني المسافرين.قوله: َوَمتاعا لْلمُ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة َوَمتاعا لْلُمْقبِويَن قبال للُمْرمبل: 25920  

 المسافر.
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حدثني ابن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, فبي قولبه: لْلُمْقبِويَن قبال:    

 للمسافرين.

الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا   ـ ُحدثت عبن25921  

 يقول في قوله: َوَمتاعا لْلُمْقِويَن قال: للمسافرين.

 وقال ةخرون: ُعنِي باْلُمْقِوين: المستمتعون بها. ذكر من قال ذلك:  

حبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني ال25922  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح عن مجاهد, قوله: َوَمتاعا لْلُمْقبِويَن 

 للمستمتعين الناس  جمعين.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن جابر, عن مجاهد َوَمتاعا لْلُمْقبِويَن 25923  

 للمستمتعين المسافر والحاضر.

ـ حدثني إسحا  بن إبراهيم بن حُيب الشهيد, قال: حدثنا عتاب ببن بشبر, عبن خصبيف 25924   

 في قوله: َوَمتاعا لْلُمْقِويَن قال: للخلق.

 وقال ةخرون: بل ُعنِي بذلك: الجائعون. ذكر من قال ذلك:  

يَن قبال: ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهبب, قبال: اببن زيبد, فبي قولبه: َوَمتاعبا لْلُمْقبوِ 25925  

 المقو : الجائع. في ك م العرب, يقول:  قويت منه كذا وكذا: ما  كلت منه كذا وكذا شيئا.

و ولى األقوال في ذلك بالصواب عند  قول من قبال: ُعنِبي ببذلك للمسبافر البذ  الزاو معبه, وال   

 شيء له, و اله من قولهم:  قوت الدار: إذا خلت من  هلها وسكانها كما قال الشاعر:

  ْقَوى و ْقفََر ِمْن نُْعٍم وَغيَّرهاُهوُج الّرياحِ بهابي التّْرِب َمّواِر  

خ  من سكانه, وقد يكون المقو : ذا الفرس القوّ , وذا المبال الكثيبر فبي «:  قوى»يعني بقوله:   

 غير هذا الموضع.

 80- 74اآلية : 
ِظيِم *  فَ َ  ُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُّجوِم *  َوإِنّهُ لَقََسٌم لّبْو القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فََسُّْح بِاْسِم َربَّك اْلعَ 

 تَْعلَُموَن َعِظيٌم *  إِنّبهُ لَقُبْرةٌن َكبِريٌم *  فِبي ِكتَباٍب ّمْكنُبوٍن *  الّ يََمّسبهُ إِالّ اْلُمَطّهبُروَن *  تَنِزيبٌل ّمبن

 ّرّب اْلعَالَِميَن {.

  عليه وسلم: فسُح يا محمد بذكر ربك العظيم, وتسميته.يقول تعالى ذكره لنُيه محمد الى هللا   

وقوله: فَ   ُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُّجوِم اختلف  هل التأويل في تأويل قوله: فَ   ُْقِسُم بَِمَواقِبع النُّجبوِم فقبال   

 بعضهم: ُعنِي بقوله: فَ   ُْقِسُم:  قسم. ذكر من قال ذلك:

ال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ابن ُجَري , عبن الحسبن ببن مسبلم, ـ حدثنا بن ُحَميد, ق25926  

 عن سعيد بن ُجَُير فَ   ُْقِسُم قال:  قسم.

وقال بع   هل العربية: معنبى قولبه: فَب  فلبيس األمبر كمبا تقولبون ثبم اسبتأنف القسبم بعبد فقيبل   

  ُقسم.

ك, فقال بعضبهم: معنباه: فب   قسبم بمنبازل وقوله: بَِمَواقِعِ النُّجوِم اختلف  هل التأويل في معنى ذل  

 القرةن, وقالوا:  نزل القرةن على رسول هللا الى هللا عليه وسلم نجوما متفّرقة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال:  خُرنا ُحَصين, عن حكيم بن ُجَُيبر, 25927  

نزل القرةن في ليلبة القبدر مبن السبماء العليبا إلبى السبماء عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, قال: 

الدنيا جملة واحدة, ثم فر  في السنين بعد. قال: وت  ابن عُاس هذه االَية فَ   ُْقِسبُم بَِمَواقِبعِ النُّجبوِم 

 قال: نزل متفّرقا.

, عببن ـب حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد25928  

عكِرمة, في قوله: فَ   ُْقِسبُم بَِمواقِبعِ النُّجبوِم قبال:  نبزل هللا القبرةن نجومبا ثب   ةيبات و رببع ةيبات 

 وخمس ةيات.

ـ حدثنا اببن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا المعتمبر, عبن  بيبه, عبن عكِرمبة: إن القبرةن نبزل 25929  

 نما نزل جميعا في ليلة القدر.جميعا, فوضع بمواقع النجوم, فجعل جُريل يأتي بالسورة, وإ
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ـ حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوو , قال: حدثنا  بي, عن  بيه, عن جده, عن األعمب , 25930  

 عن مجاهد فَ   ُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُّجوِم قال: هو ُمْحَكم القرةن.

 بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن 25931  

 عُاس, قوله: فَ   ُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُّجوم َوإنّهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم قال: مستقّر الكتاب  ّوله وةخره.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: ف   قسم بمساق  النجوم. ذكر من قال ذلك:  

حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: 25932  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, قوله: بَِمواقِبعِ النُّجبوِم 

 قال في السماء ويقال مطالعها ومساقطها.

ـب حبدثني بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: فَب   ُْقِسبُم بَِمواقِببعِ 25933  

 لنُّجوِم:    مساقطها.ا

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: بمنازل النجوم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن عُبد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة فَب   ُْقِسبُم بَِمَواقِبعِ 25934  

 النُّجوِم قال: بمنازل النجوم.

 الساعة. ذكر من قال ذلك:وقال ةخرون: بل معنى ذلك: بانتثار النجوم عند قيام   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, فبي قولبه: فَب   ُْقِسبُم بَِمواقِبعِ 25935  

 النّجوِم قال: قال الحسن انكدارها وانتثارها يوم القيامة.

الايُها فبي و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ف   قسم بمساق  النجوم وم  

السماء, وذلك  ن المواقع جمع موقبع, والموقبع المفعبل, مبن وقبع يقبع موقعبا, فاألغلبب مبن معانيبه 

 واأل هر من تأويله ما قلنا في ذلك, ولذلك قلنا: هو  ولى معانيه به.

واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقر ته عامة قّراء الكوفة بموقع على التوحيد, وقر ته عامة قبّراء   

 لمدينة والُصرة وبع  الكوفيين بمواقع: على الجماع.ا

والصببواب مببن القببول فببي ذلببك,  نهمببا قراءتببان معروفتببان بمعنببى واحببد, فُأيتهمببا قببر  القببارىء   

 فمصيب.

وقوله: َوإنّهُ لَقَسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم يقول تعالى ذكره وإن هذا القسم الذ   قسمت لقسم لو تعلمون   

قدره, قسم عظيم من المؤخر الذ  معناه التقديم, وإنما هو: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون ما هو, وما 

 عظمه.

وقوله: إنّهُ لقُرةٌن َكِريٌم يقول تعالى ذكبره: فب   قسبم بمواقبع النجبوم  ن هبذا القبرةن لقبرةن كبريم,   

 من ذكر القرةن.« إنه»والهاء في قوله: 

عالى ذكره: هو في كتاب مصون عند هللا ال يمسه شبيء مبن  ذى وقوله: فِي ِكتاٍب َمْكنُوٍن يقول ت  

 من غُار وال غيره. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني إسماعيل بن موسى, قال:  خُرنا شريك, عبن حكبيم, عبن سبعيد ببن ُجَُيبر, عبن 25936  

 الذ  في السماء. ابن عُاس ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن الكتاب

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25937  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهبد, فبي قولبه: فِبي ِكتباٍب 

 ُار.َمْكنُوٍن قال: القرةن في كتابه المكنون الذ  ال يمسه شيء من تراب وال غ

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25938  

يقول في قوله: ال يَُمّسهُ إال الُمَطّهُروَن زعموا  ن الشياطين تنّزلت به على محمد, فأخُرهم هللا  نها 

نهم, وقبر  قبول ال تقدر على ذلك, وال تستطيعه, وما ينُالبي لهبم  ن ينزلبوا بهبذا, وهبو محجبوب عب

 هللا: َوما يَْنُاَِلي لَُهْم َوما يَْستَِطيعُوَن إنُّهْم َعِن الّسْمعِ لََمْعُزولُوَن.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حبدثنا عُيبد هللا, يعنبي العتكبي, عبن 25939  

 في السماء.جابر بن زيد و بي نهيك, في قوله: فِي ِكتاٍب َمْكنُوٍن قال: هو كتاب 
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قولببه: ال يََمّسببهُ إالّ الُمَطّهببُروَن يقببول تعببالى ذكببره: ال يمببّس ذلببك الكتبباب المكنببون إال الببذين قببد   

طّهرهم هللا من الذنوب. واختلف  هل التأويل في الذين عنبوا بقولبه: إالّ الُمَطّهبُروَن فقبال بعضبهم: 

 هم الم ئكة. ذكر من قال ذلك:

, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد25940  

عُبباس, قببال: إذا  راو هللا  ن ينببزل كتابببا نسببخته السببفرة, فبب  يمسببه إال المطهببرون, قببال: يعنببي 

 الم ئكة.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الربيع بن  ببي راشبد, 25941  

 ُجَُير ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن قال: الم ئكة الذين في السماء.عن سعيد بن 

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن الربيع بن  بي راشد, عن سعيد بن ُجَُير ال    

 يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن قال: الم ئكة.

عبن الربيبع ببن  ببي راشبد, عبن سبعيد ببن  حدثنا  بو ُكَريب, قبال: حبدثنا اببن يمبان, عبن سبفيان,   

 ُجَُير. ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن قال: الم ئكة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حبدثنا عُيبد هللا, يعنبي العتكبي, عبن 25942  

 جُار بن زيد و بي نهيك في قوله: ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن يقول: الم ئكة.

 ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن  بيه, عن عكِرمة ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن قال الم ئكة.25943  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25944  

ه: ال يََمّسهُ إالّ قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قول

 الُمَطّهُروَن قال الم ئكة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن عاام, عن  بي العالية ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهبُروَن 25945  

 قال: الم ئكة.

 وقال ةخرون: هم حملة التوراة. واإلنجيل. ذكر من قال ذلك:  

ابن يمان, عن سفيان, عبن  بيبه, عبن عِكرمبة ال يََمّسبهُ إالّ  ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا25946  

 الُمَطّهُروَن قال: حملة التوراة واإلنجيل.

 وقال ةخرون في ذلك: هم الذين قد طهروا من الذنوب كالم ئكة والرسل. ذكر من قال ذلك:  

, عبن  ببي ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا مبروان, قبال:  خُرنبا عاابم األحبول25947  

 العالية الرياحي, في قوله: ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُروَن قال: ليس  نتم,  نتم  احاب الذنوب.

ـبب حببدثني يببونس, قببال  خُرنببا ابببن وهببب, قببال: قببال ابببن زيببد فببي قولببه: ال يََمّسببهُ إالّ 25948  

هبرة, واألنُيباء مطهبرة, الُمَطّهُروَن قال: الم ئكة واألنُياء والرسل التي تنبزل ببه مبن عنبد هللا مط

فجُريل ينزل به ُمَطّهر, والرسبل البذين تجيبئهم ببه ُمَطّهبرون فبذلك قولبه: ال يََمّسبهُ إالّ الُمَطّهبُروَن 

والم ئكببة واألنُيبباء والرسببل مببن الم ئكببة, والرسببل مببن بنببي ةوم, فهببؤالء ينزلببون بببه مطهببرون, 

  َسبفَرةٍ ِكبراٍم بَبَرَرةٍ قبال: بأيبد  الم ئكبة وهؤالء يتلونه على الناس مطهرون, وقر  قول هللا بأْيبدِ 

 الذين يحصون على الناس  عمالهم.

 وقال ةخرون: عنى بذلك:  نه ال يمسه عند هللا إال المطهرون. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: ال يََمّسهُ إالّ الُمَطّهبُروَن 25949  

 كم عند رّب العالمين, فأما عندكم فيمسه المشر  النجس, والمنافق الّرِجس.ذا

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة, قولبه: ال يََمّسبهُ إالّ 25950  

الُمَطّهببُروَن قببال ال يمسببه عنببد هللا إال المطهببرون, فأمببا فببي الببدنيا فإنببه يمسببه المجوسببّي الببنجس, 

 «.ما يََمّسهُ إالّ الُمَطّهُرونَ »منافق الرجس. وقال في حرق ابن مسعوو وال

والصببواب مببن القببول مببن ذلببك عنببدنا,  ن هللا جببّل ثنبباَه,  خُببر  ن ال يمببّس الكتبباب المكنببون إال   

المطهببرون فعببّم بخُببره المطهببرين, ولببم يخصببص بعضببا وون بعبب  فالم ئكببة مببن المطهببرين, 

رين وكل من كان مطهرا من الذنوب, فهو ممن استثني, وعني بقوله: والرسل واألنُياء من المطه

 إالّ الُمَطّهُروَن.
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وقولببه: تَْنِزيببٌل ِمببْن َرّب العببالِميَن يقببول: هببذا القببرةن تنزيببل مببن رّب العببالمين, نّزلببه مببن الكتبباب   

 المكنون. كما:

هللا العتكي, عن جابر بن  ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عُيد25951  

 زيد و بي نهيك, في قوله: تَْنِزيٌل ِمْن َرّب العالَِميَن قال: القرةن من ذلك الكتاب.

 85-81اآلية : 
 القول فـي تأويـل قولبه تعالى:} َفََُِهبـَذَا اْلَحبِديِ.  َنبتُْم ّمبْدِهنُوَن *  َوتَْجعَلُبوَن ِرْزقَُكبْم  َنُّكبْم تَُكبذّبُوَن * 

ُِْصُرونَ  فَلَْوالَ   {. إِذَا بَلاَلَِت اْلُحْلقُوَم *  َو َنتُْم ِحينَئٍِذ تَنُظُروَن *  َونَْحُن  َْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولَـَِكن الّ تُ

يقببول تعببالى ذكببره:  فُهببذا القببرةن الببذ   نُببأتكم خُببره, وقصصببت علببيكم  مببره  يهببا النبباس  نببتم    

 لهم على التكذيب به والكفر.تلينون القول للمكذّبين به, مماألة منكم 

 واختلف  هل التأويل في تأويله, فقال بعضهم في ذلك نحو قولنا فيه. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25952  

فبي قبول هللا:  فََُِهبذَا  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد

 الَحِديِ.  ْنتُْم ُمْدِهنُوَن قال: تريدون  ن تمالئوهم فيه, وتركنوا إليهم.

 وقال ةخرون: بل معناه:  فُهذا الحدي.  نتم مكذّبون. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25953  

 س, قوله:  فََُِهذَا اْلَحِديِ.  ْنتُْم ُمْدِهنُوَن يقول: مكذّبون غير مصدّقين.عُا

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25954  

 يقول, في قوله:  ْنتُْم ُمْدِهنُوَن يقول: مكذّبون.

وَن يقول: وتجعلون شكر هللا على رزقه إيباكم التكبذيب, وذلبك وقوله: َوتَْجعَلُوَن ِرزقَكْم  نُّكْم تَُكذّبُ   

كقول القائل االَخر: جعلت إحساني إليك إساءة منك إلّي, بمعنبى: جعلبت: شبكر إحسباني,  و ثبواب 

 إحساني إليك إساءة منك إلّي.

ذ  وقد ذُكر عن الهيثم بن عدّ :  ن من لالة  زو شنوءة: ما رز  ف ن: بمعنى ما شكر. وبنحو ال  

 قلنا في ذلك قال  هل التأويل على اخت ق فيه منهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حبدثنا سبفيان, قبال: ثنبي عُبد األعلبى الثعلُبي, 25955  

عببن  بببي عُببد الببرحمن السببلمّي, عببن علببّي رضببي هللا عنببه َوتَْجعَلُببوَن ِرْزقَُكببْم  نُّكببْم تَُكببذّبُوَن قببال: 

 كركم.ش

ـبب حببدثنا ابببن المثنببى, قببال: حببدثنا عُيببد هللا بببن موسببى, عببن إسببرائيل, عببن عُببد األعلببى 25956  

الثعلُببي, عببن  بببي عُببد الببرحمن السببلمي, عببن علببّي رفعببه َوتَْجعَلُببوَن ِرْزقَُكببْم  نُّكببْم تَُكببذّبُوَن قببال: 

 «.شكركم تقولون ُمطرنا بنوء كذا وكذا, وبنجم كذا وكذا»

ن إبراهيم, قال: حدثنا يحيى بن  بي بكبر, عبن إسبرائيل, عبن عُبد األعلبى, عبن حدثني يعقوب ب   

 بي عُد الرحمن, عن علّي, عن النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم قبال: َوتَْجعَلُبوَن ِرْزقَُكبْم  نُّكبْم تَُكبذّبون 

 «.يَقُولُوَن ُمِطْرنا بنَْوِء َكذا وَكذا»قال: «, ُشْكَرُكْم  نُّكْم تَُكذّبُونَ »قال: 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, عن  بي بشر, عن سعيد 25957  

بن ُجَُير, عن ابن عُاس, قال: ما ُمطر قوم ق  إال  اُح بعضهم كافرا, يقولون: ُمطرنا بنوء كبذا 

 وكذَا, وقر  ابن عُاس َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم  نُّكْم تَُكذّبُوَن.

و ُكَريب, قال: حدثنا ابن عطية, قال: حدثنا معاذ بن سليمان, عبن جعفبر, عبن سبعيد ببن حدثنا  ب   

ُجَُير, عن ابن عُاس,  نه كان يقر  َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم  نُّكْم تَُكذّبُون ثم قال: ما ُمطر الناس ليلبة قبّ , 

جعلبون شبكركم  نكبم إال  اُح بع  الناس مشركين يقولون: ُمطرنا بنوء كذا وكذا. قال: وقال وت

 تكذّبون.

حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, عن  بي بشر, عن سعيد بن ُجَُير, عبن اببن عُباس, فبي قولبه:    

َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم يقول: شكركم على ما  نزلت عليكم من الالي. والرحمة تقولون: ُمطرنا بنوء كذا 

 وكذا قال: فكان ذلك منهم كفرا بما  نعم عليهم.
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 ن »ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا سبفيان, عبن إسبماعيل ببن  ميبة, قبال:  حسبُه  و غيبره 25958  

رسول هللا الى هللا عليبه وسبلم سبمع رجب ً ومطبروا يقبول: ُمطرنبا ببُع  عثبانين األسبد, فقبال: 

 «.َكذَْبَت بَْل ُهَو ِرْزُ  ّللّاِ »

 , عبن محمبد ببن إببراهيم ببن ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا سبفيان, عبن محمبد ببن إسبحا25959  

إّن ّللّاَ »الحار  التيمي, عن  بي سلمة, عن  بي هريرة,  ن رسول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم قبال: 

قبال « َكبذالَيَُصُُّح القَْوَم بالنّْعَمِة,  ْو يَُمّسيِهِم بِها, فَيُْصُُِح بِها قَْوٌم كافِِريَن يَقُولُوَن: ُمِطْرنا بَْنْوِء َكبذَا و

فذكرت هذا الحدي. لسعيد بن المسيب, فقال: ونحن قد سمعنا من  بي هريرة, وقبد  خُرنبي  محمد:

من شهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وهو يستسقي, فلما استسقى التفبت إلبى العُباس فقبال: يبا 

عُاس يا عّم رسول هللا الى هللا عليه وسلم, كم بقي مبن نبوء الثريبا  فقبال: العلمباء بهبا يزعمبون 

 ا تعترض في األفق بعد سقوطها سُعا, قال: فما مضت سابعة حتى ُمطروا. نه

ـبب حببدثنا ابببن ُحَميببد, قببال: حببدثنا مهببران, عببن سببفيان, عببن عُببد األعلببى, عببن  بببي عُببد 25960  

َوتَْجعَلُببوَن ُشببْكَرُكْم  نُّكببم »الببرحمن, عببن علببّي َوتَْجعَلُببوَن ِرْزقَُكببْم  نُّكببْم تَُكببذّبُوَن قببال: كببان يقر هببا 

يقول: جعلتم رز  هللا بنوء النجم, وكان رزقهم في  نفسهم باألنواء  نواء المطر إذا نبزل « تَُكذبُونَ 

 عليهم المطر, قالوا: رُزقنا بنوء كذا وكذا, وإذا  مسك عنهم كذّبوا, فذلك تكذيُهم.

