
 سورة النبأ

 سورة النبأ مكيّة

 وآياتها أربعون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 5-1اآلية : 
َّم ّ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َعّم يَتََسآَءلُوَن *  َعِن النّبَإِ اْلعَِظيِم *  الِّذي ُهمْم فِيمِه ُمْتتَِفوُموَن *  

َّ ّ َسيَْعفَُموَن {.  َسيَْعفَُموَن *  ثُّم 

عالى ذّره: عن أّي شيء يتساءل همالءء المرمرّون بمار ورسموله ممن قمريح يما م مم   يقول ت   

وقيل ذلك له صفى هللا عفيه وسمفم  وذلمك أن قريرما تعفمم فيمما ذُّمر عنهما تتتامم وتت ما ل  فمي 

الذي  عاهم إليه رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم من اإلقرار بنبّوته  والتا يق بما تاء به من عن  

فمي « عمن»و « في»واإليمان بالبعث  فقال هللا لنبيه: فيم يتساءل هالءء القوم ويتتامون  و هللا  

 هذا الموضع بمعنى واح . ذّر من قال ما ذّرت:

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع بن ال راح  عن ِمسعر  عن م مم  بمن ت ما ة  عمن 27827  

م تعفوا يتساءلون بينهم  فمأزلل هللا: َعمّم يَتَسماَءلُوَن ال سن  قال: لما بُِعث النبّي صفى هللا عفيه وسف

 َعِن النّبَأ العَِظيم يعني: التبر اْلعظيم.

قال أبو تعور: ثم أخبر هللا زبيه صفى هللا عفيه وسمفم عمن المذي يتسماءلوزه  فقمال: يتسماءلون عمن   

 النبأ العظيم: يعني: عن التبر العظيم.

 بالنبأ العظيم  فقال بعضهم: أري  به القرآن. ذّر من قال ذلك: واختفف أهل التأويل في المعنيّ   

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   27828  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  في قول هللا: َعمن النّبَمأ 

 .اْلعَِظيِم قال: القرآن

 وقال آخرون: ُعنِي به البعث. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  فمي قولمه: َعمِن النّبَمأ اْلعَِظميِم 27829  

 وهو البعث بع  الموت.

ال: النبمأ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن سعي   عن قتا ة َعِن النّبَأ اْلعَِظميِم قم   

 العظيم: البعث بع  الموت.

ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َعّم يَتَساَءلُوَن َعِن النّبَأ اْلعَِظيِم    

الِّذي ُهْم فِيِه ُمْتتَِفوُوَن قال: يوم القيامة قال: قالوا هذا اليوم الذي تلعمون أزا ز يا فيه وآباؤزا  قال: 

ه متتفوون  ء يالمنون بمه  فقمال هللا: بمل همو زبمأ عظميم أزمتم عنمه معرضمون  يموم القياممة ء فهم في

 يالمنون به.

وّان بعض أهل العربية يقول: معنى ذلك: عّم يت  ّ  به قريح فمي القمرآن  ثمم أتماا فامارت   

ُمْتتَِفوُموَن بمين  عّم ّأزها في معنى: ألّي شيء يتسماءلون عمن القمرآن  ثمم أخبمر فقمال: الّمِذي ُهمْم فِيمهِ 

ما ق ومكذّا  فذلك إخ فهم  وقوله: الِّذي ُهْم فِيِه ُمْتتَِفوُوَن يقول تعالى ذّره: المذي صماروا همم 

فيه متتفوون فريقين: فريق به ما ّق  وفريق بمه مكمذّا. يقمول تعمالى ذّمره: فتسماؤلهم بيمنهم فمي 

 تأويل. ذّر من قال ذلك:النبأ الذي هذه صوته. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل ال

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممعي   عممن قتمما ة عممن النبممأ الّممِذي هممْم فِيممِه 27830  

ُمْتتَِفووَن البعث بع  الموت  فاار الناس فيه فريقين: مام ّق ومكمذّا  فأمما المموت فقم  أقمّروا بمه 

 لمعاينتهم إياه  واختفووا في البعث بع  الموت.
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برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة الِّذي ُهْم فِيِه ُمْتتَِفوُوَن: صار الناس فيمه ح ثنا    

رتفين: ما ّق  ومكذّا  فأما الموت فإزهم أقروا به ّفهم  لمعاينتهم إياه  واختفوموا فمي البعمث بعم  

 الموت.

الّمِذي ُهمْم فِيمِه ُمْتتَِفوُموَن قمال:  ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن قتما ة   

 ما ّق ومكذّا.

َّ ّ يقول تعالى ذّره: ما األمر ّما يلعم هالءء المررّون الذين ينكرون بعث هللا إياهم    وقوله: 

أحياء بع  مماتهم  وتوع هم تّل ثناؤه عفى هذا القول ممنهم  فقمال: َسميَْعفَُموَن يقمول: سميعفم همالءء 

وعي  هللا أع اءه  ما هللا فاعل بهم يوم القيامة  ثم أّ  الوعيم  بتكريمر آخمر  فقمال: الكوار الُمنكرون 

ما األمر ّما يلعمون من أن هللا غير م ييهم بع  مماتهم  وء معاقبهم عفى ّومرهم بمه  سميعفمون 

اك أن القول غير ما قالوا إذا لقُوا هللا  وأفضوا إلى ما ق ّموا من سميىء أعممالهم. وذّمر عمن الضم 

 بن ملاحم في ذلك ما:

َّمم ّ 27831   ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن أبممي سممنان  عممن ثابممم  عممن الضمم اك 

َّ ّ َسيَْعفَُموَن المالمنون  وّذلك ّان يقرؤها.  َسيَْعفَُموَن الكوار ثُّم 

 

 11-6اآلية : 
ُّْم أَْزَواتما  *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم زَْ عَِل األْرَض ِمَهما ا  *  َواْلِ بَماَل أَْوتَما ا  *  َوَخفَْقنَما

 َوَتعَْفنَا زَْوَمُكْم ُسبَاتا  *  َوَتعَْفنَا الفّْيَل ِلبَاسا  *  َوَتعَْفنَا النَّهاَر َمعَاشا  {.

يقول تعالى ذّره مع ّ ا عفى هالءء المررّين زِعَمه وأيا يه عن هم  وإحسازه إليهم  وّورازهم ما    

عم به عفيهم  ومتوع هم بما أع ّ لهم عن  ورو همم عفيمه  ممن صمنوا عقابمه  وألميم عذابمه  فقمال أز

 لهم: أَلَْم زَْ عَِل األْرَض لكم ِمها ا تمته وزها وتوترشوزها.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سعي   عن قتا ة ألَمْم زَْ عَمِل األْرَض ِمهما ا: أي 27832  

ُّْم أْزَواتما ذُّرازما وإزاثما   بساطا والِ بالَ  أْوتا ا يقول: وال بال لألرض أوتما ا أن تميم  بكمم َوَخفَْقنما

وطواء  وقاارا  أو ذوي  َمامة وتمال  مثل قوله: الِّذيَن َظفَمموا َوأْزَواَتُهمْم يعنمي بمه: صميرزاهم. 

بمه وتسمكنون  ّمأزكم أمموات ء َوَتعَْفنا زَْوَمُكْم ُسباتا يقول: وتعفنا زومكم لكم راحمة و َعمة  تهم ؤن 

ترمعرون  وأزممتم أحيمماء لمم توممارقكم األرواح والسممبم والسمبات: هممو السممكون  ولمذلك سمممي السممبم 

سبتا  ألزه يوم راحة و عة. َوَتعَْفنا الفّْيَل ِلباسا يقول تعالى ذّره: وتعفنا الفيل لكمم ِغرماء يتارماّم 

لتسكنوا فيه عن التاّرا لما ّنتم تتاّرفون له سوا ه  وتاطيكم ظفمته  ّما ياطي الثوُا ءبَسه  

 زهارا ومنه قول الراعر:

 ففّما لَبِْسن الفّْيَل أْو ِحيَن زَّابَتْفه ِمْن َخذا آذازِها َوْهَو  َاِلُج  

أ خفمن فمي سموا ه فاسمتترن بمه. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل «: لبسمن الفيمل»يعني بقولمه   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابمن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن قتما ة َوَتعَْفنما الفّْيمَل ِلباسما قمال: 27833  

 سكنا.

وقوله: َوَتعَْفنا النّهاَر َمعاشا يقول: وتعفنا النهار لكمم ضمياء لتنترمروا فيمه لمعاشمكم  وتتامّرفوا   

همار إذ ّمان سمببا لتامّرا عبما ه فيه لماالح  زيماّم  وابتاماء فضمل هللا فيمه  وتعمل تمّل ثنماؤه الن

 لطفب المعاش فيه معاشا  ّما في قول الراعر:

 وأُخو الُهموم إذا الُهُموم تََ ّضَرتُْ ْنَح الّظ ِم ِوسا ُهُ ء يَْرقُ ُ  

 ف عل الوسا  هو الذي ء يرق   والمعنى لااحب الوسا .  

 ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم27834  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: النّهماَر َمعاشما 

 قال: يبتاون فيه من فضل هللا.
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 14-12اآلية : 
اتما  *  َوأَزَلْلنَما ِممَن القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوبَنَْينَا فَمْوقَُكْم َسمْبعا  ِشم َا ا  *  َوَتعَْفنَما ِسمَراتا  َوهّ 

 اْلُمْعِاَراِت َمآء  ثَّ اتا  {.

يقول تعالى ذّره: َوبَنَْينا فَْوقَُكْم: وسقونا فوقكم  ف عل السقف بناء  إذ ّازم العرا تسمي سقوا    

البيمموت  وهممي سممماؤها بنمماء   وّازممم السممماء لممألرض سممقوا  فتمماطبهم بفسممازهم  إذ ّممان التنليممل 

َسْبعا ِش َا ا إذ ّازم وثاقا م كمة التفق  ء ص وع فيهّن وء فطور  وء يبفيهن مّر بفسازهم  وقال: 

 الفيالي واأليام.

وقوله: َوَتعَْفنا ِسَراتا َوّهاتا يقول تعالى ذّره: وتعفنا سمراتا  يعنمي بالسمراا: الرممس. وقولمه   

 ل. ذّر من قال ذلك:َوّهاتا يعني: وقا ا مضيئا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأوي

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمي  عمن ابمن عبماس  فمي 27835  

 قوله: َوَتعَْفنا ِسَراتا َوّهاتا يقول: مضيئا.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 اتا يقول: سراتا منيرا.َوَتعَْفنَا ِسَراتا وهّ 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   27836  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قولمه: ِسمَراتا َوّهاتما 

 قال: يتألأل.

معممر  عمن قتما ة ِسمَراتا َوّهاتما قمال: الوهماا: ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن    

 المنير.

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان ِسَراتا َوّهاتا قال: يتألأل ضوءه.27837  

وقوله: وأْزَلْلنا ِمَن الُمْعِاَراِت اختفف أهل التأويل في المعنّي بالمعِارات  فقمال بعضمهم: ُعنِمي   

 في هبوبها. ذّر من قال ذلك: بها الرياح التي تعار

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 27838  

 عباس  قوله: َوأْزَلْلنا ِمَن الُمْعِاَراِت فالمعارات: الريح.

ـم حم ثنا ابممن حميم   قممال: حم ثنا ي يممى بمن واضممح  قمال: حمم ثنا ال سمين  عممن يليم   عممن 27839  

 يعني: الرياح.« َوأْزَلْلنا بالُمْعِاَراتِ »عكِرمة  أزه ّان يقرأ: 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى: عن ابن أبمي ز ميح  27840  

 عن م اه   قوله: ِمَن الُمْعِاَراِت قال: الريح.

 أبي ز يح  عن م اه   مثفه. وح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن ابن   

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة  قممال: هممي فممي بعممض 27841  

 الرياح.«: َوأْزَلْلنا بالُمْعِاَراتِ »القراءات: 

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: َوأْزَلْلنمما ِمممَن 27842  

: المعارات: الرياح  وقرأ قول هللا: الِّذي يُْرِسُل الّريماَح فَتُثِيمُر َسمَ ابا... إلمى آخمر الُمْعِاراِت قال

 اءَية.

وقال آخرون: بل همي السم اا التمي تت فمب بمالمطر ولّمما تمطمر  ّمالمرأة المعامر التمي قم   زما   

 أوان حيضها ولم ت ض. ذّر من قال ذلك:

ان  عمن سممويان ِممَن الُمْعِامَراِت قمال: المعاممرات: ـم حم ثنا ابمن حميم   قممال: حم ثنا مهمر27843  

 الس اا.

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس  قولمه 27844  

 وأْزَلْلنا ِمَن الُمْعِاراِت يقول: من الس اا.

 ـ قال: ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع الُمْعِاراِت: الس اا.27845  

 وقال آخرون: بل هي السماء. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  قال: سمعم ال سن يقول: َوأْزَلْلنا 27846  

 ِمَن الُمْعِاَراِت قال: من السماء.
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َن الُمْعِاَراِت ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َوأْزَلْلنا مِ 27847  

 قال: من السموات.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قوله: وأْزَلْلنا ِمَن الُمْعِامراِت    

 قال: من السماء.

وأولى األقوال في ذلك بالاواا أن يقال: إن هللا أخبر أزه أزلل ممن المعِامرات  وهمي التمي قم    

  اا ماء.ت فبم بالماء من الس

وإزما قفنا ذلك أولى بالاواا  ألن القول في ذلك عفى أح  األقوال الث ثة التي ذّمرت  والريماح   

َوأْزَلْلنا »ء ماء فيها  فينلل منها  وإزما ينلل بها  وّان ياّح أن تكون الرياح  ولو ّازم القراءة: 

 ن المعنّي بذلك ما وصوم.ففما ّازم القراءة: مَن الُمْعِاَراِت عفم أ« بالُمْعِاَراتِ 

فإن ظّن ظاّن أن الباء ق  تعقب في مثل هذا الموضع من قيل ذلك  وإن ّمان ّمذلك  فاألغفمب ممن   

غير ذلك  والتأويل عفى األغفب من معنى الك م. فإن قال: فإن السمماء قم  ي موز أن « من»معنى 

ل الايمث ممن السم اا  ون تكون ممرا ا بهما. قيمل: إن ذلمك وإن ّمان ّمذلك  فمإن األغفمب ممن زملو

 غيره.

وأما قوله: َماء  ثَّ اتا يقول: ماء منابا يتبع بعضه بعضا  ّثّج  ماء الب ن  وذلك سوكها. وبن مو   

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثنمي معاويمة  عمن عفمي  عمن ابمن عبماس مماء  27848  

 ثَّ اتا قال: منابا.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 ماء  ثَّ اتا ماء من السماء منابا.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   27849  

تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: ماء  ثَّ اتا قال: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  

 منابا.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة: مماء  ثَّ اتما قمال: 27850  

 الث اا: المناب.

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن أبممي تعوممر  عممن الربيممع: َممماء  ثَّ اتمما قممال: 27851  

 ابا.من

 ـ قال: ثنا مهران  عن سويان ماء  ثَّ اتا قال: متتابعا.27852  

 وقال بعضهم: ُعنِي بالثّ اا: الكثير. ذّر من قال ذلك:  

 ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب ماء  ثَّ اتا قال: ّثيرا.27853  

تمابع. ومنمه قمول النبمّي وء يُعرا في ّ م العرا من صوة الكثرة المثّج  وإزمما المثّج: الامّب المت  

يعني بمالثّج: صمّب  مماء الهم ايا والبُم ن بمذب ها  «: أْفَضُل الَ ّج العَّج والثّجّ »صفى هللا عفيه وسفم: 

 يقال منه: ثََ  م  مه  فأزا أُثّ ه ث ا  وق  ثَّج ال م  فهو يثّج ث وتا.

 20-15اآلية : 
ماَن ِميقَاتما   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}لّنُْتِرَا بِِه َحبّا   َّ َوزَبَاتا  *  َوَتنّاٍت أَْلوَافا  *  إِّن يَْوَم اْلوَْامِل 

َكازَمْم *  يَْوَم يُنوَُخ فِي الّاوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواتا  *  َوفُتَِ ِم الّسَمآُء فََكازَمْم أَْبَوابما  *  َوُسميَّرِت اْلِ بَماُل فَ 

 َسَرابا  {.

لمذي زنللمه ممن المعِامرات إلمى األرض حبما وال مب ّمّل مما يقول تعالى ذّره: لنتمرا بالمماء ا   

تضمنه ّمام اللرع التي ت ا   وهي تمع حبة  ّما الرعير تمع شعيرة  وّما التمر تمع تمرة. 

 وأما النبات فهو الكأل الذي يُْرَعى  من ال ريح واللروع.

ن وقمال: وتنمات  والمعنمى: وقوله: َوَتنّاٍت أْلوافا يقول: ولنترا بذلك الايث تنات وهمي البسماتي  

وثمر تنمات  فتمرك ذّمر الثممر اسمتاناء ب ءلمة الكم م عفيمه ممن ذّمره. وقولمه: أْلوافما يعنمي: مفتومة 

 م تمعة. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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  قولمه: ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس27854  

 وَتنّاٍت أَْلوافا قال: م تمعة.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 َوَتنّاٍت أْلوافا يقول: وتنات التّف بعضها ببعض.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   27855  

: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َوَتنّماٍت أْلوافما قمال: قال

 مفتوة.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َوَتنّاٍت أْلوافا قال: التّف 27856  

 بعضها إلى بعض.

معمر  عمن قتما ة  فمي قولمه َوَتنّماٍت أْلوافما قمال:  ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن   

 التّف بعضها إلى بعض.