ـ حدثنا ابن عُد األعلبى, قبال: حبدثنا اببن ثبور, عبن معمبر, عبن عطباء الخراسباني, فبي 25961  

قوله: َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم  نُّكْم تَُكذّبُوَن قبال: كبان نباس يمطبرون فيقولبون: ُمطرنبا بنبوء كبذا, ُمطرنبا 

 بنوء كذا.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25962  

مجاهبد, قولبه: َوتَْجعَلُبوَن  قال: حدثنا الحسبن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن

ِرزقَُكْم  نُّكْم تَُكذّبوَن قال: قولهم في األنواء: ُمطرنا بنوء كذا ونوء كذا, يقول: قولوا هو من عند هللا 

 وهو رزقه.

ـ ُحدثت , عن الحسين, قال: سمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25963  

ْزقَُكْم  نُّكْم تَُكذّبُوَن يقبول: جعبل هللا رزقكبم فبي السبماء, و نبتم تجعلونبه يقول, في قوله: َوتَْجعَلُوَن رِ 

 في األنواء.

قال: « محمد بن عُد الملك األزو »ـ حدثني  بو االح الصرار , قال: حدثنا  بو جابر 25964  

ُمِطبر  مبا»حدثنا جعفر بن الزبير, عن القاسم بن  بي  ُمامة, عن النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم قبال: 

يقبول قائِبٌل ُمِطْرنبا « قَْوٌم ِمْن لَْيلٍَة إالّ  ْاََُح قَْوٌم بِها كافِِريَن, ثم قال: َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم  نُّكْم تَُكبذبُون

 بنَْجِم َكذَا وَكذَا.

 وقال ةخرون: بل معنى ذلك: وتجعلون حظكم منه التكذيب. ذكر من قال ذلك:  

نا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قولبه: َوتَْجعَلُبوَن ِرْزقَُكبْم  نُّكبم ـ حدثنا بشر, قال: حدث25965  

 تَُكذّبُوَن  ما الحسن فكان يقول: بئسما  خذ قوم ألنفسهم لم يرزقوا من كتاب هللا إال التكذيب به.

وَن حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عبن معمبر, قبال: قبال الحسبن, فبي قولبه: َوتَْجعَلُب   

 ِرْزقَُكْم  نُّكْم تَُكذّبُوَن خسر عُد ال يكون حظه من كتاب هللا إال التكذيب.

وقولببه: فَلَببْوال إذا بَلاَلَببِت الُحْلقُببوَم يقببول تعببالى ذكببره: فهبب  إذا بلالببت النفببوس عنببد خروجهببا مببن   

مبن  هلبيهم حينئبٍذ  جساوكم  يها الناس ح قيمكم و ْنبتُْم ِحينَئِبٍذ تَْنُظبُروَن يقبول ومبن حضبرهم مبنكم 

إليهم ينظر, وخرج الخطاب ها هنا عاما للجميع, والمراو به: من حضر الميبت مبن  هلبه وغيبرهم 

وذلك معروق من ك م العرب وهو  ن يخاطب الجماعبة بالفعبل, كبأنهم  هلبه و ابحابه, والمبراو 

ائب, وإمبا شباهد. وقبد به بعضهم غائُا كان  و شاهدا, فيقول: قتلتم ف نا, والقاتل منهم واحد, إما غ

 بيّنا نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا.

يقبول: َونَْحبُن  ْقبَرُب إلَْيببِه ِمبْنُكْم يقبول: ورسببلنا البذين يقُضبون روحبه  قببرب إليبه مبنكم, َولَِكببْن ال   

ُِْصُروَن.  تُ

قوَم و ْنتُْم ِحينَئٍِذ تَْنُظُروَن وكان بع   هل العربية من  هل الُصرة يقول: قيل فَلَْوال إذَا بَلاَلَِت اْلُحلْ   

كأنه قد سمع منهم, وهللا  علبم: إنبا نقبدر علبى  ن ال نمبوت, فقبال: فَلَبْوال إذَا بَلاَلَبِت الُحْلقُبوَم, ثبم قبال 
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فَلَْوال إْن ُكْنتُْم َغيَر َمِدينِيَن    غير مجبزيين ترجعبون تلبك النفبوس و نبتم تبرون كيبف تخبرج عنبد 

 أنكم تمتنعون من الموت.ذلك إن كنتم ااوقين ب

 89- 86اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَلَْوالَ إِن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن *  تَْرِجعُونََهآ إِن ُكنتُْم َااِوقِيَن *  فَأَّمآ إِن 

 َكاَن ِمَن اْلُمقَّربِيَن *  فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنّاُت نَِعيٍم {.

  ّ إن كنتم  يها الناس غير مدينين.يقول تعالى ذكره: فه   

 واختلف  هل التأويل في تأويل قوله: َمِدينِيَن فقال بعضهم: غير محاسُين. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس, قولبه: 25966  

 ير محاسُين.فَلَْوال إْن ُكْنتُْم َغيَر َمِدينِيَن يقول: غ

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25967  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ِغيَر َمِدينِيَن 

 قال: محاسُين.

عن قتاوة فَلَْوال إْن ُكْنتُْم َغيَر َمِدينِيَن:    ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, 25968  

 محاسُين.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قبول هللا: فَلَبْوال إْن ُكْنبتُْم 25969  

َغيَر مِدينِيَن قال: كانوا يجحدون  ن يُدانوا بعد الموت, قال: وهو مالك يوم الدين, يبوم يُبدان النباس 

 مالهم, قال: يدانون: يحاسُون.بأع

ـ حدثني يعقوب, قال: حبدثنا اببن عليبة, قبال:  خُرنبا  ببو رجباء, عبن الحسبن, فبي قولبه: 25970  

 فَلَْوال إْن ُكْنتُْم َغيََر َمِدينِيَن قال: غير محاسُين.

تُْم َغيَبَر َمبِدينِيَن حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا  بو ه ل, عن قتاوة فَلَْوال إْن ُكْمب   

 قال: غير مُعوثين, غير محاسُين.

 وقال ةخرون: معناه: غير مُعوثين. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا هوذة, قبال: حبدثنا عبوق, عبن الحسبن فَلَبْوال إْن ُكْنبتُْم َغيبَر 25971  

 ين.َمِدينِيَن غير مُعوثين يوم القيامة, ترجعونها إن كنتم ااوق

 وقال ةخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم.  

و ولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: غير محاسُين فمجزيين بأعمالكم من قولهم: كمبا   

 تدين تدان, ومن قول هللا: ماِلِك يَْوِم الدّيِن.

بعد مصيرها إلى الح قبيم إلبى  وقوله: تَْرِجعَُونها إْن ُكْنتُْم َااِوقِيَن يقول: تروّون تلك النفوس من  

مستقّرها من األجساو إن كنتم ااوقين, إن كنتم تمتنعون من الموت والحساب والمجازاة, وجواب 

قوله: فَلَْوال إذَا بَلاَلَِت اْلَحْلقُوَم, وجواب قولبه: فَلَبْوال إْن ُكْنبتُْم َغيبَر َمبِدينِيَن جبواب واحبد وهبو قولبه: 

: فإّما يأْتِيَنُّكْم ِمنّبي ُهبدًى فََمبن تَُِبَع ُهبدَاَ  فَب  َخبْوٌق َعلَبْيِهْم جعبل جبواب تَْرِجعَُونها وذلك نحو قوله

 الجزاءين جوابا واحدا. وبنحو الذ  قلنا في قوله: تَْرِجعَُونها قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

عَُونها قال: لتلك ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: تَْرجِ 25972  

 النفس إْن ُكْنتُْم َااِوقِيَن.

وقولببه: فأّمببا إْن كبباَن ِمببَن الُمقَببّربِيَن فَببَرْوَح َوَرْيحبباٌن يقببول تعببالى ذكببره: فأمببا إن كببان الميببت مببن   

 المقّربين الذين قّربهم هللا من جواره في جنانه فََرْوٌح َوَرْيحاٌن يقول: فله روح وريحان.

ي قراءة ذلك, فقر ته عامة قّراء األمصبار فَبَرْوٌح بفبتح البراء, بمعنبى: فلبه ببرو. واختلف القّراء ف  

َوَرْيحباٌن يقبول: ورز  واسببع فبي قبول بعضببهم, وفبي قبول ةخببرين فلبه راحبة وريحببان وقبر  ذلببك 

 بضم الراء, بمعنى:  ن روحه تخرج في ريحانة.« فَُروحٌ »الحسن الُصرّ  

راءة من قر ه بالفتح إلجماع الحجة من القّراء عليه, بمعنى: و ولى القراءتين في ذلك بالصواب ق  

 فله الرحمة والمالفرة, والرز  الطيب الهنّي.

واختلف  هل التأويل في تأويل قوله: فََرْوٌح وَرْيحاٌن فقال بعضهم: معنى ذلك: فراحة ومستراح.   

 ذكر من قال ذلك:
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ي معاوية, عن علّي, عن ابن عُباس فَبَرْوٌح ـ حدثني علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: ثن25973  

 َوَرْيحاٌن يقول: راحة ومستراح.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 25974  

لبدنيا عُاس, قوله: فأّما إْن كاَن ِمَن الُمقَّربِيَن فََرْوٌح َوَرْيحاٌن قال: يعنبي بالريحبان: المسبتريح مبن ا

 َوَجنّةُ نَِعيٍم يقول: مالفرة ورحمة.

 وقال ةخرون: الّروح: الراحة, والّرْيحان: الرز . ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25975  

فبي قولبه: فَبَرْوٌح  قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد,

 َوَرْيحاٌن قال: راحة. وقوله: وريحان قال: الرز .

 وقال ةخرون: الّرْوح: الفرح, والّرْيحان: الرز . ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا  بو ُكَريب, قال: حدثنا إوريس, قال: سمعت  بي, عن  بي إسحا , عبن سبعيد ببن 25976  

 ل: الّرْوح: الفرح, والّريحان: الرز .ُجَُير, في قوله: فََرْوٌح َوَرْيحاٌن قا

و ما الذين قر وا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا: الّروح: هي ُروح اإلنسان, والّريحان: هبو الريحبان   

المعروق. وقالوا: معنى ذلك:  ن  رواح المقبّربين تخبرج مبن  ببدانهم عنبد المبوت بَريحبان تشبمه. 

 ذكر من قال ذلك:

ألعلى, قال: حدثنا المعتمر, عن  بيه, عن الحسن فَبَرْوٌح َوَرْيحباٌن قبال: ـ حدثنا ابن عُد ا25977  

 تخرج ُروحه في ريحانة.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن  بي جعفر, عن الربيع, عن  بي العالية فأما إْن 25978  

ون السبابقون, حتبى يبؤتى كاَن ِمَن المقّربين قال: لم يكبن  حبد مبن المقبّربين يفبار  البدنيا, والمقّربب

 بالصن من ريحان الجنة فيشمه, ثم يُقُ .

وقال ةخرون ممن قر  ذلك بفتح الراء: الّرْوح: الرحمة, والّريحان: الريحان المعروق. ذكر مبن   

 قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة فَبَرْوٌح َوَرْيحباٌن قبال: البروح: 25979  

 مة, والريحان: يُتَلَقى به عند الموت.الرح

 وقال ةخرون منهم: الّرْوح: الرحمة, والّريحان: االستراحة. ذكر من قال ذلك:  

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  25980  

 ستراحة.يقول فََرْوٌح َوَرْيحاٌن الّرْوح: المالفرة والرحمة, والّريحان: اال

ـ حبدثنا اببن ُحَميبد, قبال: حبدثنا مهبران, عبن سبفيان, عبن  بيبه, عبن منبذر الثبورّ , عبن 25981  

الربيع بن خثيم فأّما إْن كاَن ِمَن الُمقَّربِيَن قال: هذا عنبد المبوت فَبَرْوٌح َوَريحباٌن قبال: يُجباء لبه مبن 

 الجنة.

ثنا قرة, عبن الحسبن, فبي قولبه: فأّمبا إْن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا  بو عامر, قال: حد25982  

كاَن ِمَن الُمقَربِيَن فََرْوٌح َوَرْيحاٌن َوَجنةُ نَِعيٍم قال: ذلبك فبي االَخبرة, فقبال لبه بعب  القبوم قبال:  مبا 

 وهللا إنهم ليرون عند الموت.

 حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا حماو, قال: حدثنا قُرة, عن الحسن, بمثله.   

ال في ذلك بالصواب عند : قول من قال: ُعني بالّرْوح: الفبرح والرحمبة والمالفبرة, و ولى األقو  

و اله من قولهم: وجدت َرْوحا: إذا وجد نسيما يََستْروح إليه من َكَرِب الحّر. و مبا الّريحبان, فإنبه 

 عند  الريحان الذ  يُتَلقى به عند المبوت, كمبا قبال  ببو العاليبة والحسبن, ومبن قبال فبي ذلبك نحبو

 قولهما, ألن ذلك األغلب واأل هر من معانيه.

 وقوله: َوَجنّةُ نَِعيٍم يقول: وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم فيه.  

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وجنة نعيم, قبال: قبد ُعِرضبت 25983  

 عليه.

 94- 90اآلية : 
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َكاَن ِمْن  َْاَحاِب اْليَِميِن *  فََس ٌَم لّبَك ِمبْن  َْابَحاِب اْليَِمبيِن القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َو َّمآ إِن 

 *  َو َّمآ إِن َكاَن ِمَن اْلُمَكذّبِيَن الّضآلّيَن *  فَنُُزٌل ّمْن َحِميٍم *  َوتَْصِليَةُ َجِحيٍم {.

بهبم إلبى الجنبة مبن ذات يقول تعالى ذكره: و ّما إْن كاَن الميت ِمْن  اَحاِب اليَِمبيِن البذين يُؤخبذ    

 يمانهم فََس ٌم لََك ِمْن  اَحاِب اليَِميِن. ثبم اختلبف فبي معنبى قولبه: فََسب ٌم لَبَك ِمبْن  ابَحاِب اليَِمبيِن 

 فقال  هل التأويل فيه ما:

ـبب حببدثنا بشببر, قببال: حببدثنا يزيببد, قببال: حببدثنا سببعيد, عببن قتبباوة, قولببه: و ّمببا إْن كبباَن ِمببْن 25984  

 يِن فس م لك من  احاب اليمين قال: س م من عند هللا, وسلّمت عليه م ئكة هللا. اَحاِب اليَمِ 

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد فبي قولبه: و ّمبا إْن كباَن ِمبْن 25985  

  اَحاِب اليَِميِن فََس ٌم لََك ِمْن  اَحاب اليَِميٍن قال: سلم مما يكره.

, فإنهم اختلفوا في ذلك, فقال بع  نحبّويي الُصبرة و ّمبا إْن كباَن ِمبْن  ابَحاِب و ما  هل العربية  

اليَِميِن فََس ٌم لََك ِمْن  اَحاِب اليَِميِن:    فيقال سلم لك. وقال بعب  نحبويّي الكوفبة: قولبه: فََسب ٌم 

ونبوى معناهبا,  « ن»لََك ِمْن  اَحاِب اليَِميِن:    فذلك مسلم لك  نك من  ابحاب اليمبين, و لقيبت 

كما تقول:  نت مصدّ  مسافر عن قليل, إذا كان قد قال: إني مسافر عن قليبل, وكبذلك يجبب معنباه 

 نك مسافر عن قليل, ومصدّ  عن قليل. قال: وقوله: فََس ٌم لََك معناه: فسلم لبك  نبت مبن  ابحاب 

وإن رفعبت السب م فهبو  اليَمين. قال: وقبد يكبون كالبدعاء لبه, كقولبه: فُسبقيا لبك مبن الرجبال. قبال:

 وعاء, وهللا  علم بصوابه.

وقال ةخر منهم قوله: فأّما إْن كاَن ِمَن الُمقَّربِيَن فإنه جمع بين جبوابين, لبيعلم  ن  ّمبا جبزاء. قبال:   

«  ن»و ما قوله: فََس ٌم لََك ِمْن  اَحاب اليَِميِن قبال: وهبذا  ابل الكلمبة مسبلم لبك هبذا, ثبم حبذفت 

قامها. قال: وقد قيل: فس م لبك  نبت مبن  ابحاب اليَِمبيِن, فهبو علبى ذا :    سب م مَ « ِمنْ »و قيم 

لك, يقال:  نت من  احاب اليمبين, وهبذا كلبه علبى ك مبين. قبال: وقبد قيبل مسبلم:    كمبا تقبول: 

 فس م لك من القوم, كما تقول: فُسقيا لك من القوم, فتكون كلمة واحدة.

ب  ن يقال: معناه: فس م لك إنبك مبن  ابحاب اليمبين, ثبم ُحبذفت و ولى األقوال في ذلك بالصوا  

 واجتزىء بداللة ِمْن عليها منها, فسلمت من عذاب هللا, ومما تكره, ألنك من  احاب اليمين.

وقوله: و ّما إْن كاَن ِمَن الُمَكذّبِيَن الّضآلّيَن فَنُُزٌل ِمْن َحِميٍم يقبول تعبالى: و مبا إن كبان الميبت مبن   

بين بآيات هللا, الجائرين عن سُيله, فله نُزل من حميم قد  غلي حتى انتهى حّره, فهبو شبرابه. المكذّ 

َوتَْصِليَةُ َجِحيٍم يقول: وحريق النار يحبر  بهبا والتصبلية: التفعلبة مبن اب ّة هللا النبار فهبو يصبليه 

 تصلية, وذلك إذا  حرقه بها.

 96-95اآلية : 
 ّن َهـَذَا لَُهَو َحّق اْليَِقيِن *  فََسُّْح بِاْسِم َربَّك اْلعَِظيِم {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِ 

يقول تعالى ذكره: إن هذا الذ   خُرتكم به  يها الناس من الخُر عن المقّربين و احاب اليمين,    

ر اليقبين وعن المكذّبين الضآلين, وما إليه اائرة  مورهم لَُهَو َحّق اليَِقيِن يقول: لهو الحّق من الخُ

 ال شّك فيه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25986  

 قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد إّن َهذَا لَُهَو َحّق اليَِقينِ 

 قال: الخُر اليقين.

ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة و ّمبا إْن كباَن ِمبَن الُمَكبْذبِيَن 25987  

الّضآلّيَن فَنُُزٌل ِمْن َحِميٍم َوتَْصِليَةُ َجِحيٍم إّن َهذَا لَُهَو َحّق اليَِقيِن حتى خبتم, إن هللا تعبالى لبيس تاركبا 

قفه على اليقين من هذا القرةن. فأما المؤمن فأيقن فبي البدنيا, فنفعبه ذلبك يبوم  حدا من خلقه حتى يو

 القيامة. و ما الكافر, فأيقن يوم القيامة حين ال ينفعه.

واختلف  هل العربية في وجه إضافة الحّق إلى اليقين, والحّق يقين, فقال بع  نحويي الُصبرة,   

كمبا قبال: ذلبَك ِويبُن القَيَّمبِة:    ذلبك ويبن الملّبة القيمبة, قال: حّق اليقين, فأضاق الحّق إلبى اليقبين, 

وذلك حّق األمر اليقين. قال: و ما هذا رجل الّسوء, ف  يكون فيه هذا الرجل الّسوء, كما يكون فبي 

الحّق اليقن, ألن السوء ليس بالرجل, واليقين هو الحّق. وقال بع   هل الكوفة: اليقين نعت للحّق, 
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اليقين, والدين القيم, فقد جاء مثله في كثير من الك م والقرةن َولَدَاُر االَِخَرةُ والداُر  كأنه قال: الحقّ 

 االَِخَرةُ قال: فإذا  ضيف توهم به غير األّول.

 وقوله: فََسُّْح باْسم َربَّك العَِظيِم يقول تعالى ذكره: فسُح بتسمية ربك العظيم بأسمائه الحسنى.  
 

 

 سورة الحديد

 مدنية

 ةياتها تسع وعشرونو

 القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الحديد:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 2-1 اآلية :
القول فـي تأويـل قوله تعالى: }َسَُّح لِّلِ َما فِي الّسَماَواِت َواألْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكبيُم *  لَبهُ ُمْلبُك 

 يُت َوُهَو َعلََى ُكّل َشْيٍء قَِديٌر {.الّسَماَواِت َواألْرِض يُْحيِـي َويُمِ 

ِ مبا فبي الّسبَمَواِت واألْرِض  ن كبّل مبا وونبه مبن خلقبه يسبُحه     يعني تعبالى ذكبره بقولبه: َسبَُّح لِِلّ

ُُْع  تعظيمببا لببه, وإقببرارا بربوبيتببه, وإذعانببا لطاعتببه, كمببا قببال جببّل ثنبباَه: تَُسببُُّح لَببهُ الّسببَمَواُت الّسبب

 ّن َوإْن ِمْن َشْيٍء إالّ يَُسُُّح بَِحْمِدِه َولَِكْن ال تَْفقُُهوَن تَْسُِيَحُهْم.واألْرُض َوَمْن فِيهِ 

وقوله: َوُهَو العَِزيُز الَحِكيُم يقول: ولكنه جّل ج له العزيز في انتقامه ممبن عصباه, فخبالف  مبره   

 اهم فيما شاء و حّب.مما في السموات واألرض من خلقه الَحِكيُم فِي تَْدبِيِرِه  مرهم, وتصريفه إي

وقوله: لَهُ ُمْلُك الّسَمَواِت واألْرِض يقبول تعبالى ذكبره: لبه سبلطان السبموات واألرض ومبا فبيهّن   

 وال شيء فيهّن يقدر على االمتناع منه, وهو في جميعهم نافذ األمر, ماضي الحكم.

شاء, وذلك بأن يحد  من وقوله: يُْحيِي ويُِميُت يقول يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف ي  

النطفة الميتة حيوانا بنف  الروح فيها من بعد تارات يقلُها فيها, ونحو ذلك من األشياء, ويميت ما 

يشاء من األحياء بعد الحياة بعد بلوغه  جله فيفنيه َوُهَو على ُكّل َشْيٍء قَِديٌر يقول جّل ثناَه: وهو 

اوه, من إحياء وإماتة, وإعزاز وإذالل, وغير ذلك على كل شيء ذو قدرة, ال يتعذّر عليه شيء  ر

 من األمور.

 4-3  اآلية :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهَو األّوُل َواالَِخُر َوالّظاِهُر َواْلَُاِطُن َوُهَو بُِكّل َشْيٍء َعِلبيٌم *  ُهبَو 

َى َعلَبى اْلعَبْرِ  يَْعلَبُم َمبا يَِلبُ  فِبي األْرِض َوَمبا الِّذ  َخلََق الّسَماَواِت َواألْرَض فِي ِستِّة  َيّاٍم ثُّم اْسبتَوَ 

 وَن بَِصيٌر {.يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَنِزُل ِمَن الّسَمآِء َوَما يَْعُرُج فِيَها َوُهَو َمعَُكْم  َْيَن َما ُكنتُْم َوّللّاُ بَِما تَْعَملُ 

يقبول: واالَخبر بعبد كبل شبيء باليبر يقول تعالى ذكره: هو األّول قُل كل شيء بالير حدّ واالَخر    

نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك, ألنه كان وال شيء موجوو سواه, وهو كائن بعد فناء األشياء كلها, كما 

قال جّل ثناَه: ُكّل َشْيٍء هالٌك إالّ َوْجَههُ. وقوله: والّظاِهُر يقول: وهو الظاهر عل كل شبيء وونبه, 

منبه والُباِطُن يقبول: وهبو الُباطن جميبع األشبياء, فب   وهو العالي فو  كل شيء, ف  شبيء  علبى

ُْبل الَوِريبِد. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك  شيء  قرب إلى شيء منه, كما قال: َونَْحُن  ْقَرُب إلَْيِه ِمبْن َح

جاء الخُر عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم, وقال به  هبل التأويبل. ذكبر مبن قبال ذلبك, والخُبر 

 الذ  رو  فيه:

ـ حبدثنا بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: ُهبَو األّوُل واالَِخبُر 25988  

والّظاِهُر والُاِطُن ذُكر لنبا  ن نُبّي هللا ابلى هللا عليبه وسبلم بينمبا هبو جبالس فبي  ابحابه, إذ ثبار 

فإنّهبا الّرقِيبَع َمببْوٌج : »قبالوا: هللا ورسبوله  علببم, قبال« َهبْل تَببْدُروَن مبا َهبذَا »علبيهم سبحاب, فقبال: 

  قبالوا: هللا ورسبوله  علبم  قبال: «فََهبْل تَبْدُروَن َكبْم بَْيبنَُكْم َوبَْينَهبا»قال: « َمْكفُوٌق, َوَسْقٌف َمْحفُوٌ ,

فَْوقَهبا َسبماٌء »فقبالوا مثبل ذلبك, قبال: « فََهْل تَْدُروَن ما فَْوَ  ذلَك »قال: «, َمِسيَرةُ َخْمٍس ِمئَِة َسنَةٍ »

فقالوا مثل قبولهم األّول, « َهْل تَْدُروَن ما فَْوَ  ذلك »قال: «, َرى َوبَْينَُهما َمِسيِرةُ َخْمِس ِمئَِة َسنَةٍ  ُخْ 
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تَْدُروَن »قال: َهْل «, فإّن فَْوَ  ذلَك العَْرَ , َوبَْينَهُ َوبَيَن الّسماِء الّسابِعَِة ِمثُْل ما بَيَن الّسماَءْين»قال: 

« فََهبْل تَبْدُروَن مبا تَْحتَهبا »قبال: «, فإنّهبا األْرضُ »قالوا: هللا ورسوله  علبم قبال: «  ما الّتِي تَْحتَُكمْ 

حتبى «, فإّن تَْحتَها  ْرضا  ُْخَرى, َوبَْينَُهما َمِسبيَرةُ َخْمبِس ِمئَبِة َسبنَةٍ »قالوا له مثل قولهم األّول, قال: 

َوالِّذ  نَْفُس ُمَحّمٍد بِيَِدِه, لَْو وُلَّي » عدّ سُع  رضين, بين كّل  رضْين مسيرة خمس مئة سنة, ثم قال:

ُْل إلبى األْرِض األُْخبرى لََهبََُ  علبى ّللّاِ  ثُبّم قبر  ُهبَو األّوُل واالََخبُر والّظباِهُر والُباِطُن «,  َحدُكْم بَِح

 َوُهْو بُِكّل َشْيٍء َعِليٌم.

شيء ذو علم, ال يخفى عليه شبيء, فب  وقوله: َوُهَو بُِكّل َشْيٍء َعِليٌم يقول تعالى ذكره: وهو بكّل   

 يعزب عنه مثقال ذّرة في األرض وال في السماء وال  االر من ذلك وال  كُر, إال في كتاب مُين.

وقوله: ُهَو الِّذ  َخلََق الّسَمواِت واألْرَض فِي ِستِّة  يّاِم يقول تعالى ذكره: هو الذ   نشأ السبموات   

 ّن, ثم استوى على عرشه, فارتفع عليه وع .السُع واألرضين, فدبرهّن وما فيه

وقوله: يَْعلَُم ما يَِلُ  فِي األْرِض َوما يَْخُرُج ِمْنها يقول تعالى ذكره مخُرا عن افته, و نه ال   

يخفى عليه خافية من خلقه يَْعلَُم ما يَِلُ  فِي األْرِض من خلقه. يعني بقوله: يَِلُ : يدخل َوما يَْخُرُج 

يَْنِزُل ِمَن الّسماِء إلى األرض من شيء قّ  َوما يَْعُرُج فِيها فيصعد إليها من األرض َوُهَو ِمْنها َوما 

َمعَُكْم  ْينَما ُكْنتُْم يقول: وهو شاهد لكم  يها الناس  ينما كنتم يعلمكم, ويعلم  عمالكم, ومتقلُكم 

بَِصير يقول: وهللا بأعمالكم التي  ومثواكم, وهو على عرشه فو  سمواته السُع َوّللّاُ بَِما تَْعَملُونَ 

تعملونها من حسن وسيىء, وطاعة ومعصية, ذو بصر, وهو لها محص, ليجاز  المحسن منكم 

 بإحسانه, والمسيء بإساءته يَْوَم تُْجَزى ُكّل نَْفٍس بَِما َكَسَُْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن.

 6-5 اآلية :

الّسَماَواِت َواألْرِض َوإِلَى ّللّاِ تُْرَجُع االُُموُر *  يُوِلُ  اْللّْيَل  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لّهُ ُمْلكُ 

 فِي النَّهاِر َويُوِلُ  النَّهاَر فِي اْللّْيِل َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الّصدُوِر {.

يقول تعالى ذكره: له سبلطان السبموات واألرض نافبذ فبي جمبيعهّن, وفبي جميبع مبا فبيهّن  مبره    

  تُْرَجُع األُُموُر يقول جّل ثناَه: وإلى هللا مصير  مور جميع خلقه, فيقضي بينهم بحكمه.َوإلى هللا

وقوله: يُوِلُ  اللّْيَل فِي النّهار يعني بقوله: يُوِلُ  اللّْيَل فِي النّهاِر يدخل ما نقبص مبن سباعات الليبل   

ِل يقبول: ويبدخل مبا نقبص مبن سباعات في النهار, فيجعله زياوة في ساعاته َويُبوِلُ  النّهباَر فِبي اللّْيب

 النهار في الليل, فيجعله زياوة في ساعات الليل. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل:

وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضى من كتابنا هذا, غير  ن نذكر في هذا الموضع بع  ما لم   

 نذكر هنالك إن شاء هللا تعالى:

و بن السرّ , قال: حدثنا  ببو األحبو , عبن سبما , عبن عكرمبة, فبي قولبه: ـ حدثنا هنا25989  

يُوِلُ  اللّْيَل فِي النّهار َويُوِلُ  النّهاَر فِي اللّْيِل قال: قصبر هبذا فبي طبول هبذا, وطبول هبذا فبي قصبر 

 هذا.

 ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عبن األعمب , عبن إببراهيم, فبي25990  

قوله: يُوِلُ  اللّْيَل فِي النّهاِر َويُوِلُ  النّهاَر فِي اللّْيِل قال: وخول الليل في النهبار, ووخبول النهبار فبي 

 الليل.

ـ حدثني  بو السائب, قال: حدثنا  بو معاوية, عن األعم , عن إبراهيم, فبي قولبه: يُبوِلُ  25991  

لّْيِل قال: قصر  يام الشتاء في طول ليله, وقصر ليل الصيف في اللّْيَل فِي النّهاِر َويُوِلُ  النّهاَر فِي ال

 طول نهاره.

وقوله: َوُهَو َعِليٌم بذَاِت الّصدُوِر يقول: وهو ذو علم بضمائر ادور عُاوه, وما عزمت عليه   

 نفوسهم من خير  و شّر,  و حدّثت بهما  نفسهم, ال يخفى عليه من ذلك خافية.

 7 اآلية :

ـل قوله تعالى:   }ةِمنُواْ بِالِّلِ َوَرُسوِلِه َو َنِفقُواْ ِمّما َجعَلَُكم ّمْستَْخلَِفيَن فِيِه فَالِّذيَن ةَمنُبواْ القول فـي تأوي

 ِمنُكْم َو َنفَقُواْ لَُهْم  َْجٌر َكُِيٌر {.
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لم يقول تعالى ذكره: ةمنوا باهلل  يها الناس, فأقّروا بوحدانيته وبرسوله محمد ابلى هللا عليبه وسب   

فصدّقوه فيما جاءكم به من عند هللا واتُعبوه, و نفقبوا ممبا جعلكبم مسبتخلفين فيبه, يقبول جبّل ثنباَه: 

و نفقوا مما خّولكم هللا من المال الذ   ورثكم عمن كان قُلكم, فجعلكبم خلفباءهم فيبه فبي سبُيل هللا. 

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

محمد بن عمرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار ,  ـ حدثني25992 

قببال: حببدثنا الحسببن, قببال: حببدثنا ورقبباء جميعببا, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد, فببي قببول هللا: 

 ُمْستَْخلَِفيَن فِيِه قال: المعمرين فيه بالرز .

ةمنوا باهلل ورسوله منكم  يها الناس و نفقوا مما  وقوله: فالِّذيَن ةَمنُوا ِمْنُكْم و ْنفَقُوا يقول: فالذين  

 خولهم هللا عمن كان قُلهم ورزقهم من المال في سُيل هللا لَُهْم  ْجٌر َكُِيٌر يقول: لهم ثواب عظم.

 8 اآلية :

واْ بَِربُّكْم َوقَْد  ََخذَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَما لَُكْم الَ تُْؤِمنُوَن بِالِّلِ َوالّرُسوُل يَْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُ 

 ِميثَاقَُكْم إِن ُكنتُْم ّمْؤِمنِيَن {.

يقببول تعببالى ذكببره: ومببا لكببم ال تؤمنببون ببباهلل, ومببا شببأنكم  يهببا النبباس ال تقببّرون بوحدانيببة هللا,    

ورسوله محمد الى هللا عليه وسبلم يبدعوكم إلبى اإلقبرار بوحدانيتبه, وقبد  تباكم مبن الحجب  علبى 

ما قطع عذركم, و زال الشّك من قلبوبكم, وقبد  خبذ ميثباقكم, قيبل: عنبي ببذلك وقبد  خبذ حقيقة ذلك, 

 منكم ربكم ميثاقكم في ُالب ةوم, بأن هللا ربكم ال إله لكم سواه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 25993  

: حببدثنا ورقبباء جميعببا, عببن ابببن  بببي نجببيح, عببن مجاهببد, قولببه: َوقَببْد  َخببذَ قببال: حببدثنا الحسببن, قببال

 ِميثاقَُكْم قال: في  هر ةوم.

واختلفت القّراء في قبراءة ذلبك, فقر تبه عامبة قبّراء الحجباز والعبرا  غيبر  ببي عمبرو َوقَبْد  َخبذَ   

كم. وقر  ذلبك  ببو عمبرو: ِميثاقَُكْم بفتح األلف من  خذ ونصب الميثا , بمعنى: وقد  خذ ربكم ميثاق

 بضّم األلف ورفع الميثا , على وجه ما لم يسّم فاعله.« وقَْد  ُِخذَ ِميثاقُُكمْ »

والصواب من القول في ذلك  نهما قراءتان متقاربتا المعنى, فُأيتهما قر  القبارىء فمصبيب, وإن   

القبر ة ببذلك, وقلبة  كان فتح األلف من  خبذ ونصبب الميثبا   عجبب القبراءتين إلبّي فبي ذلبك لكثبرة

 القراء بالقراءة األخرى.

وقوله: إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن يقول: إن كنتم تريدون  ن تؤمنوا باهلل يوما من األيام, فاالَن  حرى   

األوقات,  ن تؤمنوا لتتابع الحج  عليكم بالرسول وإع مه, ووعائه إياكم إلى ما قد تقّررت احته 

 الميثا  المأخوذ عليكم.عندكم باإلع م واألولة و

 9 اآلية :
 !!! ==== يوجد نقص هنا !!! =========

 10 اآلية :

ِ ِميَراُ  الّسَماَواِت َواألْرِض الَ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَما لَُكْم  اَلّ تُنِفقُواْ فِي َسُِيِل ّللّاِ َولِِلّ

بِل اْلفَبتْحِ  ُْ َوقَاتَبَل  ُْولَبـَئَِك  َْعَظبُم وََرَجبةً ّمبَن الّبِذيَن  َنفَقُبواْ ِمبن بَْعبدُ َوقَباتَلُواْ  يَْستَِو  ِمنُكم ّمْن  َنفََق ِمن قَ

 َوُك ّ َوَعدَ ّللّاُ اْلُحْسنََى َوّللّاُ بَِما تَْعَملُوَن َخُِيٌر {.

يقول تعبالى ذكبره: ومبا لكبم  يهبا النباس ال تنفقبوا ممبا رزقكبم هللا فبي سبُيل هللا وإلبى هللا ابائٌر    

 موالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في سُيل هللا, ألن له ميرا  السموات واألرض, وإنما حبثهم جبّل 

ثناَه بذلك على حظهم, فقال لهم:  نفقوا  موالكم في سبُيل هللا, ليكبون ذلكبم لكبم ذخبرا عنبد هللا مبن 

 رض.قُل  ن تموتوا, ف  تقدروا على ذلك, وتصير األموال ميراثا لمن له السموات واأل

ُِْل الفَتْح َوقاتََل.    وقوله: ال يَْستَِو  ِمْنُكْم َمْن  ْنفََق ِمْن قَ

اختلف  هل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معناه: ال يستو  منكم  يها النباس مبن ةمبن قُبل   

 فتح مكة وهاجر. ذكر من قال ذلك:
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ثنا عيسبى وحبدثني الحبار , ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبد25995  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهبد, فبي قولبه: ال يَْسبتَِو  

ُِْل الفَتْحِ َوقاتََل قال: ةمن فأنفق, يقول: من هاجر ليس كمن لم يهاجر.  ِمْنُكْم َمْن  ْنفََق ِمن قَ

سفيان, عن لي., عن مجاهد ال يَْسبتَِو  ِمبْنُكْم َمبْن  ْنفَبَق حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن    

ُِْل الفَتْحِ يقول: من ةمن.  ِمْن قَ

 ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, قال: يقول غير ذلك.25996  

 وقال ةخرون: عني بالفتح فتح مكة, وبالنفقة: النفقة في جهاو المشركين. ذكر من قال ذلك:  

: حدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: ال يَْسبتَِو  ِمبْنُكْم َمبْن ـ حدثنا بشر, قال25997  

ُِْل الفَتْحِ َوقاتََل  ُولَئَِك  ْعَظُم وََرَجةً ِمَن الِّذيَن  ْنفَقُوا ِمْن بَْعِد َوقاتَلُوا وُك ّ َوَعدَ  ّللّاُ اْلُحْسنَى   ْنفََق ِمْن قَ

, وكانت نفقتان إحداهما  فضل من األخرى, كانت النفقة قال: كان قتاالن,  حدهما  فضل من االَخر

  فضل من النفقة والقتال بعد ذلك.« فتح مكة»والقتال من قُل الفتح 

بِل الفَبتْحِ قبال:     ُْ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, في قوله: ِمبْن قَ

 فتح مكة.

بن وهب, قال:  خُرني عُد هللا بن عيا , قال: قال زيد بن ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ا25998  

ُِْل الفَتحِ قال: فتح مكة.   سلم في هذه اآلية ال يَْستَِو  ِمْنُكْم َمْن  ْنفََق ِمن قَ

 وقال ةخرون: عني بالفتح في هذا الموضع: الح الحديُية. ذكر من قال ذلك:  

ببن عُبد هللا, عبن واوو, عبن عبامر, قبال:  ـ حدثني إسبحا  ببن شباهين, قبال: حبدثنا خالبد25999  

بِل الفَبتْح  ُْ فصل ما بين الهجرتين فتح الحديُية, يقول تعبالى ذكبره: ال يَْسبتَِو  ِمبْنُكْم َمبْن  ْنفَبَق ِمبْن قَ

 َوقاتََل... اآلية.

ـ حدثني ُحَميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن المفضل, قال: حدثنا واوو, عبن عبامر, فبي 26000  

ُِْل الفَتْحِ َوقاتَل قال: فتح الحديُية, قال: فصل ما بين هذه اآل ية, قوله: ال يَْستَِو  ِمْنُكْم مْن  ْنفََق ِمْن قَ

 العمرتين فتح الحديُية.