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان َوَتنّاٍت أْلوافا قال: مفتوة.27857  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: َوَتنّماٍت أْلوافما قمال: 27858  

 عضها فوق بعض.هي المفتوة  ب

واختفف أهل العربية في واح  األلواا  فكان بعمض ز مويّي البامرة يقمول: واحم ها: لَمّف. وقمال   

بعض ز ويّي الكوفة: واح ها: لَّف ولويف قال: وإن شئم ّان األلوماا تمعما  واحم ه تممع أيضما  

 فتقول: تنة لوّاء  وتنات لَّف  ثم ي مع الفّّف ألوافا.

م زسمع ش رة لوة  ولكن واحم ها لوماء  وتمعهما لمّف  وتممع لمّف: ألوماا  فهمو وقال آخر منهم: ل  

 تمع ال مع.

والاواا من القول في ذلك أن األلواا تمع لَّف أو لويف  وذلك أن أهل التأويل م معمون عفمى   

أن معناه: مفتوة  والفّواء: هي الافيظمة  ولميس اءلتوماا ممن الافمش فمي شميء  إءّ أن يوتمه إلمى أزمه 

 غفش اءلتواا  فيكون ذلك حينئٍذ وتها.

وقوله: إّن يَْوَم اْلوَْاِل ّاَن ِميقاتا يقول تعالى ذّره: إن يموم يوامل هللا فيمه بمين خفقمه  فيأخمذ فيمه   

من بعضهم لبعض  ّان ميقاتا لما أزوذ هللا لهالءء المكذّبين بالبعث  ولضربائهم من التفمق. وبن مو 

 تأويل. ذّر من قال ذلك:الذي قفنا في ذلك قال أهل ال

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: إّن يَمْوَم اْلوَْامِل ّماَن 27859  

 ِميقاتا وهو يوم عّظمه هللا  يوِال هللا فيه بين األّولين واءَخرين بأعمالهم.

م الوال  فكأزه قيل: يموم الوامل ّمان أتم   وقوله: يَْوَم يُْنوَُخ فِي الّاوِر تَْرَتم بيوم ينوخ  عن يو  

لما وع زا هالءء القوم  يوم ينوخ في الامور. وقم  بيّنمم معنمى الامور فيمما مضمى قبمل  وذّمرت 

 اخت ا أهل التأويل فيه  فأغنى ذلك عن إعا ته في هذا الموضع  وهو قَْرن يُْنوَخ فيه عن زا  ّما:

ن  عمن سمويان  عمن سمفيمان التيممّي  عمن أسمفم  عمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمرا27860  

 «.الّاور: قَْرن»برر بن شااا  عن عب  هللا بن عمرو  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة  قولمه: يَمْوَم يُمْنوَُخ فِمي الّاموِر 27861  

 والّاور: الَتْفق.

تأْتُوَن أْفَواتا يقول: في يئون زمرا زمرا  وتماعة تماعة. وبن و الذي قفنا في ذلك قال وقوله: فَ   

 أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا م م  بن عممرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   27862  

م اهم   قولمه: أْفَواتما قمال:  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن

 ُزَمرا ُزَمرا.

وإزما قيل: فَتأْتُوَن أْفَواتا ألن ّّل أمة أرسل هللا إليها رسوء  تأتي مع الذي أرسل إليها  ّمما قمال:   

ُّّل أُزاٍس بإماِمِهْم.  يَْوَم زَْ ُعو 

سمماء فام ّعم  فكازمم ُطُرقما  وقوله: َوفُتَِ ِم الّسماُء فَكازَْم أْبَوابا يقول تعالى ذّمره: وشمققم ال  

وّازم من قبل ِش ا ا ء فُُطور فيهما وء صم وع. وقيمل: معنمى ذلمك: وفُت مم السمماء فكازمم قِطعما 
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ّقطع الترب المرقّقة ألبواا ال ور والمساّن. قالوا: ومعنى الك م: وفُت م السماء فكازمم قِطعما 

قمال فمي الكم م: ّمان عبم  هللا أسم ا  ّاألبواا  ففما أسمقطم الكماا صمارت األبمواا التبمر  ّمما ي

 يعني: ّاألس .

وقوله: َوُسيَّرِت الِ باُل فَكازَْم َسَرابا يقول: وزُسوم ال بال فاْتتُثمم ممن أصمولها  فاميرت هبماء   

 منبثا  لعين الناظر  ّالسراا الذي يظّن من يراه من بُع  ماء  وهو في ال قيقة هبَاء.

 25-21اآلية : 
َّازَْم ِمْرَصا ا  *  لّفّطاِغيَن َمآبا  *  ءّبِثِيَن فِيَهآ أَْحقَابا  *  ءّ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِّن َتَهنَّم 

 يَذُوقُوَن فِيَها بَْر ا  َوءَ َشَرابا  *  إِءّ َحِميما  َوَغّساقا  {.

فمي الم زيا بهما   يعني تعالى ذّره بقوله: إن تهنم ّازمم ذات َرْصم  ألهفهما  المذين ّمازوا يكمذّبون   

وبالمعمما  إلممى هللا فممي اءَخممرة  ولايممرهم مممن المامم ّقين بهمما. ومعنممى الكمم م: إن تهممنم ّازممم ذات 

ارتقاا  ترقب من ي تازها وترُص هم. وبن و الذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

براهيم  عن عب  هللا بمن بكمر ـ ح ثنا زّريا بن ي يى بن أبي زائ ة  قال: ح ثنا مسفم بن إ27863  

بن عب  هللا الماززّي  قال: ّان ال سن إذا ت  هذه اءَية: إّن َتَهمنَّم ّازَمْم مْرَصما ا قمال: أء إّن عفمى 

 الباا الّرَص   فمن تاء ب واز تاز  ومن لم ي ىء ب واز احتبس.

ال سن  فمي قولمه إّن  ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا إسماعيل بن ُعفَية  عن أبي رتاء  عن27864  

 َتَهنَّم ّازَْم ِمْرَصا ا قال: ء ي خل ال نة أح  حتى ي تاز النار.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: إّن َتَهنَّم ّازَْم ِمْرَصا ا 27865  

 يُْعِفُمنا أزه ء سبيل إلى ال نة حتى يَقَطع النار.

حمي   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان إّن َتَهمنَّم ّازَمْم ِمْرَصما ا قمال: عفيهما ـ ح ثنا ابن 27866  

 ث   قناطر.

وقوله: لفّطماِغيَن مآبما يقمول تعمالى ذّمره: إن تهمنم لفمذين َطاَموا فمي الم زيا  فت ماوزوا حم و  هللا    

ه. وبن مو استكبارا عفى ربهم  ّازم منلء  ومرتعا يرتعون إليه  ومايرا يايرون إليه يسمكنوز

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـم حمم ثنا برمر  قممال: حمم ثنا يليم   قممال: حمم ثنا سمعي   عممن قتمما ة لفّطماِغيَن مآبمما: أي منمملء  27867  

ى.  ومأو 

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران عن سويان مآبا يقول: مرتعا ومنلء .27868  

همما أْحقابمما يقممول تعممالى ذّممره: إن هممالءء الطمماغين فممي المم زيا ءبثممون فممي تهممنم  وقولممه: ءبِثِمميَن فِي  

 فماّثون فيها أحقابا.

واختفومم القمّراء فممي قمراءة قولمه: ءبِثِمميَن  فقمرأ ذلمك عامممة قمّراء الم ينمة والباممرة وبعمض قممّراء   

ف وأفاممح القممراءتين بايممر ألمم« لَبِثِممينَ »الكوفممة: ءبِثِمميَن بمماأللف. وقممرأ ذلممك عامممة قممّراء الكوفممة: 

وأص هما مترتا في العربية  قراءة من قرأ ذلك باأللف وذلك أن العرا ء تكا  توقمع الاموة إذا 

تاءت عفى فَعيل  فتعمفها في شيء  وتنابه بها  ء يكا ون أن يقولوا: هذا رتمل بَِتمل بمالمه  وء 

ا أو ذمما  فم  يعممل المم ح والمذّم فمي َعِسر عفينا  وء هو َخِام لنا  ألن فَِعل ء يأتي صوة إءّ مم ح

غيره  وإذا أرا وا إعمال ذلك في اءسم أو غيره تعفوه فاع    فقالوا: هو باخل بمالمه  وهمو طمامع 

فيمما عنم زا  ففمذلك قفمم: إن ءبِثِميَن أصمّح مترتما فمي العربيمة وأفامح  ولمم أُِحمّل قمراءة ممن قممرأ: 

 را ربما أعمفم الم ح في األسماء  وق  يُنر  بيم لبي :وإن ّان غيُرها أفاح  ألن الع« لَبِثِينَ »