ـ حدثني ابن المثنى, قال: حدثنا عُد الوهاب, قال: حدثنا واوو, عن عامر, قال: فصل مبا 26001  

َُْل الفَتْحِ... إلى َوّللّاُ بَِما تَْعَملُوَن  بين الهجرتين فتح الحديُية. و ُنزلت ال يَْستَِو  ِمْنُكْم َمْن  ْنفََق ِمْن قَ

 «.نَعَْم َعِظيمٌ »َخُِيٌر فقالوا: يا رسول هللا فتٌح هو  قال: 

حببدثنا ابببن المثنببى, قببال: حببدثنا عُببد األعلببى, قببال: حببدثنا واوو, عببن عببامر, قببال: فصببل مببا بببين    

 , ثم ت  هنا اآلية ال يَْستَِو  ِمْنُكْم... اآلية.الهجرتين فتح الحديُية

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال:  خُرني هشام بن سبعد, عبن زيبد ببن  سبلم, 26002  

عن عطاء بن يسار, عبن  ببي سبعيد الخبدرّ , قبال: قبال لنبا رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم عبام 

قلنا: مبن هبم يبا رسبول هللا,  قبري  «, َحِقُروَن  عمالَُكْم َمَع  عماِلِهمْ يُوِشُك  ْن يأتِي قَْوٌم تَ »الحديُية: 

لَبْو »فقلنا: هم خير منا يا رسول هللا, فقال: «, ال, َولََكْن  ْهُل اليََمِن  َرّ   ْفئِدَةً و ْليَُن قُلُوبا»هم  قال: 

ْم َوال نَِصبيفَهُ,  ال إّن َهبذَا فَْصبُل مبا بَْينَنبا َوبَبيَن كاَن ألََحدَِهْم َجٌَُل ِمْن ذََهب فأْنفَقَهُ ما  ْوَرَ  ُمدّ  َحبِدكُ 

ُِْل الفَتْحِ... اآلية, إلى قوله: َوّللّاُ بِما تَْعَملُوَن َخُِيرٌ   «.النّاِس, ال يَْستَِو  ِمْنُكْم َمْن  ْنفََق ِمْن قَ

قال:  خُرنبي زيبد ببن حدثني ابن الَُْرقّي, قال: حدثنا ابن  بي مريم, قال: حدثنا محمد بن جعفر,    

يُوِشُك  ْن يأَتِي قَْوٌم تََحِقبُروَن » سلم, عن  بي سعيد التمار,  ن رسول هللا الى هللا عليه وسلم قال: 

«, ال, ُهبْم  َرّ   ْفئَبدَةً و ْلبيَُن قُلُوببا»فقلنا: من هم يا رسوَل هللا,  قري   قال: «,  عمالَُكْم مع  عمالَُهمْ 

فقلنا: يا رسول « ُهْم  ْهُل اليََمِن,  ال إّن اإليماَن يماِن, واْلِحْكَمةُ يَمانِيَةٌ »قال: و شار بيده إلى اليمن, ف

َوالِّذ  نَْفِسي بِيَده لَْو كان ألَحِدِهْم َجَُُل ذََهبب يُْنِفقَبهُ مبا  ْوَرَ  ُمبدّ  َحبِدُكْم َوال »هللا هم خير منا  قال: 

ال يَْسبتَِو  « إال إّن َهذَا فَْصُل ما بَْينَنا َوبَيََن النّباِس » ثم جمع  اابعه, ومدّ خنصره وقال:«, نَِصيفَهُ 

ُِْل الفَتْحِ َوقاتَل  ُولَئَِك  ْعَظُم وََرجةً ِمَن الِّذيَن  ْنفَقُبوا ِمبْن بَْعبدُ َوقباتَلُوا و ُكب ّ َوَعبدَ ِمْنُكْم َمْن  ْنفََق ِمْن قَ

 ّللّاُ اْلُحْسنَى.

د   ن يقال: معنى ذلك ال يستو  منكم  يها النباس مبن  نفبق و ولى األقوال في ذلك بالصواب عن  

في سُيل هللا من قُل فتح الُحدَيُية للذ  ذكرنا من الخُر عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم, البذ  
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رويناه عن  بي سعيد الُخدرّ  عنبه, وقاتبل المشبركين بمبن  نفبق بعبد ذلبك, وقاتبل وتبر  ذكبر مبن 

اء بداللة الك م الذ  ذُكر عليه من ذكره  ُولَئِبَك  ْعَظبُم وََرَجبةً ِمبَن الّبِذيَن  نفق بعد ذلك, وقاتل استالن

 ْنفَقُوا ِمْن بَْعدُ َوقاتَلُوا يقول تعالى ذكبره: هبؤالء البذين  نفقبوا فبي سبُيل هللا مبن قُبل فبتح الحديُيبة, 

 وقاتلوا. وقاتلوا المشركين  عظم ورجة في الجنة عند هللا من الذين  نفقوا من بعد ذلك,

وقوله: َوُك ّ َوَعدَ ّللّاُ اْلُحْسنَى يقول تعالى ذكره: وكّل هؤالء الذين  نفقبوا مبن قُبل الفبتح وقباتلوا,   

والذين  نفقوا من بعد وقاتلوا, وعد هللا الجنة بإنفاقهم فبي سبُيله, وقتبالهم  عبداءه. وبنحبو البذ  قلنبا 

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26003  

قال: حبدثنا الحسبن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد ِمبَن الّبِذيَن  ْنفَقُبوا 

 وةَمنُوا وُك ّ َوَعدَ هللا اْلُحْسنَى قال: الجنة.

ال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة وُكب ّ َوَعبدَ ّللّاُ اْلُحْسبنَى قبال: ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قب26004 

 الجنة.

وقوله: َوّللّاُ بَِما تَْعَملُوَن َخُِيٌر يقول تعالى ذكره: وهللا بما تعملون من النفقة في سُيل هللا, وقتال   

م على  عدائه, وغير ذلك من  عمالكم التي تعملون, خُير ال يخفى عليه منها شيء, وهو مجازيك

 جميع ذلك يوم القيامة.

 11 اآلية :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ّمن ذَا الِّذ  يُْقِرُض ّللّاَ قَْرضاً َحَسناً فَيَُضباِعفَهُ لَبهُ َولَبهُ  َْجبٌر َكبِريٌم 

.} 

, يقول تعالى ذكره: من هذا الذ  ينفق في سُيل هللا في الدنيا محتسُا في نفقته مُتاليا مبا عنبد هللا   

وذلك هو القرض الحسن, يقول: فيضباعف لبه رببه قرضبه ذلبك البذ   قرضبه, بإنفاقبه فبي سبُيله, 

فيجعل له بالواحدة سُع مئة. وكان بع  نحويّي الُصرة يقبول فبي قولبه: َمبْن ذَا الّبِذ  يُْقبِرُض ّللّاَ 

د ذلبك قَْرضا َحَسنا فهو كقول العرب: لي عند  قرض اد , وقرض َسْوء إذا فعل به خيرا و نشب

 بيتا للشنفر :

 َسنْجِز  َس ماَن بَن ُمْفِرَج قَْرَضهابَِما قَدَّمْت  ْيِديِهْم فأَزلِّت  

َولَهُ  ْجٌر َكِريٌم يقول: وله ثواب وجزاء كريم, يعني بذلك األجر: الجنة, وقد ذكرنا الرواية عن   

  هل التأويل في ذلك فيما مضى بما  غنى عن إعاوته.

 12 اآلية :

فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:    }يَببْوَم تَببَرى اْلُمببْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَبباِت يَْسببعََى نُببوُرُهم بَببْيَن  َْيببِديِهْم القببول 

 ِظيُم {.َوبِأَْيَمانِِهم بُْشَراُكُم اْليَْوَم َجنّاٌت تَْجِر  ِمن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَ 

التأويل فبي تأويبل قولبه: يَبْوَم تَبَرى الُمبْؤِمنِيٌن َوالُمْؤِمنباِت يَْسبعَى نُبوُرُهْم بَبيَن  ْيبِديِهْم اختلف  هل    

وبأيمببانِِهْم فقببال بعضببهم: معنببى ذلببك: يببوم تببرى المببؤمنين والمؤمنببات يضببيء نببورهم بببين  يببديهم 

 وبأيمانهم. ذكر من قال ذلك:

نا سبعيد, عبن قتباوة, قولبه: يَبْوَم تَبَرى الُمبْؤِمنِيَن ـ حدثنا بشر, قال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدث26005  

ِمَن الُمْؤِمنِيَن َمْن يُِضبيُء »َوالُمْؤِمناِت... اآلية, ذُكر لنا  ن نُّي هللا الى هللا عليه وسلم كان يقول: 

َمْن ال يُِضيء نُبوُرهُ إالّ  نُوُرهُ ِمنع الَمِدينَِة إلى َعدََن  بَْيَن فََصْنعاَء, فَدُوَن ذلَك, حتى إّن ِمَن الُمْؤِمنِينَ 

 «.َمْوِضَع قَدََمْيهِ 

 حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, بنحوه.   

ـ حدثنا ابن المثنبى, قبال: حبدثنا اببن إوريبس, قبال: سبمعت  ببي يبذكر عبن المنهبال, عبن 26006  

علبى قبدر  عمبالهم, فمبنهم مبن يبؤتى  عمرو, عن قيس بن سكن, عن عُد هللا, قبال: يؤتبون نبورهم

 نوره كالنخلة, ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم, و وناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويقدُ مّرة.

وقال ةخرون: بل معنى ذلك: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسبعى إيمبانهم وهبداهم ببين  يبديهم,   

 وبأيمانهم: كتُهم. ذكر من قال ذلك:
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دثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ حُ 26007  

يقول في قوله: يَْسعَى نُوُرُهْم بَيَن  ْيِديِهْم َوبأيمانِِهْم: كتبُهم, يقبول هللا: فأمبا مبن  وتبي كتاببه بيمينبه, 

 و ما نورهم فهداهم.

وذلك  نه لو عنى بذلك النبور  و ولى القولين في ذلك بالصواب القول الذ  ذكرناه عن الضحا ,  

الضوء المعروق, لبم يخبّص عنبه الخُبر بالسبعي ببين األيبد  واأليمبان وون الشبمائل, ألن ضبياء 

المؤمنين الذ  يؤتونه في االَخرة يضيء لهم جميع ما حولهم, وفي خصو  هللا جّل ثنباَه الخُبر 

نّي به غير الضبياء, وإن كبانوا ال عن سعيه بين  يديهم وبأيمانهم وون الشمائل, ما يدّل على  نه مع

 يخلون من الضياء.

فتأويببل الكبب م إذ كببان األمببر علببى مببا واببفنا: وكبب ّ وعببد هللا الحسببنى يببوم تببرون المببؤمنين   

 والمؤمنات يسعى ثواب إيمانهم وعملهم الصالح بين  يديهم, وفي  يمانهم كتب  عمالهم تتطاير.

قوله: وبأيمانِِهْم بمعنى في. وكان بعب  نحبويي الُصبرة  ويعني بقوله: يَْسعَى يمضي, والُاء في  

 يقول: الُاء في قوله: وبأيمانِِهْم بمعنى على  يمانهم.

 وقوله: يَوَم تََرى من الة وعد.  

وقوله: بُْشَراُكُم اليَْوَم َجنّاٌت تَْجِر  ِمْن تَْحتِها األنهاُر يقول تعالى ذكبره يقبال لهبم: بشبارتكم اليبوم   

 منون التي تُشرون بها جنات تجر  من تحتها األنهار, فأبشروا بها. يها المؤ

 وقوله: خاِلِديَن فِيها يقول: ماكثين في الجنات, ال ينتقلون عنها وال يتحولون.  

وقوله: ذلَك ُهَو الفَْوُز العَِظيِم يقول: خلووهم في الجنات التي وافها هو النجح العظيم الذ    

 ة من عقاب هللا, ووخول الجنة خالدين فيها.كانوا يطلُونه بعد النجا

 14-13 اآلية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَْوَم يَقُوُل اْلُمنَبافِقُوَن َواْلُمنَافِقَباُت ِللّبِذيَن ةَمنُبواْ انُظُرونَبا نَْقتَبُِْس ِمبن

ُهم بُِسوٍر لّهُ بَاٌب بَاِطنُهُ فِيِه الّرْحَمبةُ َوَ باِهُرهُ نّوِرُكْم قِيَل اْرِجعُواْ َوَرةَءُكْم فَاْلتَِمُسواْ نُوراً فَُضِرَب بَْينَ

ببتُْم ِمببن قَُِِلببِه اْلعَببذَاُب *  يُنَبباوُونَُهْم  َلَببْم نَُكببن ّمعَُكببْم قَببالُواْ بَلَببَى َولَببـَِكنُّكْم فَتَنببتُْم  َنفَُسببُكْم َوتََربّ  ُْ ْصببتُْم َواْرتَ

  َوَغّرُكم بِالِّلِ اْلالَُروُر {.َوغّرتُْكُم األَمانِّي َحتَّى َجآَء  َْمُر ّللّاِ 

يقول تعالى ذكره: هو الفوز العظيم في يوم يقول المنافقون والمنافقات, واليبوم مبن ابلة الفبوز    

 للذين ةمنوا باهلل ورسله: انظرونا.

واختلفت القّراء في قراءة قوله: اْنُظُرونا فقر ت ذلبك عامبة قبّراء المدينبة والُصبرة وبعب   هبل   

مقطوعة األلبف «  ْنُظُرونا»اْنُظُرونا مواولة بمعنى: انتظرونا, وقر ته عامة قّراء الكوفة  الكوفة

من  نظرت بمعنى:  خرونا, وذكر الفّراء  ن العرب تقول:  نظرنبي وهبم يريبدون: انتظرنبي قلبي ً 

 و نشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم:

 ْرَ  اليعِقينَا  با ِهْنٍد فَ  تَْعَجْل َعلَْيناو ْنِظْرنا نَُخُّ  

قال: فمعنى هذا: انتظرنا قلي ً نخُر , ألنه ليس ها هنا تأخير, إنمبا هبو اسبتماع كقولبك للرجبل:   

 اسمع مني حتى  خُر .

والصواب من القراءة في ذلك عند  الوال, ألن ذلك هو المعروق من ك م العرب إذا  ريد به   

 يقال:  نظرونا, بفتح األلف وهمزها.انتظرنا, وليس للتأخير في هذا الموضع معنى, ف

 وقوله: نَْقتَُِْس ِمْن نُوِرُكْم يقول: نستصُح من نوركم, والقُس: الشعلة.  

وقوله: قِيَل اْرِجعُوا َوَراَءُكْم فاْلتَِمُسوا نُورا يقول جّل ثناَه: فيجبابون ببأن يقبال لهبم: ارجعبوا مبن   

 سُيل لكبم إلبى االقتُباس مبن نورنبا. وبنحبو البذ  حي. جئتم, واطلُوا ألنفسكم هنالك نورا, فإنه ال

 قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 26008  

َمِصبيُر قبال اببن عُباس: بينمبا عُاس, قوله: يَْوَم يَقُوُل الُمنبافِقُوَن َوالُمنافِقباُت... إلبى قولبه: َوبِبئَْس ال

الناس في  لمة, إذ بع. هللا نورا فلما ر ى المؤمنون النور توجهبوا نحبوه, وكبان النبور ولبي ً مبن 

هللا إلى الجنة فلمبا ر ى المنبافقون المبؤمنين قبد انطلقبوا, تُعبوهم, فبأ لم هللا علبى المنبافقين, فقبالوا 
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عكم في الدنيا قبال المؤمنبون: ارجعبوا مبن حيب. جئبتم حينئٍذ: انظرونا نقتُس من نوركم, فإنا كنا م

 من الظلمة, فالتمسوا هنالك النور.

ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت  با معاذ يقول:  خُرنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  يقبول, فبي    

قبول: بينمبا النباس فبي قوله: يَْوَم يَقُوُل الُمنافِقُوَن َوالُمنافِقاُت ِللِّذيَن ةَمنُوا... اآليبة, كبان اببن عُباس ي

  لمة, ثم ذكر نحوه.

وقولبه: فَُضبِرَب بَْيبنَُهْم بُِسبوٍر لَبهُ بباٌب باِطنُبهُ فِيبِه الّرْحَمبةُ َو باِهُرهُ ِمبْن قَُِِلبِه العَبذَاُب يقبول تعببالى   

ذكره: فضرب هللا بين المؤمنين والمنافقين بُسور, وهو حاجز بين  هل الجنبة و هبل النبار. وبنحبو 

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:الذ  قلنا 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26009  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجبيح, عبن مجاهبد, فبي قولبه: بُِسبوٍر لَبهُ 

 بَاٌب قال: كالحجاب في األعراق.

ا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: فَُضِرَب بَْينَُهْم بُِسوٍر لَبهُ ـ حدثن26010  

 باٌب السور: حائ  بين الجنة والنار.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فَُضِرَب بَْينَُهْم بُِسبوٍر 26011  

 هللا َوبَْينَُهما ِحجاٌب.لَهُ باٌب قال: هذا السور الذ  قال 

 وقد قيل: إن ذلك السور بُيت المقدس عند واو  جهنم. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني علّي, قال: حدثنا الحسن بن ب ل, قال: حدثنا حماو, قال:  خُرنا  بو سنان, قال: 26012  

َب بَْينَُهْم بُِسوٍر لَبهُ كنت مع علّي بن عُد هللا بن عُاس, عند واو  جهنم, فحدّ  عن  بيه قال: فَُضرِ 

 باٌب باِطنُهُ فِيِه الّرْحَمةُ َو اِهُرهُ ِمْن قَُِِلِه العَذَاُب فقال: هذا موضع السور عند واو  جهنم.

ـ حدثني إبراهيم بن عطية بن ُروَيح بن عطية, قال: ثني عمي محمد بن ُروَيح بن عطية, 26013  

عن ُعُاوة بن الصبامت  نبه كبان يقبول: بباٌب باِطنُبهُ فِيبِه عن سعيد بن عُد العزيز, عن  بي العّوام, 

 الّرْحَمةُ َو اِهُرهُ ِمْن قَُِِلِه اْلعَذَاُب, قال: هذا باب الرحمة.

ـ حدثنا ابن الُرقي, قال: حدثنا عمرو بن  بي سلمة, عن سبعيد ببن عطيبة ببن قبيس, عبن 26014  

ببن عمبرو ببن العبا  يقبول: إن السبور البذ   بي العّوام مؤذِّن بيت المقدس, قال: سمعت عُد هللا 

ذكره هللا في القرةن: فَُضِرَب بَْينَُهْم بُِسوٍر لَهُ باٌب باِطنُهُ فِيِه الّرْحَمبةُ َو باِهُرهُ ِمبْن قَُِِلبِه العَبذَاُب هبو 

 السور الشرقّي, باطنه المسجد, و اهره واو  جهنم.

رة, قال: حدثنا افوان, قال: حدثنا شبري  ـ حدثني محمد بن عوق, قال: حدثنا  بو الُمالي26015  

 ن كعُا كان يقول في الُاب الذ  في بيت المقدس: إنه الُاب الذ  قال هللا: فَُضِرَب بَْينَُهْم بُِسوٍر لَبهُ 

 باٌب باِطنُهُ فِيِه الّرْحَمةُ َو اِهُرهُ ِمْن قَُِِلِه العَذَاُب.

ول تعالى ذكره: لذلك السور باب باطنه فيه الرحمبة و باهره وقوله: لَهُ باٌب باِطنُهُ فِيِه الّرْحَمةُ يق  

من قُل ذلك الظاهر العذاب: يعني النار. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قبال  هبل التأويبل. ذكبر مبن قبال 

 ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة َو اِهُرهُ ِمبْن قَُِِلبِه العَبذَاُب:    26016  

 النار.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: باِطنُبهُ فِيبِه الّرْحَمبةُ 26017  

 قال: الجنة وما فيها.