ُّفُوُم    أْو ِمْسَ ٌل َعِمٌل ِعَضا َةَ َسْمَ ٍ بَِسَراتِها زَ ٌَا لَهُ و

 في ِعضا ة  ولو ّازم عام   ّازم أفاح  ويُنر  أيضا:« َعِملٌ »فأعمل   

 وبالوأِس َضّراٌا ُرُؤوَس الَكَرازِِف  

 س:ومنه قول عباس بن ِمر ا  

َّّر وأْحَمى ِلْفَ ِقيقَِة ِمْنُهُموأْضَرَا ِمنّا بالّسيُوِا اْلقََوازِسا    أ

 وأما األحقاا ف مع ُحْقب  والِ قَب: تمع ِحْقبة  ّما قال الراعر:  
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َّنَْ مازَْي َتِذيَمةَ ِحْقبَة ِمَن ال ّْهِر حتى قيَل لَْن زَتََا ّعا    ِعْرنا 

 التي تمعها ُحقُب قول هللا: أْو أْمِضَي ُحقُبا فهذا واح  األحقاا.فهذه تمعها ِحقَب  ومن األحقاا   

 وق  اختفف أهل التأويل في مبفغ م ة الُ قُب  فقال بعضهم: م ة ث   مئة سنة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا عمران بن موسى القلاز  قال: ح ثنا عب  الوار  بن سمعي   قمال: حم ثنا إسم اق 27869  

ير بن ّعب  في قوله: ءبِثِيَن فِيها أْحقابما قمال: بفانمي أن الُ قُمب ثم   مئمة سمنة  بن ُسوي   عن بر

 ّّل سنة ث   مئة وستون يوما  ّل يوم ألف سنة.

 وقال آخرون: بل م ة الُ ْقب الواح : ثمازون سنة. ذّر من قال ذلك:  

الم ّْهنّي  عمن سمالم بمن  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قال: ثني عمار27870  

أبي ال ع   قال: قمال عفمّي بمن أبمي طالمب رضمي هللا عنمه لهم ل الهَ مِرّي: مما ت م ون الُ قُمب فمي 

ّتاا هللا المنلل  قال: ز  ه ثمازين سنة ّل سنة اثنا عرر شهرا  ّل شهر ث ثمون يومما  ّمل يموم 

 ألف سنة.

  عن شريك  عمن عاصمم بمن أبمي النّ مو   ـ ح ثنا تميم بن المنتار  قال: أخبرزا إس اق27871  

عن أبي صالح  عن أبي هريرة: أزه قمال: الُ قُمب: ثممازون سمنة  والسمنة: سمتون وثم   مئمة يموم  

 واليوم: ألف سنة.

ـم حم ثنا ابمن حميم   قممال: حم ثنا مهمران  عمن أبمي سممنان  عمن ابمن عبماس  قمال: الُ ْقممب: 27872  

 ثمازون سنة.

قال: ح ثنا تابر بن زوح  قال: ح ثنا األعمح  عن سمعي   بمن ُتبيمر   ـ ح ثنا أبو ّريب 27873  

في قوله: ءبِثِيَن فِيها أْحقابا قال: ال قب: ثمازون سنة  السنة: ث   مئة وستون يوما  اليوم: سنة أو 

 «.الطبري يركّ »ألف سنة 

: ءبِثِميَن فِيهما أْحقابما ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال هللا27874  

 وهو ما ء ازقطاع له  ّفما مضى ُحقٌُب تاء ُحقُب بع ه. وذُّر لنا أن الُ قَُب ثمازون سنة.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: أْحقابا قال: بفانما أن    

 الُ قب ثمازون سنة من ِسني اءَخرة.

نا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن أبمي تعومر  عمن الربيمع بمن أزمس ءبِثِميَن فِيهما ـ ح ث27875  

أْحقابمما ء يعفممم عمم ّة هممذه األحقمماا إءّ هللا  ولكممن الُ قُممَب الواحمم : ثمممازون سممنة  والسممنة: ثمم   مئممة 

 وستون يوما  ّّل يوم من ذلك ألف سنة.

 من قال ذلك: وقال آخرون: الُ قُب الواح : سبعون ألف سنة. ذّر  

ـ ح ثني ابن عب  الرحيم البرقي  قال: ثني عمرو بمن أبمي سمفمة  عمن زهيمر  عمن سمالم  27876  

قمال: سممعم ال سمن يُْسمأُل عمن قمول هللا: ءبِثِميَن فِيهما أْحقابما قمال: أمما األحقماا ففميس لهما عم ّة إءّ 

يموم ممن تفمك األيمام السمبعين  التفو  في النار ولكن ذّروا أن الُ قُب الواح  سبعون ألف سمنة  ّملّ 

 ألوا  ّألف سنة مما تَعُ ّون.

ـ ح ثنا عمرو بن عب  ال مي  اءَُمِفّي  قال: ح ثنا أبو أُسامة  عن هرام  عمن ال سمن  فمي 27877  

قوله: ءبِثِيَن فِيها أْحقابا قال: أما األحقاا  ف  يَ ِري أح  ما هي  وأما الُ قُب الواح : فسبعون ألف 

 يوم ّألف سنة. سنة  ّلّ 

 وُروي عن خال  بن مع ان في هذه اءَية  أزها في أهل الِقبفة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية بن صالح  عمن عمامر بمن ترمب  27878  

ما في أهل التوحيم  ممن عن خال  بن مع ان في قوله: ءبِثِيَن فِيها أْحقابا  وقوله: إء ما شاَء َربَّك إزه

 أهل القبفة.

فإن قال قائل: فما أزم قائل في هذا ال  يث  قيل: المذي قالمه قتما ة عمن الربيمع بمن أزمس فمي ذلمك   

 أصّح.

فإن قال: فما لفكوار عن  هللا عذاٌا إءّ أحقابما قيمل: إن الربيمع وقتما ة قم  قماء: إن همذه األحقماا ء   

ممل أن يكمون معنمى ذلمك: ءبثمين فيهما أحقابما  فمي همذا النموع ممن ازقضاء لها وء ازقطاع. وقم  ي ت

العذاا  هو أزهمم: ء يَمذُوقُوَن فِيهما بَمْر ا َوء َشمَرابا إءّ َحِميمما وَغّسماقا فمإذا ازقضمم تفمك األحقماا  
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َم صار لهم من العذاا أزواع غير ذلك  ّما قال تّل ثناؤه في ّتابمه: َوإّن لفّطماِغيَن لََرمّر ممآٍا َتَهمنّ 

يَْافَْوزَها فَبِئَْس الِمها ُ َهذَا فَْفيَذُوقُوهُ َحميٌم وَغّساٌق وآَخُر ِمْن َشمْكِفِه أْزَواٌا وهمذا القمول عنم ي أشمبه 

 بمعنى اءَية. وق  ُروي عن مقاتل بن حيان في ذلك ما:

أبما  ـ ح ثني م م  بن عب  الرحيم البرقّي  قال: ح ثنا عممرو بمن أبمي َسمفَمة  قمال: سمألم27879  

معاذ التراسمازّي  عمن قمول هللا: ءبِثِميَن فِيهما أْحقابما فأخبرزما عمن مقاتمل بمن حيَمان  قمال: منسموخة  

ُّْم إءّ َعذَابا وء معنى لهذا القول  ألن قوله: ءبِثِيَن فِيها أْحقابا خبر  واألخبمار ء  زستتها: فَفَْن زَِلي َ

 هي.يكون فيها زسخ  وإزما النسخ يكون في األمر والن

وقوله: ء يَذُوقُوَن فِيها بَْر ا َوء َشَرابا يقمول: ء يَْطعَممون فيهما بمر ا يُبَمّر  حمّر السمعير عمنهم  إءّ   

الاساق  وء شرابا يَْرِويهم من ش ّة العطح الذي بهم  إءّ ال ميم. وق  زعم بعض أهل العفمم بكم م 

: ء يممذوقون فيهمما زوممما وء شممرابا  العممرا أن البممر  فممي هممذا الموضممع النمموم  وأن معنممى الكمم م

 واستره  لقيفه ذلك بقول الكن ّي:

 بََر َْت َمَراِشوُها َعفّي فََا ّزيعَْنها َوَعْن قُبُ تِها البَْر ُ  

يعني بالبر : النّعاس والنوم إن ّان يُبر  غفيَل العََطمح  فقيمل لمه ممن أتمل ذلمك البمر   ففميس همو   

 عفمى األغفمب ممن معمروا ّم م العمرا   ون غيمره. وبن مو باسمه المعمروا  وتأويمل ّتماا هللا

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن أبمي تعومر  عمن الربيمع ء يَمذُوقُوَن فِيهما بَمْر ا 27880  

 ومن البَْر : الاَّساق. َوء َشَرابا إءّ َحِميما َوَغّساقا فاستثنى من الرراا ال ميم 

وقوله: إءّ َحِميما وَغّساقا يقول تعالى ذّره: ء يذوقون فيهما بمر ا وء شمرابا إءّ حميمما قم  أغفمي   

 حتى ازتهى حّره  فهو ّالُمْهل يَْرِوي الوتوه  وء بر  إءّ َغّساقا.

أهل تهنم. ذّمر ممن  واختفف أهل التأويل في معنى الاَّساق  فقال بعضهم: هو ما سال من ص ي   

 قال ذلك:

ـ ح ثنا أبو ّريب وم م  بن المثنى  قاء: حم ثنا ابمن إ ريمس  عمن أبيمه  عمن عطيمة بمن 27881  

 سع   في قوله: َحِميما َوَغّساقا قال: هو الذي يَسيل من تفو هم.

ل: زعمم ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا المعتمر  عن أبيه  قال: ح ثنا أبو عمرو  قما27882  

 عكِرمة أزه ح ثهم في قوله: َوَغّساقا قال: ما يترا من أباارهم من القيح وال م.

ـ ح ثنا ابن برار وابن المثنى  قاء: ح ثنا عب  الرحمن قال: ح ثنا سمويان  عمن منامور 27883  

ابمن المثنمى  عن إبراهيم وأبي َرِزين إءّ َحِميما َوَغّساقا قاء: ُغسالة أهل النمار لومش ابمن برمار وأمما

 فقال في ح يثه: ما يسيل من ص ي هم.

 وح ثنا ابن برار مّرة أخرى عن عب  الرحمن  فقال ّما قال ابن المثنى.   

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عمن أبمي َرزيمن َوَغّسماقا قمال: مما    

 يَِسيل من ص ي هم.

 عن سويان  عن مناور وأبي َرِزين  عن إبراهيم مثفه. ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع    

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: َغّسماقا ّنما ز م ّ  أن 27884  

 الاَّساق: ما يسيل من بين تف ه ول مه.

أزمه مما  ـ ح ثنا ابن المثنى  قمال: حم ثنا الضم اك بمن متفم   عمن سمويان  أزمه قمال: بفانمي27885  

 يسيل من  موعهم.

ـ ح ثنا ابن حمي   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن منامور  عمن إبمراهيم َوَغّسماقا 27886  

 قال: ما يسيل من ص ي هم من البر   قال سويان وقال غيره: ال موع.

اقا ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم   فمي قولمه: إءّ َحِميمما وَغّسم27887  

قال: ال ميم:  مموع أعيمنهم فمي النمار  ي تممع فمي خنما ق النمار فيُْسمقَوزه  والاسماق: الام ي  المذي 

 يترا من تفو هم  مما تاهرهم النار في حياض ي تمع فيها فيسقوزه.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عمن إبمراهيم إءّ َحِميمما َوَغّسماقا قمال: 27888  

 يقطر من تفو هم  وما يسيل من زتنهم. الاساق: ما
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 وقال آخرون: الاساق: اللمهرير. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبمو صمالح  قمال: ثنمي معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس إءّ 27889  

 َحِميما َوَغّساقا يقول: اللمهرير.

ا: ح ثنا ابن إ ريمس  قمال: سممعم ليثما  ـ ح ثنا أبو ّريب وأبو السائب وابن المثنى  قالو27890  

 عن م اه   في قوله: إءّ َحِميما َوَغّساقا قال: الذي ء يستطيعون أن يذوقوه من بر ه.

قال: ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن ليمث  عمن م اهم  إءّ َحِميمما    

 َوَغّساقا قال: الذي ء يستطيعوزه من بر ه.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ليث  عن م اه : الاساق: المذي ء يسمتطاع    

 من بر ه.

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن أبممي تعوممر  عممن الربيممع قممال: الاسمماق: 27891  

 اللمهرير.

العاليمة  قمال: ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبي تعور  عن الربيمع  عمن أبمي 27892  

 الاساق: اللمهرير.

 وقال آخرون: هو الُمْنتِن  وهو بالّطتارية. ذّر من قال ذلك:  

ـمم ُحمم ثم عممن المسمميب بممن شممريك  عممن صممالح بممن حيممان  عممن عبمم  هللا بممن بَُريمم ة  قممال: 27893  

 الاساق: بالّطتارية: هو المنتن.

إذا سالم  موعها  وَغَسق ال رح: إذا  والاساق عن ي: هو الوعال  من قولهم: َغَسقم عين ف ن:  

سممال صمم ي ه  ومنممه قممول هللا: َوِمممْن َشممّر غاِسممٍق إذَا َوقَممَب يعنممي بالااسممق: الفيممل إذا لَممبِس األشممياء 

وغطاهمما وإزممما أريمم  بممذلك ه ومممه عفممى األشممياء  ه مموم السمميل السممائل فممإذا ّممان الاّسمماق هممو ممما 

ي وع  هللا هالءء القوم  وأخبر أزهمم يذوقوزمه فمي وصوم من الريء السائل  فالواتب أن يقال: الذ

 اءَخرة من الرراا  هو السائل من اللمهرير في تهنم  ال امع مع ش ّة بر ه النتن  ّما:

ـمم حمم ثنا ابممن المثنممى  قممال: حمم ثنا يعمممر بممن برممر  قممال: حمم ثنا ابممن المبممارك  قممال: حمم ثنا 27894  

أبمي السممح  عمن أبمي الهيمثم  عمن أبمي سمعي   رش ين بن سع   قال: ح ثنا عمرو بمن ال مر   عمن

لَْو أن  َْلوا ِمْن َغّساٍق يُْهَراُق إلى ال ّْزيا  ألَْزتََن أْهَل »الُتْ ِرّي  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: 

 «.ال ّْزيا

ـ ُح ثم عن م م  بن حرا  قال: ح ثنا ابن لَِهيعة  عمن أبمي قبيمل  عمن أبمي مالمك  عمن 27895  

هو القيح الافيش  لو »أت رون أّي شيء الاّساق  قالوا: هللا أعفم  قال: » بن عمرو  أزه قال: عب  هللا

 «.أن قطرة منه تهراق بالمارا  ألزتن أهل المررق  ولو تهراق بالمررق  ألزتن أهل المارا

يمف يكمون فإن قال قائل: فإزك ق  قفم: إن الاَّساق: هو اللمهرير  واللمهرير: هو غاية البر   فك  

اللمهرير سائ    قيل: إن البر  الذي ء يُستطاع وء يُطاق  يكون في صوة السائل من أتسا  القوم 

 من القيح والا ي .

 

 30-26اآلية : 
ذّاب ِّ َّذّبُواْ بِآيَاتِنَا  َّازُواْ ءَ يَْرُتوَن ِحَسابا  *  َو ا  *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َتَلآء  ِوفَاقا  *  إِزُّهْم 

ُّْم إِءّ َعذَابا  {. تَابا  *  فَذُوقُواْ فَفَن زِّلي َ ِّ ُّّل َشْيٍء أَْحَاْينَاهُ   َو

يقول تعالى ذّره: هذا العقاا الذي ُعوقِب به هالءء الكومار فمي اءَخمرة  فعفَمه بهمم ربهمم تملاء     

زيا  وهو مام ر ممن قمول يعني: ثوابا لهم عفى أفعالهم وأقوالهم الر يئة التي ّازوا يعمفوزها في ال 

القائل: وافق هذا العقاا هذا العفم ِوفاقا. وبن و الذي قفنا فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 27896  

 َتَلاء  ِوفاقا يقول: وافق أعمالهم.

برمر  قمال: حمم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عممن قتما ة  قولمه: َتمَلاء  ِوفاقما وافممق ـم حم ثنا 27897  

 ال لاء أعمال القوم أعمال السوء.
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ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن أبممي تعوممر  عممن الربيممع َتممَلاء  ِوفاقمما قممال: 27898  

 ب سب أعمالهم.

ل: ح ثنا حكام  عمن أبمي تعومر  عمن الربيمع  ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قا   

 في قوله: َتَلاء  ِوفاقا قال: ثواا وافَق أعمالهم.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َتمَلاء  ِوفاقما قمال: 27899  

بَمةَ الّمِذيَن أسماُءوا عمفوا شّرا  ف لوا شّرا  وعمفوا حسنا  ف لوا حسنا  ثم قرأ قول هللا: ثُّم ّماَن عاقِ 

 الّسوأى.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: َتمَلاء  ِوفاقما قمال:    

 تلاء وافق أعمال القوم.

ـ ح ثنا م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ر   قال: 27900  

ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َتمَلاء  ِوفاقما قمال: وافمق  ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا

 ال لاء العمل.