وقوله: يُناوُونَُهْم  َلَْم نَُكْن َمعَُكْم قالُوا بَلى يقول تعالى ذكره: يناو  المنافقون المبؤمنين حبين ُحجبز   

والعببذاب, وابار المؤمنببون فبي الجنببة,  لبم نكببن معكبم فببي الببدنيا بيبنهم بالسببور, فُقبوا فببي الظلمبة 

نصلي ونصوم, ونناكحكم ونوارثكم  قالوا: بلى, يقول: قال المؤمنون: بلى, بل كنتم كذلك, ولكنكم 

فَتَنتم  نفسكم, فنافقتم, وفِتْنتهم  نفَسهم في هذا الموضع كانت النفا . وكذلك قبال  هبل التأويبل. ذكبر 

 من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26018  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: فَتَْنبتُْم  ْنفَُسبُكْم 
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, وكانوا معهم قال: النفا , وكان المنافقون مع المؤمنين  حياء يناكحونهم, ويالَشْونهم, ويعاشرونهم

 مواتا, ويعطون النور جميعا يوم القيامة, فيطفأ النور من المنبافقين إذا بلالبوا السبور, ويمباز بيبنهم 

 حينئٍذ.

وقوله: َوتََربّْصتُْم يقول: وتلُثتم باإليمان, ووافعتم باإلقرار باهلل ورسوله. وبنحو الذ  قلنا في ذلك   

 قال بع   هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يبونس, قبال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: َوتََربّْصبتُْم قبال: 26019  

 باإليمان برسول هللا الى هللا عليه وسلم, وقر  فَتََربُّصوا إنّا َمعَُكْم ُمتََربُّصوَن.

ل: تربصبوا ـ حدثنا بشر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة َوتََربّْصبتُْم يقبو26020  

ُْتُْم يقول: وشككتم في توحيد هللا, وفي نُبّوة محمبد ابلى هللا عليبه وسبلم.  بالحق و هله وقوله: َواْرتَ

 كما:

ُْتُْم: شكوا.26021    ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َواْرتَ

ُْتُْم كانوا في شّك من هللا.ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, ع26022    ن قتاوة َواْرتَ

وقوله: َوَغّرتُْكُم األمانِّي يقول: وخدعتكم  مبانّي نفوسبكم, فصبدتكم عبن سبُيل هللا و ضبلتكم حتبى   

جاَء  ْمُر ّللّاِ يقول: حتى جباء قضباء هللا بمنايباكم, فاجتباحتكم. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل 

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: َوَغبّرتُْكُم األمبانِّي حتبى 26023  

 جاَء  ْمُر ّللّاِ كانوا على ُخدعة من الشيطان, وهللا ما زالوا عليها حتى قذفهم هللا في النار.

أطمعكم بالنجبباة مببن عقوبتببه, وقولببه: َوَغببّرُكْم بببالِّلِ الالَببُروُر يقببول: وخببدعكم ببباهلل الشببيطان, فبب  

 والس مة من عذابه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26024  

الالَبُروُر:    قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قبال: 

 الشيطان.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتباوة, قولبه: َوَغبّرُكْم ببالِّلِ الالَبُروُر: 26025  

    الشيطان.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوَغّرُكْم بالِّلِ 26026  

 الالَُروِر: الشيطان.

 15اآلية : 

 قول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَاْليَْوَم الَ يُْؤَخذُ ِمنُكْم فِْديَةٌ َوالَ ِمبَن الّبِذيَن َكفَبُرواْ َمبأَْواُكُم النّباُر ِهبيَ ال

 َمْوالَُكْم َوبِئَْس اْلَمِصيُر {.

يهبا يقول تعالى ذكره مخُرا عن قيل المؤمنين ألهل النفا , بعد  ن ميز بينهم في القيامة فباْليَْوَم     

المنببافقون ال يُْؤَخببذُ ِمببْنُكْم فِْديَببةٌ يعنببي: عوضببا وبببدالً يقببول: ال يؤخببذ ذلببك مببنكم بببدالً مببن عقببابكم 

وعبذابكم, فيخلصبكم مببن عبذاب هللا َوال ِمببَن الّبِذيَن َكفَببُروا يقبول: وال تؤخببذ الفديبة  يضببا مبن الببذين 

 :كفروا. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة فاْليَْوَم ال يُْؤَخبذُ ِمبْنُكْم فِْديَبةٌ َوال 26027  

 ِمَن الِّذيَن َكفَُروا يعني المنافقين, وال من الذين كفروا.

َخذُ ِمبْنُكْم ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: فاْليَْوَم ال يُؤْ 26028  

 من المنافقين َوال ِمَن الِّذيَن َكفَُروا معكم مأَواُكُم النّاُر.

واختلفت القّراء في قراءة قوله: فاْليَْوَم ال يُْؤَخذُ ِمْنُكْم فِْديَةٌ فقر ت ذلبك عامبة القبّراء باليباء يُْؤَخبذُ,   

 وقر ه  بو جعفر القارىء بالتاء.

 وإن كانت األخرى جائزة. و ولى القراءتين بالصواب الياء  

 وقوله: مأَْواُكُم النّاُر يقول: مثواكم ومسكنكم الذ  تسكنونه يوم القيامة النار.  

 وقوله: ِهَي َمْوالُكْم يقول: النار  ولى بكم.  

 وقوله: َوبِئَْس الَمِصيُر يقول: وبئس مصير من اار إلى النار.  
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 16اآلية : 

} َلَْم يَأِْن ِللِّذيَن ةَمنَُواْ  َن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر ّللّاِ َوَما نَبَزَل ِمبَن اْلَحبّق القول فـي تأويـل قوله تعالى:   

ُُْل فََطاَل َعلَْيِهُم األَمدُ فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِيٌر ّمْنُهمْ   فَاِسقُوَن {. َوالَ يَُكونُواْ َكالِّذيَن  ُوتُواْ اْلِكتَاَب ِمن قَ

ذكره:  َلْم يَأَِن للِّذيَن ةَمنُوا:  لم يحن للذين ابدّقوا هللا ورسبوله  ن تلبين قلبوبهم لبذكر يقول تعالى    

هللا, فتخضع قلوبهم له, ولما نزل من الحّق, وهو هذا القرةن الذ  نّزله على رسوله الى هللا عليه 

 وسلم. ذكر من قال ذلك:

مي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني ع26029  

 عُاس, قوله:  َلَْم يَأَِن ِللِّذيَن ةَمنُوا  ْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر ّللّاِ قال: تطيع قلوبهم.

ـب حبدثنا ابببن ُحَميبد, قببال: حبدثنا يحيببى ببن واضببح, قبال: حببدثنا الحسبين, عببن يزيبد, عببن 26030  

  ْن تَْخشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر ّللّاِ.... عكِرمة  لَْم يأَِن ِللِّذيَن ةَمنُوا

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله:  َلَْم يبأِن ِللّبِذيَن ةَمنُبوا  ْن 26031  

 تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر ّللّاِ... اآلية. ذُكر لنا  ن شدّاو بن  وس كان يرو  عن رسول هللا الى هللا عليه

 «.إن  ّوَل ما يُْرفَُع ِمَن النّاس الُخُشوعُ »وسلم, قال: 

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة, قال: كان شدّاو بن  وس يقبول    

  ّول ما يرفع من الناس الخشوع.

غير شيُة ونبافع بالتشبديد واختلفت القّراء في قراءة قوله: َوما نََزَل ِمَن الَحّق فقر ته عامة القّراء   

وقر ه شيُة ونافع, ومبا نبزل ببالتخفيف, وببأّ  القبراءتين قبر  القبارىء فمصبيب, لتقبارب «, نَّزل»

 معنييهما.

ُْل فَطاَل َعلَْيِهُم األَمدُ يقول تعالى ذكره:  لبم يبأن لهبم    وقوله: َوال يَُكونُوا كالِّذيَن  ُوتُوا الِكتاَب ِمن قَ

ُْبُل   ن وال يكونوا, يعني الذين ةمنوا من  مة محمد الى هللا عليه وسلم كالّبِذيَن  ُوتُبوا اْلِكتباَب ِمبْن قَ

يعني من بني إسرائيل, ويعني بالكتاب الذ   وتوه من قُلهم التوراة واإلنجيل. وبنحو الذ  قلنا في 

 ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

عن ُماليرة, عن  بي معشر, عن إبراهيم, قال: جباء  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير,26032  

عتريس اببن عرقبوب إلبى اببن مسبعوو, فقبال: يبا عُبد هللا هلبك مبن لبم يبأمر ببالمعروق وينبه عبن 

المنكر, فقال عُد هللا: هلك من لم يعرق قلُه معروفبا, ولبم ينكبر قلُبه منكبرا, إن بنبي إسبرائيل لمبا 

تابببا مببن بببين  يببديهم و رجلهببم, اسببتهوته قلببوبهم, طببال علببيهم األمببد, وقسببت قلببوبهم اخترعببوا ك

واستحلته  لسنتهم, وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب, فمن ةمن به تركناه, ومن كفر به 

قتلناه قال: فجعل رجل منهم كتباب هللا فبي قبرن, ثبم جعبل القَبَرن ببين ثندَُوتَْيبِه فلمبا قيبل لبه:  تبؤمن 

لى القرن الذ  بين ثندَُوتَْيِه, ومالي ال  ومن بهبذا الكتباب, فمبن خيبر بهذا  قال: ةمنت به, ويومىء إ

 مللهم اليوم ملة ااحب القرن.

ويعني بقوله: فَطاَل َعلَْيِهُم األََمدُ ما بينهم وبين موسى الى هللا عليه وسلم, وذلبك األمبد الزمبان.   

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26033  

قال: حدثنا الحسن, قبال: حبدثنا ورقباء جميعبا, عبن اببن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد قولبه: األََمبدُ قبال: 

 الدهر.

ِمْنُهْم فاِسقُوَن  وقوله: فَقََسْت قُلُوبُُهْم عن الخيرات, واشتدّت على السكون إلى معااي هللا َوَكثِيرٌ   

يقول جّل ثناَه: وكثير من هؤالء الذين  وتوا الكتاب من قُل  مة محمد الى هللا عليه وسلم 

 فاسقون.

 18-17اآلية : 

 ُكبمْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }اْعلَُمَواْ  َّن ّللّاَ يُْحيِـي األْرَض بَْعدَ َمْوتَِها قَْد بَيّنّبا لَُكبُم االَيَباِت لَعَلّ 

 يٌم {.تَْعِقلُوَن *  إِّن اْلُمّصدّقِيَن َواْلُمّصدّقَاِت َو َْقَرُضواْ ّللّاَ قَْرضاً َحَسناً يَُضاَعُف لَُهْم َولَُهْم  َْجٌر َكرِ 
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يقول تعالى ذكره: اْعلَُموا  يها الناس  ّن ّللّاَ يُْحيِي األْرَض الميتبة التبي ال تنُبت شبيئا بَْعبدَ َمْوتِهبا    

ورهبا ووروسبها, يقبول: وكمبا نحيببي هبذه األرض الميتبة بعبد وروسبها, كبذلك نهببد  يعنبي: بعبد وث

اإلنسان الّضاّل عبن الحبّق إلبى الحبّق, فنوفّقبه ونسبدّوه لايمبان حتبى يصبير مؤمنبا مبن بعبد كفبره, 

 ومهتديا من بعد ض له.

 م األولة والحج  لتعقلوا.وقوله: قَْد بَيّنا لَُكُم االَياِت لَعَلُّكْم تَْعِقلُوَن يقول: قد بيّنا لك  

وقوله: إّن الُمّصدّقِيَن َوالُمّصدّقاِت اختلفبت القبّراء فبي قبراءة ذلبك, فقر تبه عامبة قبّراء األمصبار,   

خ  ابن كثير وعاام بتشديد الصاو والدال, بمعنى  ن المتصدّقين والمتصدّقات, ثم تُدغم التاء فبي 

إّن »ها الُمّزّمُل يعني المتزمل. وقر  ابن كثير وعاابم الصاو, فتجعلها ااوا مشدّوة, كما قيل: يا  ي

 بتخفيف الصاو وتشديد الدال, بمعنى: إن الذين ادقوا هللا ورسوله.« الُمَصدّقِيَن والُمَصدقاتِ 

و ولى األقوال فبي ذلبك بالصبواب عنبد   ن يقبال: إنهمبا قراءتبان معروفتبان ابحيح معنبى كبّل   

 ء فمصيب.واحدة منهما فُأيتهما قر  القارى

فتأويل الك م إذن على قراءة من قر  ذلك بالتشديد في الحرفين:  عني في الصاو والدال,  ن   

المتصدّقين من  موالهم والمتصدّقات و ْقَرُضوا لِّلِ قَْرضا َحَسنا يعني بالنفقة في سُيله, وفيما  مر 

َكِريٌم يقول: يضاعف هللا لهم قروضهم التي بالنفقة فيه,  و فيما ندب إليه يَُضاَعُف لَُهْم َولَُهْم  ْجٌر 

 قرضوها إياه, فيوفيهم ثوابها يوم القيامة, َولَُهْم  ْجٌر َكِريٌم يقول: ولهم ثواب من هللا على ادقهم, 

 وقروضهم إياه كريم, وذلك الجنة.

 19اآلية : 

ْولَبـَئَِك ُهبُم الّصبدّيقُوَن َوالّشبَهدَةُء ِعنبدَ القول فـي تأويـل قولبه تعبالى:   }َوالّبِذيَن ةَمنُبواْ بِبالِّلِ َوُرُسبِلِه  ُ 

 َربِّهْم لَُهْم  َْجُرُهْم َونُوُرُهْم َوالِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذّبُواْ بِآيَاتِنَآ  ُْولَـَئَِك  َْاَحاُب اْلَجِحيِم {.

ا يقببول تعببالى ذكببره: والببذين  قببّروا بوحدانيببة هللا وإرسبباله رسببله, فصببدّقوا الرسببل وةمنببوا بمبب   

 جاَوهم به من عند ربهم,  ولئك هم الّصدّيقون.

وقولببه: والّشببَهدَاُء ِعْنببدَ َربِّهببْم اختلببف  هببل التأويببل فببي ذلببك, فقببال بعضببهم: والشببهداء عنببد ربهببم   

منفصببل مببن الببذ  قُلببه, والخُببر عببن الببذين ةمنببوا ببباهلل ورسببله, متنبباه عنببد قولببه: الّصببدّيقُوَن, 

م ابتبدىء الخُبر عبن الشبهداء فقيبل: والشبهداء عنبد ربهبم لهبم والصدّيقون مرفوعون بقوله: هبم, ثب

  جرهم ونورهم, والشهداء في قولهم مرفوعون بقوله: لَُهْم  ْجَرُهْم َونُوُرُهْم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 26034  

َن ةَمنُوا بالِّلِ َوُرِسِلِه  ُولَئَِك ُهْم الّصبدّيقُوَن قبال: هبذه مفصبولة والّشبَهداُء ِعْنبدَ عُاس, في قوله: َوالِّذي

 َربِّهْم لَُهْم  ْجُرُهْم َونُوُرُهْم.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عُبد البرحمن, قبال: حبدثنا سبفيان, عبن منصبور, عبن  ببي 26035  

والّشبَهدَاُء ِعْنبدَ َربِّهبْم لَُهبْم  ْجبُرُهْم َونُبوُرُهْم قبال: هبي  الضحى, عبن مسبرو   ُولَئِبَك ُهبُم الّصبديقُونَ 

 للشهداء خااة.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن  ببي الضبحى, عبن مسبرو ,    

 قال: هي خااة للشهداء.

قُوَن ثبم اسبتأنف الكب م ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان عن  ببي الضبحى  ُولَئِبَك ُهبُم الّصبدّي26036  

 فقال: والشهداء عند ربهم.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  26037  

يقول, في قوله: َوالِّذيَن ةَمنُوا بالِّلِ َوُرُسِلِه  ُولَئَِك ُهبُم الّصبدّيقُون هبذه مفصبولة, سبماهم هللا ابدّيقين 

 وادّقوا رسله, ثم قال: والّشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم لَُهْم  ْجُرُهْم َونُوُرُهْم هذه مفصولة. بأنهم ةمنوا باهلل

وقال ةخرون: بل قوله: والشهداء من افة الذين ةمنوا باهلل ورسله قبالوا: إنمبا تنباهى الخُبر عبن   

م, فقيبل: لهبم  جبرهم ونبورهم. الذين ةمنوا عند قوله: والُشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم ثم ابتدىء الخُبر عمبا لهب

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعُة, قبال:  خُرنبا  ببو 26038  

قيس  نه سمع هذي ً يحدّ , قال: ذكروا الشهداء, فقال عُد هللا: الرجل يقاتل للذكر, والرجبل يقاتبل 
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, والرجل يقاتل للسمعة, والرجل يقاتل للمالنم قال شبعُة شبيئا هبذا ليرى مكانه, والرجل يقاتل للدنيا

معناه: والرجل يقاتل يريد وجه هللا, والرجل يموت على فراشه وهو شهيد, وقر  عُد هللا هذه اآلية 

 َوالِّذيَن ةَمنُوا بالِّلِ َوُرُسِلِه  ُولَئَِك ُهُم الّصدّيقُوَن والّشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سبفيان, عبن حُيبب ببن  ببي ثاببت, وليب. عبن  ـ26039  

ْم قال: مجاهد والِّذيَن ةَمنُوا بالِّلِ َوُرُسِلِه  ُولَئَِك ُهُم الّصدّيقُوَن والّشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم لَُهْم  ْجُرُهم َونُوُرهُ 

 كّل مؤمن شهيد, ثم قر ها.

حبرب  ببو معمبر, قبال: حبدثنا إسبماعيل ببن يحيبى, قبال: حبدثنا اببن  ـ حبدثني ابالح ببن26040  

عج ن, عن زيد ببن  سبلم, عبن الُبراء ببن عبازب, قبال: سبمعت رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم 

قال: ثم ت  النُّي الى هللا عليبه وسبلم هبذه اآليبة َوالّبِذيَن ةَمنُبوا ببالِّلِ «. ُمْؤِمنُو  ُّمتِي ُشَهداءُ »يقول: 

 ِلِه  ُولَئَِك ُهُم الّصدّيقُوَن والّشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم.َوُرسُ 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26041  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد, في قولبه: الّصبدّيقُوَن 

 بِّهْم قال: باإليمان على  نفسهم باهلل.والّشَهدَاُء ِعْندَ رَ 

وقال ةخرون: الشهداء عند ربهم في هذا الموضع: النُيون البذين يشبهدون علبى  ممهبم مبن قبول   

 هللا عّز وجّل فََكْيَف إذَا ِجئْنا ِمْن ُكّل  ُّمٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنا بَِك على َهُؤالِء َشِهيدا.

ك بالصواب قول من قبال: الكب م والخُبر عبن البذين ةمنبوا, والذ  هو  ولى األقوال عند  في ذل  

 متناه عند قوله:  ُولَئَِك ُهُم الّصدّيقُوَن وإن قوله: والّشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم خُر مُتد  عن الشهداء.

وإنما قلنا: إن ذلك  ولى األقوال في ذلك بالصواب, ألن ذلك هو األغلب من معانيبه فبي الظباهر,   

ان غير موجب فبي المتعبارق للمبؤمن اسبم شبهيد ال بمعنبى غيبره, إال  ن يُبراو ببه شبهيد و ّن اإليم

على ما ةمن به وادّقه, فيكون ذلك وجها, وإن كان فيه بع  الُعد, ألن ذلك ليس بالمعروق مبن 

ْم إذن والشبهداء معانيه, إذا  طلق بالير وال, فتأويل قوله: والُشَهدَاُء ِعْندَ َربِّهْم لَُهْم  ْجُرُهْم َونُبوُرهُ 

 الذين قُتلوا في سُيل هللا,  و هلكوا في سُيله عند ربهم, لهم ثواب هللا إياهم في االَخرة ونورهم.

وقوله: َوالِّذيَن َكفَُروا وَكذّبُوا بآياتِنا  ُولَئَِك  اَحاُب الَجِحيِم يقول تعالى ذكره: والذين كفروا باهلل   

 الجحيم.وكذّبوا بأولته وحججه,  ولئك  احاب 

 20اآلية : 

َكباثٌُر القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }اْعلَُمَواْ  َنَّما اْلَحيَاةُ الدّْنيَا لَِعبٌب َولَْهبٌو َوِزينَبةٌ َوتَفَباُخٌر بَْيبنَُكْم َوتَ 

ّراً ثُبّم يَُكبوُن ُحَطامباً َوفِبي فِي األْمَواِل َواألْوالَِو َكَمثَِل َغْيٍ.  َْعَجَب اْلُكفّاَر نََُاتُهُ ثُّم يَِهبيُ  فَتَبَراهُ ُمْصبفَ 

 االَِخَرةِ َعذَاٌب َشِديدٌ َوَماْلِفَرةٌ ّمَن ّللّاِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الدّْنيَآ إِالّ َمتَاُع اْلالُُروِر {.