وقوله: إزُّهْم ّازُوا ء يَْرُتوَن ِحسابا يقول تعالى ذّره: إن هالءء الكوار ّازوا في ال زيا ء يتافون   

عفى ذلمك. وبن مو م اسبة هللا إياهم في اءَخرة عفى زعمه عفيهم  وإحسازه إليهم  وسوء شكرهم له 

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   27901  

قال: ح ثنا ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ء يَْرُتموَن 

 يا ّقون بالايب.ِحسابا قال: ء يبالون ف

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة  قولمه: إزُّهمْم ّمازُوا ء يَْرُتموَن 27902  

 ِحسابا أي ء يتافون حسابا.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: إزُّهْم ّازُوا ء يَْرُتوَن 27903  

نون بالبعث وء بال ساا  وّيف يرتو ال ساا من ء يُوقن أزه ي يا  وء يوقن ِحسابا قال: ء يالم

ُّنّما تَُرابما... إلمى قولمه أسماِطيُر  بالبعث وقرأ قول هللا: بَْل قالُوا ِمثَْل ما قاَل األّولُوَن قالُوا أئِمذَا ِمتْنما و

ُّمّل ُمَممّلق... إلمى قولمه َتِ يمٍ  فقمال بعضمهم األّوِليَن  وقرأ: َهْل زَ ُلُّكْم َعفمى َرُتمٍل يُنَبّمئُُكْم إذَا ُمملّ  ْقتُْم 

َِّذبا أْم بِه ِتنّةٌ الرتل م نون حين يتبرزا بهذا.  لبعض: ماله أْفتَرى َعفى ّللّاِ 

ذّابا يقول تعالى ذّره: وّذّا هالءء الكوار بُ َ ِ نا وأ لتنما تكمذيبا. وقيمل:    ِّ َّذّبُوا بآياتِنا  وقوله: و

ذّابا  ولم يقل ت  كذيبا  تا يرا عفى فعفه.ِّ

وّان بعض ز ويّي البارة يقول: قيل ذلك ألن فعل منه عفى أربعمة  فمأرا  أن ي عفمه مثمل بماا   

أفعفم  وما ر أفعفم إفعاء   فقال: ّذّابا  ف عفه عفى ع   ما ره  قال: وعفى هذا القياس تقول: 

فممة: هممذه لاممة يمازيممة فاممي ة  قاتممل قتمماء   قممال: وهممو مممن ّمم م العممرا. وقممال بعممض ز ممويّي الكو

يقولون: ّذّبم به ّذّابا  وَخّرقم القميص ِخّراقا  وّّل فَعّْفم  فما رها فِعّال بفامتهم مرم ّ ة. قمال: 

وقال لي أعرابي مّرة عفى المروة يسمتوتيني: أل فمق أحمّب إليمك أم الِقّامار  قمال: وأزرم زي بعمض 

 بني ّ ا:

 َ ابَتِيَوَعْن ِحَواٍ قِّضاُؤها ِمْن َشوائِيَا لَقَْ  طاَل ما ثَبَّطتْنِي َعْن صَ  

وأتمعم القّراء عفى ترم ي  المذال ممن الِكمذّاا فمي همذا الموضمع. وّمان الكسمائي خاصمة يتوّمف   

ممذّابا  ِّ ممذّابا ويقممول: وهممو مممن قممولهم: ّاذبتممه  ِّ الثازيممة  وذلممك فممي قولممه: ء يَْسممَمعُوَن فِيهمما لَْامموا َوء 

َّذّبوا يقي  الِكذّاا بالما ر.ومكاذبة  وير ّ  هذه  ويق  ول قوله 

تابا يقول تعالى ذّره: وّّل شيء أحايناه فكتبناه ّتابا  ّتبنا ع  ه    ِّ ُّّل َشْيٍء أْحَاْيناه  وقوله: و

ومبفاه وق ره  ف  ياُرا عنا عفم شيء منه وزاب ّتابا  ألن فمي قولمه: أْحَامْيناهُ مام ر أثبتنماه 

 ّتبناه ّتابا. وّتبناه  ّأزه قيل: وّّل شيء

ُّْم إءّ َعممذَابا يقممول تممّل ثنمماؤه: يقممال هممالءء الكوممار فممي تهممنم إذا شممربوا    وقولممه: فَممذُوقُوا فَفَممْن زَِليمم َ

ال ميم والاَّساق: ذوقوا أيها القوم ممن عمذاا هللا المذي ّنمتم بمه فمي الم زيا تكمذّبون  ففمن زليم ّم إءّ 

 نه  وء ترفّها. وق :عذابا عفى العذاا الذي أزتم فيه ء تتويوا م
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ـمم حمم ثنا ابممن برممار  قممال: حمم ثنا ابممن أبممي عمم ّي  عممن سممعي   عممن قتمما ة  عممن أبممي أيمموا 27904  

ُّْم  األز ّي  عن عب  هللا بن عمرو  قال: لم تنلل عفى أهل النار آية أش ّ من هذه: فَمذُوقُوا فَفَمْن زَِليم َ

 إءّ َعذَابا قال: فهم في ملي  من العذاا أب ا.

ُّْم إءّ َعمذَابا: ذُّمر لنما ح     ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فَمذُوقُوا ففَمْن زَِليم َ

ُّم إءّ َعذابا  أن عب  هللا بن عمرو ّان يقول: ما زللم عفى أهل النار آية أش ّ منها فَذُوقُوا فَفَْن زَِلي َ

 فهم في ملي  من هللا أب ا.

 

 35-31اآلية : 
َّأْسما  القول  ََّواِعمَب أَتَْرابما  *  َو فـي تأويـل قوله تعالى:}إِّن ِلْفُمتِّقميَن َموَمازا  *  َحم َآئَِق َوأَْعنَابما  *  َو

ذّابا  {. ِّ  ِ َهاقا  *  ءّ يَْسَمعُوَن فِيَها لَْاوا  َوءَ 

ى من النار إلى ال نة  ومتفاا منهم لهم إليها  وظومرا بمما    طفبموا. وبن مو  يقول: إن لفمتقين َمن  

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   27905  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  إّن ِلْفُمتِّقيَن َموازا قمال: 

 وا من النار.فازوا بأن زَ َ 

ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة إّن ِلْفُمتِقميَن َمومازا: إي وهللا 27906  

 موازا من النار إلى ال نة  ومن عذاا هللا إلى رحمته.

ازا ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: إّن ِلْفُمتِّقميَن َموم   

 قال: موازا من النار إلى ال نة.

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 27907  

 إّن ِلْفُمتِّقيَن َموازا يقول: ُمْنتَلها.

وقوله: َح َائَِق وال  ائق: ترتمة وبيان عن المواز  وتاز أن يترتم بها عنمه  ألن الموماز مام ر   

ن قول القائل: فاز ف ن بهذا الريء: إذا طفبه فظور به  فكأزه قيل: إن لفمتقين ظورا بما طفبوا من م

ح ائق وأعنماا وال م ائق: تممع ح يقمة  وهمي البسماتين ممن النتمل واألعنماا واألشم ار الُمَ مّوط 

بهما م  قمة  عفيها ال يطان الم  قة بها  إلح اق ال يطان بها تسمى ال  يقة  فإن لم تكن ال يطمان 

 لم يُقُل لها ح يقة  وإح اقها بها: اشتمالها عفيها.

 وقوله: وأْعنابا يعني: وّروٍم أعناا  واستانى بذّر األعناا عن ذّر الكروم.  

ََّواِعَب أتَْرابا يقول: وزواه  في سّن واح ة. وبن و الذي قفنا في ذلمك قمال أهمل التأويمل.    وقوله: و

 ذّر من قال ذلك:

ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي عمن ابمن عبماس  قولمه: ـ 27908  

ََّواِعَب يقول: وزواه . وقوله: أتَْرابا يقول: ُمْستَِويات.  و

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

ََّواِعَب أتَْرابا يعني: الن  ساء المستويات.قوله و

ََّواِعمَب 27909   ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتما ة  فمي قولمه: و

 أتَْرابا قال: زواه  أترابا  يقول: لسَن واح ة.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  ثمم وصمف مما فمي ال نمة قمال: َحم َائَق    

َّوَ   اِعَب أتَْرابا يعني بذلك النساء  أترابا: لسَن واح ة.وأْعنابا و

 ـ ح ثني عباس بن م م   قال: ح ثنا ح اا  عن ابن تَريج  قال: الكواعب: النواه .27910  

ََّواِعَب أتَْرابا قال: 27911   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: و

َّعّ  ب ث يها  وقال: أترابما: مسمتويات  ف زمة تربمة ف زمة  قمال: األتمراا: الكواعب: التي ق  زه ت و

 الفّ ات.

ـمم حمم ثنا زاممر بممن عفممّي  قممال: حمم ثنا ي يممى بممن سممفيمان  عممن ابممن تممريج  عممن م اهمم  27912  

ََّواِعَب أتَْرابا ِل َات.  و
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فه ممن الم ّْهق: وقوله: وّأْسا ِ هاقا يقول: وّأسا مألى متتابعة عفى شاربيها بكثرة وامت ء وأصم  

وهمو متابعمة الضمماى عفمى اإلزسممان برم ّة وعنممف  وّمذلك الكممأس الم هاق: متابعتهمما عفمى شمماربيها 

 بكثرة وامت ء. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا مروان  قال: ح ثنا أبو يلي  ي يمى بمن ميسمرة  عمن مسمفم 27913  

زَْسمطاس  قمال: قمال ابمن عبماس لا ممه: اسمقني ِ هاقما  قمال: ف ماء بهما الام م ممألى  فقمال ابمن  بن

 عباس: هذا ال ّهاق.

ح ثني م م  بن عبي  الم اربي  قال: ح ثنا موسى بن عمير  عن أبي صالح  عمن ابمن عبماس     

 قوله: ّأْسا ِ هاقا قال: مألى.

هب  قال: قال ابن زي : أخبرزي سفيمان بن ب ل  عمن ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن و27914  

تعور بن م م   عن عمرو بن  ينار  قال: سمعم ابن عبماس يُسمئل عمن ّأُسما ِ هاقما قمال:  ارّما  

 قال يوزس  قال ابن وهب: الذي يَتْبع بعضهُ بعضا.

ولمه: وّأُسما ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  ق   

 ِ هاقا يقول: ممتفئا.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا حمي  الطويل  عمن ثابمم البُنَمازّي  عمن 27915  

 أبي رافع  عن أبي هريرة  في قوله: ّأُسا ِ هاقا قال:  ما م.

 ا ِ هاقا قال: َمألى.ـ قال: ثنا ابن عفية  قال: ح ثنا أبو رتاء  عن ال سن  في قوله: وّأْس27916  

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا ابن أبمي عم ّي  عمن يموزس  عمن ال سمن وّأْسما ِ هاقما قمال:    

 الَمألَى.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عمن م اهم  27917  

 وّأْسا ِ هاقا قال: َمألَى.

 ثنا أبي ع ّي  قال: ح ثنا شعبة  عن مناور  عن م اه   مثفه.ح ثنا ابن المثنى  قال: ح    

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن سمعي  بمن أبمي َعُروبمة  عمن قتما ة  فمي قولمه: 27918  

 وّأْسا ِ هاقا قال: ُمتَْرعةَ ْمألَى.

الم هاق: الَممألَى ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة وّأْسما ِ هاقما قمال:    

 الُمتَْرعة.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: ّأْسما ِ هاقما قمال:    

 ال هاق: الممتفئة.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: ّأْسما ِ هاقما قمال: 27919  

 ال ّهاق الممفوءة.

 ال ّهاق: الاافية. ذّر من قال ذلك: وقال آخرون:  

ـ ح ثنا م م  بن ي يى األز ّي وعباس بن م مم   قماء: حم ثنا ح ماا  عمن ابمن تمريج  27920  

 قال: ح ثنا عمر بن عطاء  عن عكِرمة  في قوله: وّأْسا ِ هاقا قال: صافية.

 وقال آخرون: بل هي المتتابعة. ذّر من قال ذلك:  

األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  قمال: قمال سمعي  بمن ُتبيمر فمي  ـ ح ثنا ابن عب 27921  

 قوله: وّأْسا ِ هاقا  هاقا: المتتابعة.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   27922  

وّأْسما ِ هاقما  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه:

 قال: المتتابع.

ـ ح ثنا عمرو بن عبم  ال ميم   قمال: حم ثنا تريمر  عمن حامين  عمن عكِرممة  عمن ابمن 27923  

 عباس  في قوله: وّأْسا ِ هاقا قال: المألَى المتتابعة.

حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا تريممر  عممن مناممور  عممن م اهمم   فممي قولممه: وّأْسمما ِ هاقمما قممال:    

 المتتابعة.
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ذّابا يقول تعالى ذّره: ء يسمعون في ال نة لاوا  يعني بماط      ِّ وقوله: ء يَْسَمعُوَن فِيها لَْاوا َوء 

من القول  وء ّذّابا  يقول: وء مكاذبة  أي ء يكذا بعضمهم بعضما. وقمرأت القمّراء فمي األمامار 

ذّابا س ِّ َّذّبُوا بآياتِنا  وى الكسائي فإزه خوّوها لما وصوم قبل  بتر ي  الذال عفى ما بيّنم في قوله: و

والتر ي  أحّب إلّي من التتويف  وبالتر ي  القراءة  وء أرى قراءة ذلمك بمالتتويف إلتمماع ال  مة 

 من القّراء عفى خ فه ومن التتويف قول األعرى:

ذَابُْه   ِّ َّذَْبتُهاوالَمْرُء يَْنوَعُهُ   فََا َْقتُها و

 ل أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:وبن و الذي قفنا في ذلك قا  

مذّابا قمال: 27924   َّ ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معممر  عمن قتما ة لَْاموا َوء 

 باط   وإثما.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: ء يَْسَمعُوَن فِيها لَْاوا 27925  

ذّابا قال: وه ِّ  ي ّذلك ليس فيها لاٌو وء ّذّاٌا.َوء 

 

 38-36اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َتَلآء  ّمن ّربَّك َعَطآء  ِحَسابا  *  ّرّا الّسَماَواِت َواألْرِض َوَما بَْينَُهَما 

ءّ يَتََكفُّممموَن إِءّ َمممْن أَِذَن لَممهُ  الّرْحَمممـَِن ءَ يَْمِفُكمموَن ِمْنممهُ ِخَطابمما  *  يَممْوَم يَقُمموُم الممّروُح َواْلَم َئَِكممةُ َصمموّا  

 الّرْحَمـَُن َوقَاَل َصَوابا  {.

يعني بقوله تّل ثناؤه: َتَلاء  ِمْن َربَك َعطاء  أعطى هللا هالءء المتقين ما وصف في همذه اءَيمات    

 ثوابا من ربك بأعمالهم  عفى طاعتهم إياه في ال زيا.

 عفميهم بممذلك ال ملاء  وذلمك أزممه تملاهم بالواحمم  عرمرا فممي وقولمه: َعطماء  يقممول: توضم   مممن هللا  

 بعض  وفي بعض بالواح  سبع ِمئَة  فهذه الليا ة وإن ّازم تلاء فعطاء من هللا.

وقولممه: ِحسممابا يقممول: م اسممبة لهممم بأعمممالهم ر فممي المم زيا. وبن ممو الممذي قفنمما فممي ذلممك قممال أهممل   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

 م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م27926  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: َتَلاء  ِمْن َربّمَك 

 َعطاء  حِسابا قال: عطاء منه حسابا لما عمفوا.

  عن قتا ة َتَلاء  ِمْن َربَّك َعطماء  ِحسمابا: ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي 27927  

 أي عطاء ّثيرا  ف لاهم بالعمل اليسير  التير ال سيم  الذي ء ازقطاع له.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن َمْعمر  عن قتا ة  فمي قولمه: َعطماء  ِحسمابا قمال:    

 الهم.عطاء ّثيرا وقال م اه : عطاء من هللا حسابا بأعم

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: سممعم ابمن زيم  يقمول فمي قمول هللا: َتمَلاء  27928  

ََّواِعمَب أتَْرابما... إلمى َعطماء  حسمابا  ِمْن َربَّك َعطاء  حسابا فقرأ: إّن ِلْفُمتِّقيَن َموازا َح َائَِق وأْعنابما و

ه واح ة  ف لاهم عررا  وقرأ قول هللا: َمْن قال: فهذه تلاء بأعمالهم عطاء الذي أعطاهم  عمفوا ل

ََّمثَم ِل َحبّمٍة تاَء باْلَ َسنَِة فَفَهُ َعْرُر أْمثاِلَها  وقرأ قول هللا: َمثَمُل الّمِذيَن يُْنِوقُموَن أْممَوالَُهْم فِمي َسمبِيِل ّللّاِ 

ُّّل ُسْنبُفٍَة ِمئَةُ َحبٍّة َوّللّاُ يَُضاِعُف  ِلَمْن يَراُء قال: يلي  من يراء  ّان هذا ّفمه أْزبَتَْم َسْبَع َسنابَِل فِي 

عطاء  ولم يكن أعماء  ي سبه لهم  ف لاهم به حتى ّأزهم عمفموا لمه  قمال: ولمم يعمفموا إزمما عمفموا 

عررا  فأعطاهم مئة  وعمفموا مئمة  فأعطماهم ألوما  همذا ّفمه عطماء  والعممل األّول  ثمم َحَسمب ذلمك 

 بالذي عمفوا.حتى ّأزهم عمفوا  ف لاهم ّما تلاهم 

وقولممه: َرّا الّسممَمواِت واألْرِض َوممما بَْينَُهممما الممّرْحَمِن يقممول تممّل ثنمماؤه: تمملاء مممن ربممك رّا   

 السموات السبع واألرض وما بينهما من التفق.