يقول تعالى ذكره: اعلموا  يها الناس  ن متباع الحيباة البدنيا المعجلبة لكبم, مبا هبي إال لعبب ولهبو    

وزينة تتزيّنون بها, وتفاخر بينكم, يفخر بعضكم على بع  بما  ولى فيها من رياشها  تتفّكهون به,

َوتكباثٌُر فبي األْمبَواِل واألْوالِو يقبول تعبالى ذكبره: ويُباهي بعضبكم بعضبا بكثبرةِ األمببوال واألوالو 

النُبات فَتَبراهُ ُمْصبفَّرا بعبد  َكَمثَِل َغْيٍ.  ْعَجَب الُكفّاَر نَُاتُهُ ثُّم يَِهيُ  يقول تعالى ذكره: ثم ييبُس ذلبك

  ن كان  خضَر نِضرا.

وقوله: ثُّم يَُكوُن ُحطاما يقول تعالى ذكره: ثم يكون ذلبك النُبات حطامبا, يعنبي ببه  نبه يكبون نُتبا   

يابسا متهشما وفِي االَِخَرةِ َعذَاٌب َشِديدٌ يقول تعالى ذكره: وفي االَخرة عذاب شديد للكفبار َوَماْلِفبَرةٌ 

  َوِرْضَواٌن ألهل اإليمان باهلل ورسوله. كما:ِمَن ّللّاِ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: اْعلَُموا  نَّما اْلَحياةُ الدّنْيا 26042  

 لَِعٌب ولَْهٌو... اآلية, يقول: اار الناس إلى هذين الحرفين في االَخرة.

قوله: وفِي االَِخَرةِ َعذَاٌب َشِديدٌ َوَماْلِفَرةٌ ِمَن ّللّاِ َوِرْضَواٌن ذكبر وكان بع   هل العربية يقول في   

ما في الدنيا, و نه على ما واف, و ما االَخبرة فإنهبا إمبا عبذاب, وإمبا جنبة. قبال: والبواو فيبه و و 

 بمنزلة واحدة.

مبا زينبة الحيباة البدنيا المعجلبة لكبم وقوله: َوما اْلَحياةُ الدّنْيا إالّ َمتاُع الالُُروِر يقول تعالى ذكبره: و  

  يها الناس, إال متاع الالرور.
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ـ حدثنا علّي بن حرب الموالي, قال: حدثنا المحاربّي: عن محمد بن عمرو, عن  بي 26043  

َمْوِضُع َسْوٍط فِي الَجنِّة َخْيٌر ِمَن الدّْنيا »سلمة, عن  بي هريرة قال: قال النُّي الى هللا عليه وسلم: 

 «.فيهاَوما 

 21اآلية : 

القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }َسببابِقَُواْ إِلَببَى َماْلِفببَرةٍ ّمببن ّربُّكببْم َوَجنّببٍة َعْرُضببَها َكعَببْرِض الّسببَمآِء 

 ْلعَِظيِم {.َواألْرِض  ُِعدّْت ِللِّذيَن ةَمنُواْ بِالِّلِ َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضُل ّللّاِ يُْؤتِيِه َمن يََشآُء َوّللّاُ ذُو اْلفَْضِل ا

يقببول تعببالى ذكببره: سببابِقُوا  يهببا النبباس إلببى عمببل يوجببب لكببم َماْلِفببَرةٍ ِمببْن َربُّكببْم َوَجنّببٍة َعْرُضببها    

َكعَببْرِض الّسببماِء واألْرِض  ُِعببدّْت هببذه الجنببة ِللّببِذيَن ةَمنُببوا بببالِّلِ َوُرُسببِلِه يعنببي الببذين وّحببدوا هللا, 

 وادّقوا رسله.

ّللّاِ يُْؤتِيِه َمْن يَشاُء يقول جّل ثناَه: هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء  وقوله: ذَِلَك فَْضلُ   

واألرض التي  عدّها هللا للذين ةمنوا باهلل ورسله, فضل هللا تفضل به على المؤمنين, وهللا يؤتي 

فضله من يشاء من خلقه, وهو ذو الفضل العظيم عليهم, بما بس  لهم من الرز  في الدنيا, ووهب 

 لهم من النّعم, وعّرفهم موضع الشكر, ثم جزاهم في االَخرة على الطاعة ما واف  نه  عدّه لهم.

 22اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َمآ  ََااَب ِمبن ّمِصبيٍَُة فِبي األْرِض َوالَ فِبَي  َنفُِسبُكْم إِالّ فِبي ِكتَباٍب 

َُْر ََهآ إِّن ذَِلَك َعلَى ّللّاِ  ُِْل  َن نّ   يَِسيٌر {.ّمن قَ

يقول تعالى ذكره: ما  اابكم  يهبا النباس مبن مصبيُة فبي األرض بجبدوبها وقحوطهبا, وذهباب    

زرعهببا وفسبباوها َوال فِببي  ْنفُِسببُكْم باألوابباب واألوجبباع واألسببقام إالّ فِببي ِكتبباٍب يعنببي إال فببي  ّم 

ُْر ها يقول: من قُل  ن نُر  األنفس, يعن ُْل  ْن نَ ي من قُل  ن نخلقها. يقال: قبد ببر  هللا الكتاب ِمْن قَ

 هذا الشيء, بمعنى: خلقه فهو بارئه. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن 26044  

َُْر َهبا عُاس, في قوله: ما  َااَب ِمْن ُمِصيٍَُة فِ  ُِْل  ْن نَ ي األْرِض َوال فِي  ْنفُِسُكْم إالّ فِي ِكتاٍب ِمْن قَ

 قال: هو شيء قد فرغ منه من قُل  ن نُر  النفس.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: ثن سعيد, عن قتاوة, في قوله: ما  َااَب ِمبْن ُمِصبيٍَُة 26045  

ُِْل  ن  فِي األْرِض  ما مصيُة األرض: فالسنون. و ما في  نفسكم: فهذه األمراض واألوااب ِمْن قَ

َُْر َها: من قُل  ن نخلقها.  نَ

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عبن قتباوة, فبي قولبه: مبا  َاباَب 26065  

وبلالنا  نه  ِمْن ُمِصيٍَُة فِي األْرِض قال: هي السنون َوال فِي  ْنفُِسُكْم قال: األوجاع واألمراض. قال:

 ليس  حد يصيُه خدَ  عوو, وال نَْكُة قدم, والَخلََجاُن ِعْرٍ  إال بذنب, وما يعفو عنه  كثر.

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن منصور ببن عُبد البرحمن, قبال: كنبت جالسبا 26046  

فبي  ْنفُِسبُكم إالّ فِبي  مع الحسن, فقال رجل: سله عن قولبه: مبا  َاباَب ِمبْن ُمِصبيَُة فِبي األْرِض َوال

َُْر ها فسألته عنها, فقال: سُحان هللا, ومن يشّك في هذا  كّل مصيُة بين السماء  ُْل  ْن نَ ِكتاٍب ِمْن قَ

 واألرض ففي كتاب هللا من قُل  ن تُر  النسمة.

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  26047  

ُْبل  ن نَُر هبا  يقول في قوله: ما  َااَب ِمْن ُمِصيٍَُة فِي األْرِض َوال فِي  ْنفُِسبُكْم إالّ فِبي ِكتباٍب ِمبْن قَ

 يقول: هو شيء قد فرغ منه من قُل  ن نُر ها: من قُل  ن نُر  األنفس.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنبا اببن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد فبي قبول هللا جبّل ثنباَه: فِبي 26048  

َُْر ها قال: من قُل  ن نخلقها, قال: المصائب والرز  واألشبياء كلهبا ممبا تحبّب كِ  ُْل  ْن نَ تاٍب ِمْن قَ

 وتكره فرغ هللا من ذلك كله قُل  ن يُر  النفوس ويخلقها.

 وقال ةخرون: ُعنِي بذلك: ما  ااب من مصيُة في وين وال ونيا. ذكر من قال ذلك:  
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ا  بو االح, قال: ثني معاويبة, عبن علبّي, عبن اببن عُباس, فبي ـ حدثني علّي, قال: حدثن26049  

َُْر َهبا يقبول: فبي  ُْبل  ْن نَ قوله: ما  َااَب ِمْن ُمِصيٍَُة فِي األْرِض َوال فِي  ْنفُِسُكْم إالّ فِي ِكتاٍب ِمْن قَ

 الدين والدنيا إال في كتاب من قُل  ن نخلقها.

له: إال فقال بع  نحويّي الُصرة: يريد وهللا  علم واختلف  هل العربية في معنى في التي بعد قو  

بذلك: إال هي في كتاب, فجاز فيه اإلضمار. قال: ويقبول: عنبد  هبذا لبيس إال يريبد إال هبو. وقبال 

غيره منهم, قوله: فِي ِكتاٍب من الة ما  ااب, وليس إضمار هو بشيء, وقال: لبيس قولبه عنبد  

 فعل, كأنه قال: ليس غيره.هذا ليس إال مثله, ألن إالّ تكفي من ال

وقوله: إّن ذلَك على ّللّاِ يَِسيٌر يقول تعالى ذكره: إن خلق النفوس, وإحصاء ما هي القية من   

 المصائب على هللا سهل يسير.

 23اآلية : 

ُكْم َوّللّاُ الَ يُِحبّب ُكبّل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لَّكْي َ تَأَْسْواْ َعلََى َما فَاتَُكْم َوالَ تَْفَرُحواْ بَِمآ ةتَبا

 ُمْختَاٍل فَُخوٍر {.

يعني تعالى ذكره: ما  اابكم  يها الناس من مصيُة في  موالكم وال في  نفسكم, إال في كتاب قد    

ُكتب ذلك فيه من قُل  ن نخلق نفوسكم ِلَكْي  تَأُسْوا يقول: لكي  تحزنوا على ما فاتَُكْم من الدنيا, فلم 

 َوال تَْفَرُحوا بِما ةتاُكْم منها. تدركوه منها

ومعنببى قولببه: بِمببا ةتبباُكْم إذا مببدّت األلببف منهببا: بالببذ   عطبباكم منهببا ربكببم وملّككببم وَخببّولكم وإذا   

قُصرت األلف, فمعناها: بالذ  جاءكم منها. وبنحو الذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل التأويبل. ذكبر مبن 

 قال ذلك:

 بو االح, قال: ثني معاوية, عن علبّي, عبن اببن عُباس ِلَكبْي   ـ حدثني علّي, قال: حدثنا26050  

 تَأَْسْوا على ما فاتَُكْم من الدنيا َوال تَْفَرُحوا بِما ةتاُكْم منها.

ـ ُحدثت عن الحسين بن يزيد الطحان, قبال: حبدثنا إسبحا  ببن منصبور, عبن قبيس, عبن 26051  

لى ما فاتَُكْم قال: الصبُر عنبد المصبيُة, والشبكر سما , عن عكِرمة, عن ابن عُاس ِلَكْي  تَأَسْوا ع

 عند النعمة.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سما  الُكر , عن عكِرمة, عن ابن عُاس    

ِلَكببْي  تَأَْسببْوا علببى مببا فبباتَُكْم قببال: لببيس  حببد إال يحببزن ويفببرح, ولكببن مببن  اببابته مصببيُة فجعلهببا 

 ر فجعله شكرا.اُرا, ومن  اابه خي

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فبي قبول هللا عبّز وجبّل: ِلَكبْي  26052  

تَأَْسْوا على ما فاتَُكْم َوال تَْفَرُحوا بِما ةتاُكْم قال: ال تأسوا علبى مبا فباتكم مبن البدنيا, وال تفرحبوا بمبا 

 ةتاكم منها.

: بِمبا ةتباُكْم فقبر  ذلبك عامبة قبّراء الحجباز والكوفبة بِمبا ةتباُكْم بمبدّ واختلفت القّراء في قراءة قولبه  

بقصر األلف وكأن من قر  ذلك بقصر األلف اختار « بِما  تاُكمْ »األلف. وقر ه بع  قّراء الُصرة 

قراءته كذلك, إذ كان الذ  قُله على ما فاتكم, ولم يكن على ما  فباتكم, فيبروّ الفعبل إلبى هللا, فبألحق 

 به, ولم يروّه إلى  نه خُر عن هللا.« بَِما  تاُكمْ : »قوله

والصواب من القول في ذلك  نهما قراءتان احيح معناهما, فُأيتهما قر  القارىء فمصبيب, وإن   

كنت  ختار مدّ األلف لكثرة قارئي ذلك كذلك, وليس للذ  اعتّل به منه معتلو قارئيبه بقصبر األلبف 

خُرا عن هللا, وما ارق منه إلى الخُر عن غيره, فالير خبارج  كُير معنى, ألن ما جعل من ذلك

جميعه عند سامعيه من  هل العلم  نبه مبن فعبل هللا تعبالى, فالفائبت مبن البدنيا مبن فاتبه منهبا شبيء, 

والمدر  منها ما  ور  عبن تقبدّم هللا عبّز وجبّل وقضبائه, وقبد ببين ذلبك جبّل ثنباَه لمبن عقبل عنبه 

َُْر َهبا فبأخُر  ن بقوله: ما  َااَب ِمْن ُمص بِل  ْن نَ ُْ يٍَُة فِي األْرِض َوال فِي  ْنفُِسُكم إالّ فِي ِكتاٍب ِمْن قَ

الفائت منها بإفاتته إيباهم فباتهم, والمبدر  منهبا بإعطائبه إيباهم  وركبوا, و ن ذلبك محفبو  لهبم فبي 

 كتاب من قُل  ن يخلقهم.

هللا ال يحّب كّل متكُر بما  وتي من الدنيا, فخور وقوله: وّللّاَ ال يُِحّب ُكّل ُمختاٍل فَخوٍر يقول: و  

 به على الناس.
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 24اآلية : 

َُْخلُبوَن َويَبأُْمُروَن النّباَس بِاْلُُْخبِل َوَمبن يَتَبَوّل فَبإِّن ّللّاَ ُهبَو  القول فبـي تأويبـل قولبه تعبالى:   }الّبِذيَن يَ

 اْلالَنِّي اْلَحِميدُ {.

مختال فخور, الُاخلين بما  وتوا في الدنيا علبى اختيبالهم ببه يقول تعالى ذكره: وهللا ال يحّب كّل    

وفخرهم بذلك على الناس, فهم يُخلون بإخراج حق هللا الذ   وجُه عليهم فيه, ويِشبّحون ببه, وهبم 

 مع بخلهم به  يضا يأمرون الناس بالُخل.

ره: ومبن يُبْدبِْر ُمْعِرضبا عبن عظبة هللا وقوله: َوَمْن يَتَوّل فإّن ّللّاَ ُهَو الالَنِّي الَحِميدُ يقول تعالى ذكب  

فإّن ّللّاَ ُهَو الالَنِّي اْلَحِميدُ يقول تعالى ذكره: ومن يدبر معرضا عن عظة هللا, تاركا العمل بما وعاه 

إليه من اإلنفا  في سُيله, فِرحا بما  وتي من الدنيا مختاالً به فخورا بخي ً, فإن هللا هو الالنبّي عبن 

غيره من سائر خلقه, الحميد إلى خلقه بما  نعم به عليهم من نِعمه.  واختلف  هل ماله ونفقته, وعن 

َُْخلُببوَن َويببأَْمُروَن النّبباس بالُُْخببِل فقببال بعضببهم: اسببتالنى  العربيببة فببي موضببع جببواب قولببه: الّببِذيَن يَ

ِجُباُل  ْو قُّطعَبْت بِبِه باألخُار التي ألشُاههم, ولهم في القرةن, كمبا قبال: َولَبْو  ّن قُْرةنبا ُسبيَّرْت بِبِه ال

األْرُض  ْو ُكلَّم بِِه الَمْوتَى, ولم يكن في ذا الموضع خُر وهللا  علم بما ينزل, هو كما  نبزل,  و كمبا 

َُْخلُبوَن   راو  ن كون. وقال غيره من  هبل العربيبة: الخُبر قبد جباء فبي اآليبة التبي قُبل هبذه الّبِذيَن يَ

يَتَوّل فإّن ّللّاَ ُهَو الالَنِبّي اْلَحِميبدُ عطبف بجبزاءين علبى جبزاء, وجعبل  َويأُْمُروَن النّاَس بالُُْخِل َومنْ 

 جوابهما واحدا, كما تقول: إن تقم وإن تحسن ةتك, ال  نه حذق الخُر.

فبإّن ّللّاَ »واختلفت القّراء في قراءة قوله: فإّن ّللّاَ ُهَو الالَنِّي اْلَحِميدُ فقبر  ذلبك عامبة قبّراء المدينبة   

بحذق هو من الك م, وكذلك ذلك في مصاحفهم بالير هو. وقر تبه عامبة قبّراء الكوفبة فبإّن « الالَنِيّ 

 ّللّاَ ُهَو الالَنِّي اْلَحِميدُ بإثُات هو في القراءة, وكذلك هو في مصاحفهم.

 والصواب من القول  نهما قراءتان معروفتان, فُأيتهما قر  القارىء فمصيب.(  

 25اآلية : 

قوله تعالى:   }لَقَْد  َْرَسبْلنَا ُرُسبلَنَا بِاْلَُيّنَباِت َو َنَزْلنَبا َمعَُهبُم اْلِكتَباَب َواْلِميبَزاَن ِليَقُبوَم  القول فـي تأويـل

ِب إِّن لَهُ بِاْلالَْيبالنّاُس بِاْلِقْسِ  َو َنْزْلنَا اْلَحِديدَ فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ َوَمنَافُِع ِللنّاِس َوِليَْعلََم ّللّاُ َمن يَنُصُرهُ َوُرُسب

 ّللّاَ قَِوّ  َعِزيٌز {.

يقببول تعببالى ذكببره: لقببد  رسببلنا رسببلنا بالمفّصبب ت مببن الُيببان والببدالئل, و نزلنببا معهببم الكتبباب    

 باألحكام والشرائع, والميزان بالعدل. كما:

ل: ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاوة الِكتاَب َوالِميَزاَن قا26053  

 الميزان: العدل.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: و ْنَزْلنا َمعَُهْم الِكتاَب 26054  

والميببزان بببالحق قببال: الميببزان: مببا يعمببل النبباس, ويتعبباطون عليببه فببي الببدنيا مببن معايشببهم التببي 

خذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه يأخذون ويعطون, يأخذون بميزان, ويعطون بميزان, يعرق ما يأ

 وين الناس الذ  يعملون ويتركون, فالكتاب ل َخرة, والميزان للدنيا.

 وقوله: ِليَقُوَم النّاُس بالِقْسِ  يقول تعالى ذكره: ليعمل الناس بينهم بالعدل.  

الحديد فيه ببأس شبديد: يقبول: وقوله: و ْنَزْلنا اْلَحِديدَ فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ يقول تعالى ذكره: و نزلنا لهم   

فيه قّوة شديدة, ومنافع للناس, وذلك ما ينتفعون به منبه عنبد لقبائهم العبدّو, وغيبر ذلبك مبن منافعبه. 

 وقد:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الحسين, عن علُاء بن  حمر, 26055  

ت مبع ةوم ابلوات هللا عليبه: السبندان والكلُتبان, عن عكِرمة عن ابن عُاس, قال: ث ثة  شياء نزل

 والميقعة, والمطرقة.

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيبد, فبي قولبه: و ْنَزْلنبا اْلَحِديبدَ فِيبِه 26056  

يحفبرون بَأٌْس َشِديدٌ قال: الُأس الشديد: السيوق والس ح الذ  يقاتل الناس بها َوَمنافُِع للنّاَس بعبد, 

 بها األرض والجُال وغير ذلك.
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ـ حدثنا محمد بن عمبرو, قبال: حبدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26057  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجيح, عن مجاهد: قوله: و ْنَزْلنبا اْلْحدَيبدَ 

 ة وس ح, و نزله ليعلم هللا من ينصره.فِيِه بأٌْس َشِديدٌ َوَمنافُِع للنّاِس وُجنَ

وقوله: َوِليَْعلََم ّللّاَ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بالالَْيِب يقول تعالى ذكبره:  رسبلنا رسبلنا إلبى خلقنبا و نزلنبا   

 معهم هذه األشياء ليعدلوا بينهم, وليعلم حزب هللا من ينصر وين هللا ورسله بالاليب منه عنهم.

 قَوّ  َعزيٌز يقول تعالى ذكره: إن هللا قوّ  على االنتصار ممن بارزه بالمعاواة, وقوله: إّن ّللّاَ   

وخالف  مره ونهيه, عزيز ق انتقامه منهم, ال يقدر  حد على االنتصار منه مما  حّل به من 

 العقوبة.

 26اآلية : 

َم َوَجعَْلنَبا فِبي ذُّريّتِِهَمبا النُُّبّوةَ َواْلِكتَباَب القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَقَْد  َْرَسبْلنَا نُوحباً َوإِْببَراِهي

 فَِمْنُهْم ّمْهتٍَد َوَكثِيٌر ّمْنُهْم فَاِسقُوَن {.

يقول تعالى ذكره: ولقد  رسلنا  يها الناس نوحا إلى خلقنا, وإبراهيم خليله إليهم رسوالً َوَجعَْلنا    

ت النُّوة في ذّريتهما, وعليهم  نزلت الكتب: التوراة, فِي ذُّريّتِِهما النُُُّوةَ َوالِكتاَب وكذلك كان

واإلنجيل, والزبور, والفرقان, وسائر الكتب المعروفة فَِمْنُهْم ُمْهتٍَد يقول: فمن ذّريتهما مهتٍد إلى 

الحّق مستُصر وَكثِيٌر ِمْنُهْم يعني من ذّريتهما فاِسقُوَن يعني ُض ّل, خارجون عن طاعة هللا إلى 

 معصيته.

 27ية : اآل

القببول فببـي تأويببـل قولببه تعببالى:   }ثُببّم قَفّْينَببا َعلَببَى ةثَبباِرِهم بُِرُسببِلنَا َوقَفّْينَببا بِِعيَسببى اْبببِن َمببْريََم َوةتَْينَبباهُ 

نَاَها عَ  ُْ لَْيِهْم إِالّ اْبتاِلَبآَء اإِلنِجيَل َوَجعَْلنَا فِي قُلُوِب الِّذيَن اتَُّعُوهُ َر ْفَةً َوَرْحَمةً َوَرْهَُانِيّةً ابتَدَُعوَها َما َكتَ

 وَن {.ِرْضَواِن ّللّاِ فََما َرَعْوَها َحّق ِرَعايَتَِها فَآتَْينَا الِّذيَن ةَمنُواْ ِمْنُهْم  َْجَرُهْم َوَكثِيٌر ّمْنُهْم فَاِسقُ 

يقول تعالى ذكره: ثم  تُعنا على ةثارهم برسلنا الذين  رسلناهم بالُيّنات علبى ةثبار نبوح إببراهيم    

سلنا, و تُعنا بعيسى ابن مريم َوَجعَْلنبا فِبي قُلُبوِب الّبِذيَن اتَُّعُبوهُ يعنبي: البذين اتُعبوا عيسبى علبى بر

منهاجه وشريعته ر َفَةً وهبو  شبدّ الرحمبة َوَرْحَمبةً َوَرْهُانِيّبةً اْبتَبدَُعوها يقبول:  حبدثوها مبا َكتََُناهبا 

 اْبتاِلاِء ِرْضَواِن ّللّاِ يقول: لكبنهم ابتبدعوها ابتالباء َعلَْيِهْم يقول: ما افترضنا تلك الرهُانية عليهم إالّ 

 رضوان هللا فََما َرَعْوها َحّق ِرعايَتِها.

واختلببف  هببل التأويببل فببي الببذين لببم يرعببوا الرهُانيببة حببّق رعايتهببا, فقببال بعضببهم: هببم الببذين   

 : فتنّصروا وتهّوووا.ابتدعوها, لم يقوموا بها, ولكنهم بدّلوا وخالفوا وين هللا الذ  بع. به عيسى

وقال ةخرون: بل هم قوم جاَوا من بعد الذين ابتبدعوها فلبم يرعوهبا حبّق رعايتهبا, ألنهبم كبانوا   

كفارا ولكنهم قالوا: نفعل كالذ  كانوا يفعلون من ذلك  ّوليا, فهم الذين واف هللا بأنهم لم يرعوهبا 

 حق رعايتها.

الموضبع البذ  ذكرنبا  ن  هبل التأويبل فيبه مختلفبون  وبنحو الذ  قلنا في تأويل هذه األحرق إلى  

 في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حبدثني بشبر, قبال: حبدثنا يزيبد, قبال: حبدثنا سبعيد, عبن قتباوة َوَجعَْلنبا فِبي قُلُبوِب الّبِذيَن 26058  

ولبم تُكتبب علبيهم, ولكبن  اتَُّعُوه ر فَةً ورْحَمةً فهاتان من هللا, والرهُانيبة ابتبدعها قبوم مبن  نفسبهم,

ابتالوا بذلك و راووا رضوان هللا, فما رعوها حّق رعايتها, ذُكر لنا  نهبم رفضبوا النسباء, واتخبذوا 

 الصوامع.

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثبور, عبن معمبر, عبن قتباوة َورْهُانِيّبةً اْبتَبدَُعوها قبال: لبم    

 هللا.تُكتب عليهم, ابتدعوها ابتالاء رضوان 

ُْناها َعلَْيِهْم قال 26059   ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ما َكتَ

فلم  قال: ابتدعوها ابتالاء رضوان هللا تطّوعا, فمبا َرعْوهبا حبّق رعايتهبا. ذكبر مبن قبال: البذين لبم 

 كانوا المريد  االقتداء بهم.يرعوا الرهُانية حّق رعايتها كانوا غير الذين ابتدعوها. ولكنهم 
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حدثنا الحسين بن الحري. ) بو عمار الَمْرَوِزّ ( قال: حدثنا الفضل بن موسى, عن سبفيان, عبن    

عطاء بن السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس, قال: كانت ملو  بعبد عيسبى ببدّلوا التبوراة 

فقيل لملكهم: ما نجبد شبيئا  شبدّ علينبا مبن واإلنجيل, وكان فيهم مؤمنون يقر ون التوراة واإلنجيل, 

شتم يشتُمناه هؤالء  نهم يقر ون َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما  ْنَزَل ّللّاَ فأُولَئَِك ُهُم الكافُِروَن هبؤالء االَيبات مبع 

ما يعُُوننا به في قراءتهم, فاوعهم فليقر وا كما نقر , وليؤمنوا كما ةمنبا ببه, قبال: فبدعاهم فجمعهبم 

عليهم القتل,  و يتركوا قراءة التوراة واإلنجيل, إال ما بدّلوا منها, فقالوا: مبا تريبدون إلبى وعرض 

ذلك فدعونا قال: فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا  سطوانة, ثم ارفعونا إليها, ثبم  عطونبا شبيئا نرفبع ببه 

هبيم ونشبرب كمبا طعامنا وشرابنا, ف  نروّ عليكم, وقالت طائفة منهم: وعونا نسيح في األرض, ون

تشببرب الوحببو , فببإن قببدرتم علينببا بأرضببكم فاقتلونببا, وقالببت طائفببة: ابنببوا لنببا وورا فببي الفيببافي, 

ونحتفر االَبار, ونحتر  الُقول, ف  نروّ عليكم, وال نمّر بكم, وليس  حبد مبن  ولئبك إال ولبه حمبيم 

ُْناها َعلَْيِهْم إالّ اْبتاِلباَء ِرْضبَواِن فيهم قال: ففعلوا ذلك, فأنزل هللا جّل ثناَه َوَرْهُانِيّةً اْبتَدَ  ُعوها ما َكتَ

ّللّاِ فَما َرَعْوها َحق ِرعايَتِها االَخرون قالوا: نتعُد كمبا تعُبد فب ن, ونسبيح كمبا سباح فب ن. ونتخبذ 

وورا كما اتخذ ف ن, وهم على شركهم ال علبم لهبم بإيمبان البذين اقتبدوا بهبم قبال: فلمبا بعب. النُبّي 

ليه وسلم ولم يُق منهم إال قليبل, انحبّ  رجبل مبن ابومعته, وجباء سبائح مبن سبياحته, الى هللا ع

وجاء ااحب الدار من واره, وةمنوا به وادّقوه, فقال هللا جّل ثنباَه يبا  يّهبا الّبِذيَن ةَمنُبوا اتّقُبوا هللا 

وتصببديقهم بببالتوراة  وةَمنُببوا برسببوله يُببْؤتُِكْم ِكْفلَببْين ِمببْن َرْحَمتِببِه قببال:  جببرين إليمببانهم بعيسببى,

واإلنجيل, وإيمانهم بمحمد الى هللا عليه وسبلم وتصبديقهم ببه. قبال َويَْجعَبْل لَُكبْم نُبورا تَْمُشبوَن بِبِه 

القرةن, واتُاعهم النُّي الى هللا عليه وسلم وقال: ِلئَ ّ يَْعلََم  ْهُل الِكتاِب  الّ يَْقِدُروَن على َشْيٍء ِمْن 

 ْضَل بِيٍَد ّللّاِ يُْؤتِيِه َمْن يَشاُء َوّللّاُ ذُو الفَْضِل العَِظيِم.فَْضِل ّللّاِ و ّن الفَ 

ـ حدثنا يحيى بن  بي طالب, قال: حدثنا واوو بن المحُر, قبال: حبدثنا الصبعق ببن حبزن, 26060  

قال: حدثنا عقيل الجعدّ , عن  بي إسحا  الهمدانّي, عن سويد بن غفلة, عبن عُبد هللا ببن مسبعوو, 

ُِْعيَن فِْرقَبةً, نَجبا »رسول هللا الى هللا عليه وسلم: قال: قال  ُْلَنبا علبى إْحبدَى َوَسب اْختَلَبَف َمبْن كباَن قَ

اببِن ِمْنُهْم ثَ ٌ  َوَهلََك سائُِرُهْم: فِْرقَةٌ ِمَن الثّ ِ  َواَزِت الُملُوَ  َوقاتَلَتُْهْم على ِويِن ّللّاِ َوِويبِن ِعيَسبى 

لَببْيِهْم, فَقَتَلَببتُْهُم الُملُببوُ  َوفِْرقَببةٌ لَببْم تَُكببْن لَُهببْم طاقَببةٌ بِمببَواَزاة الُملُببوِ , فأقبباُموا بَببيَن َمببْريََم َاببلََواُت ّللّاِ عَ 

لُبوُ , َ ْهَرانْي قَْوِمِهْم يَْدُعونَُهْم إلبى ِويبِن ّللّاِ َوِويبِن ِعيَسبى اببن َمبْريَم َابلََواُت ّللّاُ َعلَْيبِه, فَقَتَلَبتُْهُم المُ 

بالِمناِشببير َوفِْرقَببةٌ لَببْم تَُكببْن لَُهببْم طاقَببةٌ بُِمببَواَزاةِ الُملُببوِ , َوال بالُمقببام بَببيَن َ ْهَرانِببي قَببْوِمِهْم َونََشببْرتُهْم 

فَُهَو « يَْدُعَونَُهْم إلى ِويِن ّللّا َوِويِن ِعيَسى َالَواُت ّللّاُ َعلَْيِه, فَلَِحقُوا بالََُراِر  والِجُاِل, فَتََرّهُُوا فِيها

ُْناهبا َعلَبْيِهْم قبال: قَْوُل ّللّاِ  « مبا فعلوهبا إال ابتالباء رضبوان هللا» َعّز َوَجّل َوَرْهُانِيّةً اْبتَدَُعوها ما َكتَ

فآتَْينبا الّبِذيَن ةَمنُبوا ِمبْنُهْم « ما رعاها الذين من بعبدهم حبّق رعايتهبا»فََما َرَعْوها َحّق ِرعايَتِها قال: 

فهببم الببذين »قببال وَكثِيببٌر ِمببْنُهْم فاِسببقُوَن قببال: «. اببدّقونيوهببم الببذين ةمنببوا بببي, و» ْجببَرُهْم قببال: 

 «.جحدوني وكذّبوني

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عبن    

ُْناها قال االَخرون ممن تعُد من  هبل الشبر , وفنب ي مبن فنبي ابن عُاس َوَرْهُانِيّةً اْبتَدَُعوها ما َكتَ

منهم, يقولون: نتعُّد كما تعُبد فب ن, ونسبيح كمبا سباح فب ن, وهبم فبي شبركهم ال علبم لهبم بإيمبان 

 الذين اقتدوا بهم. ذكر من قال: الذين لم يرعوها حّق رعايتها: الذين ابتدعوها.

 ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عن  بيبه, عبن اببن26061  

عُباس, قولبه: َوَجعَْلنبا فِبي قُلُبوب الّبِذيَن اتَُّعُبوهُ ر فَبةً َوَرْحَمبةً... إلبى قولبه: َحبّق ِرعايِتهبا يقبول: مبا 

 طاعوني فيها, وتكلّموا فيها بمعصية هللا, وذلك  ن هللا عّز وجّل كتبب علبيهم القتبال قُبل  ن يُعب. 

يُق منهم إال قليبل, وكثبر  هبل الشبر   محمدا الى هللا عليه وسلم, فلما استخرج  هل اإليمان, ولم

وذهب الرسل وقهروا, اعتزلوا في الاليران, فلبم يبزل بهبم ذلبك حتبى كفبرت طائفبة مبنهم, وتركبوا 

 مر هللا عّز وجّل ووينه, و خذوا بالُدعة وبالنصرانية وباليهووية, فلم يرعوها حّق رعايتها وثُتت 

حببين جباءهم بالُينببات وبعب. هللا عببّز وجببّل طائفبة علببى ويبن عيسببى اببن مببريم اببلوات هللا عليبه, 
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محمببدا رسببوالً اببلى هللا عليببه وسببلم وهببم كببذلك فببذلك قولببه: يببا  يّهببا الّببِذيَن ةَمنُببوا اتّقُببوا ّللّاَ وةِمنُببوا 

 بَِرُسوِلِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْين ِمْن َرْحَمتِِه. إلى َوّللّاُ َغفُوٌر َرِحيٌم.

 ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت 26062  

ُْناها َعلَْيهْم كان هللا عبّز وجبل كتبب علبيهم القتبال قُبل  ن  يقول في قوله: َوَرْهُانِيّةً اْبتَدَُعواها ما َكتَ

يُع. محمد الى هللا عليه وسلم فلما استخرج  هبل اإليمبان, ولبم يُبق مبنهم إال القليبل, وكثبر  هبل 

لرسبل, اعتزلببوا النباس, فصبباروا فبي الاليببران, فلبم يزالببوا كبذلك حتببى غيببرت الشبر , وانقطعببت ا

طائفة منهم, فتركوا وين هللا و مره وعهده البذ  عهبده إلبيهم, و خبذوا بالُبدع, فابتبدعوا النصبرانية 

واليهووية, فقال هللا عّز وجّل لهبم: مبا َرَعْوهبا َحبّق ِرعايَتِهبا وثُتبت طائفبة مبنهم علبى ويبن عيسبى 

  عليه, حتى بَع. هللا محمدا الى هللا عليه وسلم, فآمنوا به.الوات هللا

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشبيم, قبال:  خُرنبا زكريبا ببن  ببي مبريم, قبال: 26063  

سمعت  با  مامة الُاهلّي يقول: إن هللا كتب علبيكم ابيام رمضبان, ولبم يكتبب علبيكم قيامبه, وإنمبا 

وإن قومبا ابتبدعوا بدعبة لبم يكتُهبا هللا علبيهم, ابتالبوا بهبا رضبوان هللا, فلبم  القيام شيء ابتبدعتموه,

ُْناهبا َعلَبْيِهْم إالّ اْبتاِلباَء  يرعوها حبّق رعايتهبا, فعبابهم هللا بتركهبا, فقبال: َوَرْهُانِيّبةً اْبتَبدَُعوها مبا َكتَ

 ِرْضَواِن ّللّاِ فَما َرَعْوها َحّق ِرعايتِها.

بالصبحة  ن يقبال: إن البذين وابفهم هللا ببأنهم لبم يرعبوا الرهُانيبة حبّق و ولى األقبوال فبي ذلبك   

رعايتها, بع  الطوائبف التبي ابتبدعتها, وذلبك  ن هللا جبّل ثنباَه  خُبر  نبه ةتبى البذين ةمنبوا مبنهم 

 جرهم قال: فدّل بذلك على  ن منهم من قد رعاها حّق رعايتها, فلو لم يكن منهم من كان كبذلك لبم 

جر الذ  قال جّل ثناَه: فآتَْينا الِّذيَن ةَمنوا ِمْنُهْم  ْجَرُهْم إال  ن الذين لم يرعوها حّق يكن مستحّق األ

رعايتها ممكن  ن يكونبوا كبانوا علبى عهبد البذين ابتبدعوها, وممكبن  ن يكونبوا كبانوا بعبدهم, ألن 

عهبا القبوم علبى الذين هم من  بنائهم إذا لم يكونوا رعوها, فجائز فبي كب م العبرب  ن يقبال: لبم ير

 العموم. والمراو منهم الُع  الحاضر, وقد مضى نظير ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.

وقوله: فآتَْينا الِّذيَن ةَمنُوا ِمبْنُهْم  ْجبَرُهْم يقبول تعبالى ذكبره: فأعطينبا البذين ةمنبوا بباهلل ورسبله مبن   

ن هللا, وإيمانهم به وبرسوله في االَخرة, هؤالء الذين ابتدعوا الرهُانية ثوابهم على ابتالائهم رضوا

وكثير منهم  هل معا , وخبروج عبن طاعتبه, واإليمبان ببه. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل 

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فآتَْينا الِّذيَن ةَمنُوا ِمْنُهْم  ْجَرُهْم 26064  

 لذين رعوا ذلك الحّق.قال: ا

 28اآلية : 

ّرْحَمتِِه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَأَيَّها الِّذيَن ةَمنُواْ اتّقُواْ ّللّاَ َوةِمنُواْ بَِرُسوِلِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمن 

 َويَْجعَل لُّكْم نُوراً تَْمُشوَن بِِه َوياَْلِفْر لَُكْم َوّللّاُ َغفُوٌر ّرِحيٌم {.

يقول تعالى ذكره: يا  يها الذين ادقوا هللا ورسبوله مبن  هبل الكتبابين التبوراة واإلنجيبل, خبافوا    

 هللا بأواء طاعته, واجتناب معاايه, وةمنوا برسوله محمد الى هللا عليه وسلم. كما:

ـ حدثني محمد ببن سبعد, قبال: ثنبي  ببي, ثنبي عمبي, قبال: ثنبي  ببي, عبن  بيبه, عبن اببن 26065  

  يّها الِّذيَن ةَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ َوةِمنُوا بُِرُسوِلِه يعني الذين ةمنوا من  هل الكتاب.عُاس يا 

ـ ُحدثت عبن الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا  26066  

 لذين ةمنوا من  هل الكتاب.يقول, في قوله: يا  يّها الِّذيَن ةَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ وةِمنُوا بَِرُسوِلِه يعني: ا

وقوله: يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه يُعطكم ضعفين من األجر إليمانكم بعيسى ابلى هللا عليبه وسبلم,   

واألنُياء قُل محمد الى هللا عليه وسلم, ثم إيمبانكم بمحمبد ابلى هللا عليبه وسبلم حبين بعب. نُيبا. 

ه الراكُب, فيحُسبه ويحفظبه عبن السبقوط يقبول: يَُحّصبنكم و ال الِكفل: الحّظ, و اله: ما يكتفل ب

هذا الِكْفل من العذاب, كما يَُحّصن الِكْفل الراكب من السبقوط. وبنحبو البذ  قلنبا فبي ذلبك قبال  هبل 

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا  بو عمار الَمْرَوِزّ , قال: حدثنا الفضبل ببن موسبى, عبن سبفيان, عبن عطباء ببن 26067  

ائب, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُاس يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه قال:  جرين, إليمبانهم بعيسبى الس
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اببلى هللا عليببه وسببلم, وتصببديقهم بببالتوراة واإلنجيببل, وإيمببانهم بمحمببد اببلى هللا عليببه وسببلم, 

 وتصديقهم به.

ببن السبائب, عبن سبعيد ببن ُجَُيبر,  قال: ثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عطاء   

عن ابن عُاس يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه قال:  ْجَرين: إيمانهم بمحمد الى هللا عليه وسلم, وإيمبانهم 

 بعيسى الى هللا عليه وسلم, والتوراة واإلنجيل.

عبن  بيبه,  وبه عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عبن اببن عُباس وهبارون ببن عنتبرة,   

 عن ابن عُاس يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه قال:  جرين.

ـ حدثنا علّي, قال: حدثنا  بو االح, قال: حدثنا معاوية, عن علّي, عن ابن عُاس, قولبه: 26068  

 يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه يقول: ضعفين.

ن جعفبر ببن  ببي الماليبرة, عبن سبعيد ببن ُجَُيبر, ـ قال: ثنا مهران, قال: حدثنا يعقوب, ع26069  

قال: بع. النُبّي ابلى هللا عليبه وسبلم جعفبرا فبي سبُعين راكُبا إلبى النجاشبّي يبدعوه, فقبدم عليبه, 

فدعاه فاستجاب له وةمن به فلما كبان انصبرافه, قبال نباس ممبن قبد ةمبن ببه مبن  هبل مملكتبه, وهبم 

نسبلم ببه, ونسباعد هبؤالء فبي الُحبر, فإنّبا  علبم ببالُحر  ربعون رج ً: ائذن لنا, فنأتي هبذا النُبّي, ف

منهم, فقدموا مع جعفر على النُي الى هللا عليه وسلم, وقد تهيأ النُّي الى هللا عليه وسبلم لوقعبة 

 ُُحدُ فلما ر وا ما بالمسلمين من الَخصااة وشدّة الحال, استأذنوا النُّي الى هللا عليه وسلم, قالوا: 

لنا  مواالً, ونحن نرى مبا بالمسبلمين مبن الخصاابة, فبإن  ِذنبت لنبا انصبرفنا, فجئنبا يا نُّي هللا إن 

بأموالنا, وواسينا المسلمين بها. فَأَذَن لهم, فانصرفوا, فأتوا بأموالهم, فواسوا بهبا المسبلمين, فبأنزل 

ِلبِه ُهبْم بِبِه يُْؤِمنُبوَن... إلبى ُْ قولبه: وِمّمبا َرَزْقنباُهْم يُْنِفقُبوَن فكانبت  هللا فيهم الِّذيَن ةتَْيناُهُم الِكتاَب ِمبْن قَ

النفقة التي واَسْوا بها المسلمين فلما سمع  هل الكتاب ممبن لبم يبؤمن بقولبه: يُْؤتَبْوَن  ْجبَرُهْم َمبّرتَْيِن 

بَِما َاَُُروا فََخروا على المسلمين, فقالوا: يا معشر المسلمين,  ما من ةمبن منبا بكتبابكم وكتابنبا فلبه 

ين, ومن لم يؤمن بكتابكم فله  جر كأجوركم, فمبا فضبلكم علينبا, فبأنزل هللا يبا  يّهبا الّبِذيَن  جره مّرت

ةَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ وةِمنُوا بَِرُسوِلِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه فجعل لهم  جرهم, وزاوهم النبوَر والمالفبرة, 

قر ها سعيد بن ُجَُير ِلَكْي  يَْعلََم  ْهُل الِكتاِب  الّ يَْقِدُروَن على  ثم قال: ِلَكْي  يَْعلََم  ْهُل الِكتاِب. وهكذا

 َشْيٍء.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26070  

ْين قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  ببي نجبيح, عبن مجاهبد, قولبه: يُبْؤتُِكْم ِكْفلَب

 ِمْن َرَحَمتِِه قال: ضعفين.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني  بي, قال: ثني عمي, قال: ثني  بي, عبن  بيبه, عبن اببن عُباس:    

يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه قال والكف ن  جران بإيمانهم األّول, وبالكتباب البذ  جباء ببه محمبد ابلى 

 هللا عليه وسلم.

الحسبين, قبال: سبمعت  ببا معباذ يقبول: حبدثنا عُيبد, قبال: سبمعت الضبحا   ـ ُحدثت عبن26071  

يقول, في قوله: يا  يّها الِّذيَن ةَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ وةِمنُوا بَِرُسوِلِه يعني الذين ةمنوا من  هل الكتاب يُْؤتُِكم 

 ه محمد الى هللا عليه وسلم.ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه يقول:  جرين بإيمانكم بالكتاب األّول, والذ  جاء ب

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهبب, قبال: قبال اببن زيبد, فبي قولبه: يُبْؤتُِكْم ِكْفلَبْيِن ِمبن 26072  

 َرْحَمتِِه قال:  جرين:  جر الدنيا, و جر االَخرة.

عن  ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا حكام, عن سفيان, قال: حدثنا عنُسة, عن  بي إسحا ,26073  

 بي األحو  عن  بي موسبى يُبْؤتُِكْم ِكْفلَبْيِن ِمبْن َرْحَمتِبِه قبال: الكفب ن: ضبعفان مبن األجبر بلسبان 

 الَحَُشة.

ـ حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الشعُّي, قال: إن الناس يوم 26074  

الى هللا عليبه وسبلم, فلبه  جبران. القيامة على  ربع منازل: رجل كان مؤمنا بعيسى, فآمن بمحمد 

ورجل كان كافرا بعيسى, فأمن بمحمد الى هللا عليه وسلم, فلبه  جبر. ورجبل كبان كبافرا بعيسبى, 

فكفر بمحمد الى هللا عليه وسلم, فُاء بالضب على غضب. ورجل كان كافرا بعيسى من مشركي 

 العرب, فمات بكفره قُل محمد فُاء بالضب.
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ن الوليبد, قبال:  خُرنبي  ببي, قبال: سبألت سبعيد ببن عُبد العزيبز, عبن ـ حدثني العُاس بب26075  

الكفل كم هو  قال: ث   مئة وخمسون حسنة, والكف ن: سُع مئة حسنة. قال سعيد: سأل عمر بن 

الخطاب رضي هللا عنه حُرا من  حُار اليهوو: كم  فضل ما ضعفت لكم الحسنة  قال: كفبل ثب   

 عمر على  نه  عطانا كفلبين, ثبم ذكبر سبعيد قبول هللا عبّز وجبل مئة وخمسون حسنة قال: فحمد هللا

 في سورة الحديد يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه فقلت له: الكف ن في الجمعة مثل هذا  قال: نعم.

 وبنحو الذ  قلنا في ذلك اّح الخُر عن رسول هللا الى هللا عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:  

يعقبوب, قبال: حبدثنا اببن عليبة, قبال: حبدثنا معمبر ببن راشبد, عبن فبراس, عبن  ـ حبدثني26076  

ثَ ثَبةٌ »الشعُّي, عن  بي بروة بن  بي موسى, عن  بيه, قال: قال رسول هللا الى هللا عليبه وسبلم: 

لَهُ  ّمةٌ فأوّبَها و ْحَسَن يُْؤتَْوَن  ْجَرُهْم َمّرتَْين: َرُجٌل ةَمَن بالِكتاِب األّوِل والِكتاِب االَِخِر, َوَرُجٌل كانَت 

ُْدٌ َمْملُوٌ   ْحَسَن ِعُاوَةَ َربِّه, َونََصَح ِلَسيِّدهِ   «.تَأِويََُها, ثُّم  ْعتَقَها فَتَزّوَجها, َوَع

حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن  بي زائدة, قال: ثني االح بن االح الهمبداني, عبن عبامر, عبن    

 عن النُّي الى هللا عليه وسلم, بنحوه.  بي بروة بن  بي موسى, عن  بي موسى,

حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنبي عُبد الصبمد, قبال: حبدثنا شبعُة, عبن ابالح ببن ابالح, سبمع    

الشعُّي يحدّ , عن  ببي ببروة, عبن  ببي موسبى األشبعر , عبن رسبول هللا ابلى هللا عليبه وسبلم, 

 بنحوه.

إسحا  بن الفرات, عن يحيى بن  يوب, قبال: ـ حدثني محمد بن عُد الحكم, قال:  خُرنا 26077  

قال يحيى بن سعيد  خُرنا نافع,  ن عُد هللا بن عمر, قال: سمعت رسول هللا الى هللا عليبه وسبلم 

إنَّما ةجالُُكم فِي ةجاِل َمن َخ  ِمَن األَُمم, كَما بَيَن َا ةِ العَْصِر إلبى َماْلبِرِب الّشبْمس, وإنمبا »يقول: 

اليَُهوِو والنَّصاَرى كَمثَِل َرُجبٍل اْسبتأَجَر ُعّمباالً, فَقباَل: َمبن يَْعَمبل ِمبن بُْكبَرةٍ إلبى نِصبِف  َمثَلُُكم َوَمثَلُ 

النّهاِر على قِيَراٍط قِيَراٍط,  ال فَعَِملَت اليَُهووُ ثُّم قاَل: َمن يَْعَمُل ِمْن نِصِف النّهاِر إلبى َاب ةِ العَْصبر 

ِت النَّصاَرى ثُّم قاَل: َمن يْعَمل ِمن َاب ةِ العَْصبر إلبى َمالباِرِب الّشبْمس على قِيَراٍط قِيَراٍط,  ال فَعَِملَ 

 «.على قِيَراَطْين قِيَراَطْين,  ال فَعَِمْلتُم

ـ حدثني علّي بن سهل, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن عُبد هللا ببن وينبار,  نبه 26078  

 ُّمتِبي َوَمثَبُل » و قبال «, َمثَُل َهذِه األُّمةِ »ه وسلم: سمع ابن عمر يقول: قال رسول هللا الى هللا علي

قالَبِت « اليَُهوِو والنَّصاَرى, كَمثَِل َرُجٍل قاَل: َمْن يَْعَمُل لي ِمن َغدَوةٍ إلى نِْصبِف النّهباِر علبى قِيبَراط

قالَبِت « علبى قِيبَراٍط  فََمن يَْعَمُل ِمبن نِصبِف النّهباِر إلبى َاب ة العَْصبر»اليَهووُ: نَْحُن, فَعَملُوا قال: 

«, و ْنتُم الُمْسِلُموَن تَْعَملُوَن ِمن َاب ةِ العَْصبر إلبى اللّْيبِل علبى قِيبَراَطْين»النَّصاَرى: نَْحُن, فَعَِملُوا, 

ْم َهبل َ لَْمبتُُكْم ِمبن  ُُجبوِركُ »فاَلَِضَُِت اليَُهووُ والنَّصاَرى وقالُوا: نَْحبُن  ْكثَبُر َعَمب ً, و قَبّل  ْجبرا, قباَل 

 «.فَذَاَ  فَْضِلي  ُوتِيِه َمْن  شاءُ »قالُوا: ال, قال: « َشْيئا 

ـ حدثني يونس, قال:  خُرنا ابن وهب, قال:  خُرني اللي. وابن لهيعة, عبن سبليمان ببن 26079  

عُد الرحمن, عن القاسم بن عُد الرحمن, عن  بي  ُمامة الُاهلّي,  نه قال: شهدت خطُة رسول هللا 

َمن  ْسلََم ِمن  ْهِل »وسلم يوم حجة الوواع, فقال قوالً كثيرا حسنا جمي ً, وكان فيها:  الى هللا عليه

ْشبركيَن فَلَبهُ الِكتابَْيِن فَلَهُ  ْجُرهُ َمّرتَْيِن, َولَهُ ِمثُْل الِّذ  لَنَا, َوَعلَْيِه ِمثْبُل الّبِذ  َعلَْينَبا َوَمبن  ْسبلََم ِمبَن المُ 

 «.لَنا, َوَعلَْيِه ِمثُْل الِّذ  َعلَْينا ْجُرهُ, َولَهُ ِمثُْل الِذ  

وقوله: ويَْجعَْل لَُكم نُورا تَْمُشوَن بِِه اختلف  هل التأويل في الذ  عنى به النور في هبذا الموضبع,   

 فقال بعضهم: عنى به القرةن. ذكر من قال ذلك:

عطباء ببن  ـ حدثنا  بو عمار المروز , قال: حدثنا الفضبل ببن موسبى, عبن سبفيان, عبن26080  

السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عن ابن عُباس ويَْجعَبل لَُكبم نُبورا تَْمُشبوَن بِبِه قبال: الفرقبان واتُباعهم 

 النُّي الى هللا عليه وسلم.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عبن    

ْمُشوَن بِِه قال: الفرقان, واتُاعهم النُّي الى هللا عليه وسبلم.   حبدثنا ابن عُاس ويَْجعَْل لَُكْم نُورا تَ 

 بو ُكَريب, و بو هشام, قاال: حدثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن 

 ُجَُير, عن ابن عُاس ويَْجعَْل لَُكْم نُورا تَْمُشوَن بِِه قال: القرةن.
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 د, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عطاء, عن سعيد, مثله.ـ حدثنا ابن ُحَمي26081  

 وقال ةخرون: ُعنِي بالنور في هذا الموضع: الهدى. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا  ببو عاابم, قبال: حبدثنا عيسبى وحبدثني الحبار , 26082  

ح, عن مجاهبد, فبي قولبه: تَْمُشبوَن بِبِه قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء جميعا, عن ابن  بي نجي

 قال: هدى.

و ولى األقوال في ذلبك بالصبواب  ن يقبال: إن هللا تعبالى ذكبره وعبد هبؤالء القبوم  ن يجعبل لهبم   

نورا يمشون به, والقرةن, مع اتُاع رسول هللا الى هللا عليه وسلم نبور لمبن ةمبن بهمبا وابدّقهما 

 وهدى, ألن من ةمن بذلك, فقد اهتدى.

وقوله: َوياَْلِفْر لَُكْم يقول: ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم َوّللّاُ َغفُوٌر َرِحيٌم يقول تعالى   

 ذكره: وهللا ذو مالفرة ورحمة.

 29اآلية : 

 َو َّن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لّئَ ّ يَْعلَبَم  َْهبُل اْلِكتَباِب  اَلّ يَْقبِدُروَن َعلَبَى َشبْيٍء ّمبن فَْضبِل ّللّاِ 

 اْلفَْضَل بِيَِد ّللّاِ يُْؤتِيِه َمن يََشآُء َوّللّاُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم {.

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبمحمد الى هللا عليه وسلم من  هل الكتاب, يفعل بكم ربكم هبذا    

به, ألنهبم كبانوا لكي يعلم  هل الكتاب  نهم ال يقدرون على شيء من فضل هللا الذ  ةتاكم وخّصكم 

يرون  ن هللا قد فّضلهم على جميع الخلق, فأعلمهم هللا جبّل ثنباَه  نبه قبد ةتبى  مبة محمبد ابلى هللا 

عليه وسلم من الفضل والكرامة, ما لم يؤتهم, و ن  هل الكتاب حسدوا المؤمنين لمبا نبزل قولبه: يبا 

تُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه ويَْجعَْل لَُكْم نُورا تَْمُشون بِِه َوياَْلِفْر  يّها الِّذيَن ةَمنُوا اتّقُوا هللا وةِمنُوا بَِرُسوِلِه يُؤْ 

بَُكْم َوّللّاُ َغفُوٌر َرِحيٌم فقال هللا عّز وجّل: فعلت ذلك ليعلم  هبل الكتباب  نهبم ال يقبدرون علبى شبيء 

 من فضل هللا. وبنحو الذ  قلنا في ذلك قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاوة, قوله: يا  يّها الِّذيَن ةَمنُوا اتّقُوا 26083  

ّللّاَ وةِمنُوا بَِرُسوِلِه... اآلية, قال: لما نزلت هذه اآلية, َحسدَ  هل الكتاب المسبلمين عليهبا, فبأنزل هللا 

ْقِدُروَن... اآلية, قال: ذُكر لنبا  ن نُبّي هللا ابلى هللا عليبه وسبلم عّز وجّل ِلئَ ّ يَْعلََم  ْهُل الِكتاِب  الّ يَ 

ُْلَنا, كَمثَِل َرُجٍل اْستأَْجَر  َُجَراَء يَْعَملُبوَن إلبى اللّْيبِل علبى »كان يقول:  إنَّما َمثَلُنا َوَمثَُل  ْهِل الِكتابَْيِن قَ

وا, فحاَسببَُُهْم, فأَعَطباُهْم َعلببى قَبْدِر ذَلببَك, ثُبّم اْسببتأَْجَر قِيبَراٍط, فَلَّمببا اْنتََصبَف النّهبباُر َسبئُِموا َعَملَببهُ َوَملّب

, و ْكثَُرُهْم  ُُجَراَء إلى اللّْيِل َعلى قِيَراَطْيِن, يَْعَملُوَن لَهُ بَِقيّةَ َعَمِلِه, فَِقيَل لَهُ: ما شأُْن َهُؤالِء  قَلُّهْم َعَم ً 

 «.نَُكوَن نَْحُن  اَحاَب الِقيَراَطينِ   ْجرا  قال: مالي  ُْعطي َمْن ِشئُْت, فأْرُجوا  نْ 

حدثنا ابن عُد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عبن قتباوة ِكْفلَبيِن ِمبْن َرْحَمتِبِه قبال: بلالنبا    

 نها حين نزلت حسد  هل الكتاب المسلمين, فأنزل هللا ِلئَ ّ يَْعلََم  ْهُل الِكتاِب  الّ يَْقِدُروَن َعلى َشبْيٍء 

 فَْضِل ّللّاِ.ِمْن 

ـ حدثنا  بو عمار, قال: حدثنا الفضل بن موسى, عن سفيان, عن عطاء بن السبائب, عبن 26084  

سعيد بن ُجَُير عن ابن عُباس ِلبئَ ّ يَْعلَبَم  ْهبُل الِكتباِب البذين يتسبمعون  الّ يَْقبِدُروَن َعلبى َشبْيٍء ِمبْن 

 فَْضِل ّللّاِ.

ن, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن ُجَُير, عبن حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهرا   

 ابن عُاس, مثله.

ِلَكببْي يَْعلَببَم  ْهببُل الِكتبباِب  الّ »وقيببل: ِلببئَ ّ يَْعلَببَم إنمببا هببو لببيعلم. وذُكببر  ن ذلببك فببي قببراءة عُببد هللا   

مصبّرح, الة في كبّل كب م وخبل فبي  ّولبه  و ةخبره جحبد غيبر « ال»ألن العرب تجعل « يَْقِدُرونَ 

كقوله في الجحد السابق, الذ  لم يصّرح به ما َمنَعََك  الّ تَْسُجدَ إْذ  َمْرتَُك, وقوله: َوما يَْشِعُرُكْم  نّهبا 

إذَا جبباَءْت ال يُْؤِمنُببوَن, وقولببه: َوَحببَراٌم َعلببى قَْريَببٍة  ْهلَْكناهببا... اآليببة, ومعنببى ذلببك:  هلكناهببا  نهببم 

 قال  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:يرجعون. وبنحو الذ  قلنا في ذلك 

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن ُعلَية, قال:  خُرنا  بو هارون الالَنبوّ , قبال: 26085  

 قال: خطاب بن عُد هللا ِلئَ ّ يَْعلََم  ْهُل الِكتاِب  الّ يَْقِدُروَن َعلى َشْيٍء ِمْن فَْضِل ّللّاِ.
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ِلَكبْي  يَْعلَبَم  ْهبُل »ة, عن  ببي المعلبّى, قبال: كبان سبعيد ببن ُجَُيبر يقبول ـ قال: ثنا ابن ُعلَي26086  

 «.الِكتابِ 

وقوله: و ّن الفَْضَل بِيَِد ّللّاِ يقول تعالى ذكره: وليعلموا  ن الفضل بيد هللا وونهم, ووون غيرهم   

لك إلى  حد سواه َوهللا من الخلق يُْؤتِيِه َمْن يَشاُء يقول: يعطي فضله ذلك من يشاء من خلقه, ليس ذ

 ذُو الفَْضل العَِظيم يقول تعالى ذكره: وهللا ذو الفضل على خلقه, العظيم فضله.
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