َرّا الّسمَمَواِت واألْرِض َومما بَْينَُهمما »واختفف القّراء في قراءة ذلك  فقرأته عاممة قمّراء الم ينمة:   

بمممالرفع فمممي ّفيهمممما. وقممرأ ذلمممك بعمممُض أهمممل الباممرة وبعمممُض الكممموفيين: َرّا خوضممما « نُ الممّرْحمَ 

رفعا ولكّل ذلك عن زا وته ص يح  فبأّي ذلك قرأ القارىء فمايب  غير أن التوض « والّرْحَمنُ »
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ه ممن في الرّا  لقربه من قوله َتَلاء  ِمْن َربَّك: أع ب إلّي  وأما الّرْحَمُن بالرفع  فإزه أحسمن  لبعم 

 ذلك.

وقوله: الّرْحَمِن ء يَْمِفُكوَن ِمْنهُ ِخطابا يقول تعالى ذّمره: المرحمن ء يقم ر أحم  ممن خفقمه خطابمه   

يوم القيامة  إء من أذن له منهم  وقال صوابا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويمل. ذّمر ممن 

 قال ذلك:

صمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عا27929  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: ء يَْمِفُكموَن ِمْنمهُ 

 خطابا قال: ّ ما.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: ء يَْمِفُكوَن ِمْنمه ِخطابما: 27930  

 .أي ّ ما

ـ حم ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: ء يَْمِفُكموَن ِمْنمهُ 27931  

 ِخطابا قال: ء يمفكون أن يتاطبوا هللا  والمتاِطب: المتاصم الذي يتاصم صاحبه.

: همو وقوله: يَْوَم يَقُوُم الّروُح اختفف أهل العفم في معنى المروح فمي همذا الموضمع  فقمال بعضمهم  

 َمفك من أعظم الم ئكة َخْفقا. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن خفف العَْسقَ زّي  قمال: حم ثنا رّوا  بمن ال مّراح  عمن أبمي حمملة  عمن 27932  

الرعبّي  عن عفقمة  عن ابن مسعو   قال: الّروح مفك في السماء الرابعة  هو أعظم ممن السمموات 

 ّّل يموم اثنمي عرمر ألمف تسمبي ة  يتفمق هللا ممن ّمّل تسمبي ة ومن ال بال ومن الم ئكة  يسبح هللا

 َمفَكا من الم ئكة  ي يء يوم القيامة صوّا وح ه.

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 27933  

 ْفقا.يَْوَم يَقُوُم الّروُح والَم ئَِكةُ قال: هو مفك أعظم الم ئكة خَ 

 وقال آخرون: هو تبريل عفيه الس م. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي سنان  عن ثابم  عمن الضم اك يَمْوَم يَقُموُم 27934  

 الّروُح قال تبريل عفيه الس م.

وح قمال: المروح: ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن الضم اك يَمْوَم يَقُموُم المرّ    

 تبريل عفيه الس م.

ـ ح ثنا م مم  بمن َخفَمف العَْسمقَ زّي  قمال: حم ثنا رّوا  بمن ال مّراح  عمن أبمي حمملة عمن 27935  

 الرعبّي يَْوَم يَقُوُم الّروُح قال: الروح تبريل عفيه الس م.

 وقال آخرون: َخْفق من خفق هللا في صورة بني آ م. ذّر من قال ذلك:  

ح ثنا ابمن برمار  قمال: حم ثنا أبمو عمامر  قمال: حم ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن  ـ27936  

 م اه   قال الّروُح َخْفٌق عفى صورة بني آ م  يأّفون ويرربون.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن سمويان  عمن مسمفم  عمن م اهم   قمال المّروح: 27937  

 أّفون الطعام  ليسوا م ئكة.خفق لهم أي  وأرتل وأراه قال: ورؤوس ي

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو عامر  قال: ح ثنا سويان  عمن إسمماعيل بمن أبمي خالم   27938  

 عن أبي صالح  قال: يربهون الناس  وليسوا بالناس.

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عمن شمعبة  عمن سمفيمان  عمن م اهم   قمال المّروُح:    

 ق ّتفق آ م.َخفْ 

ـ ح ثني ي يى بن إبراهيم المسعو ّي  قال: ح ثنا أبي  عن أبيه  عن ت ّه  عن األعممح  27939  

في قوله: يَْوَم يَقُوُم الّروُح َوالَم ئَِكةُ َصوّا قمال: المروح خفمق ممن خفمق هللا يُْضمِعوون عفمى الم ئكمة 

 أضعافا  لهم أي  وأرتل.

ح ثنا معتمر بن سفيمان  عن إسماعيل  عن أبي صالح مولى أم  ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال:   

 هازىء يَْوَم يَقُوُم الّروُح َوالَم ئَِكةُ قال: الروح: خفق ّالناس  وليسوا بالناس.

 وقال آخرون: هم بنو آ م. ذّر من قال ذلك:  
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ُم المّروح قمال: همم بنمو ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة يَْوَم يَقُو27940  

 آ م  وهو قول ال سن.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن  في قوله: يَْوَم يَقُوُم 27941  

 الّروُح: قال: الروح بنو آ م. وقال قتا ة: هذا مما ّان يكتمه ابن عباس.

 ك:وقال آخرون: قيل: ذلك أرواح بني آ م. ذّر من قال ذل  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 27942  

عباس  قوله: يَْوَم يَقُوُم الّروُح َوالَم ئَِكةُ َصوّا ء يَتََكفُّمموَن قمال: يعنمي حمين تقموم أرواح النماس ممع 

 .الم ئكة  فيما بين النوتتين  قبل أن تر ّ األرواح إلى األتسا 

 وقال آخرون: هو القرآن. ذّر من قال ذلك:  

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   ّممان أبممي يقممول: الممروح: 27943  

ُّْنَم تَْ ِري ما اْلِكتاُا َوء اإليَماُن. َّذَِلَك أَْوَحْينا إلَْيَك ُروحا ِمْن أْمِرزا ما   القرآن  وقرأ و

ال: إن هللا تعالى ذّره أخبر أّن َخْفقه ء يمفكون منمه خطابما  يموم يقموم والاواا من القول أن يق  

الّروح  والّروح: َخْفق من خفقمه. وتمائل أن يكمون بعمض همذه األشمياء التمي ذّمرت  وهللا أعفمم أّي 

ذلك هو  وء خبر بريء من ذلك أزه المعنّي به  ون غيره  ي ب التسمفيم لمه  وء ح مة تم ّل عفيمه  

 ل هل به.وغير ضائر ا

 وقيل: إزه يقول: ِسَماطان. ذّر من قال ذلك:  

ـمم حمم ثني يعقمموا  قممال: حمم ثنا ابممن ُعفَيممة  قممال: أخبرزمما مناممور بممن عبمم  الممرحمن  عممن 27944  

الرعبّي  في قوله: يَْوَم يَقُموُم المّروُح َوالَم ئَِكمةُ َصموّا ء يَتََكفُّمموَن إءّ َممْن أِذَن لَمهُ المّرْحَمُن قمال: همما 

 ماطان لرّا العالمين  يوم القيامة: ِسماط من الروح  وِسماط من الم ئكة.سِ 

وقوله: ء يَتََكفُّموَن إءّ َمْن أِذَن لَهُ الّرْحَمُن قيل: إزهم ياُْلذَن لهم في الكم م  حمين يُماْلَمر بأهمل النمار   

 إلى النار  وبأهل ال نة إلى ال نة.

ثنا المعتمر بن سفيمان  عن أبيه  قال: ح ثنا أبو عمرو  ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح 27945  

الذي يقّص في طيء عن عكرمة  وقرأ هذه اءَية: إء َمْن أِذَن لَمهُ المّرْحَمُن َوقماَل َصمَوابا قمال: يممّر 

بأزاس من أهل النار عفى م ئكة  فيقولون: أيمن تمذهبون بهمالءء  فيقمال: إلمى النمار  فيقولمون: بمما 

  وما ظفمهم هللا  ويمّر بأزاس من أهل ال نة عفى م ئكة  فيقال: أين تذهبون بهالءء  ََّسبم أي يهم

 فيقولون: إلى ال نة  فيقولون: برحمة هللا  خفتم ال نة  قال: فياُلذَن لهم في الك م  أو ز و ذلك.

  هللا. ذّمر ممن قمال وقال آخرون: إءّ َمْن أِذَن لَهُ المّرحمُن بالتوحيم  َوقماَل َصمَوابا فمي الم زيا  فوّحم  

 ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 27946  

قوله: إءّ َمْن أِذَن لَهُ الّرْحَمُن َوقاَل َصَوابا يقول: إء من أذن له الرّا برها ة أن ء إله إء هللا  وهي 

 منتهى الاواا.

عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن 27947  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َوقاَل َصمَوابا قمال حقما 

 في ال زيا  وعمل به.

ـ ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا أبو معاوية  قال: ح ثنا إسماعيل  عن أبي صالح فمي 27948  

 وله: إءّ َمْن أِذَن لَهُ الّرْحَمُن  َوقاَل َصَوابا قال: ء إله إء هللا.ق

قال أبو حوص: ف  ثم به ي يى بن سعي   فقال: أزا ّتبته عن عبم  المرحمن بمن مهم ّي  عمن أبمي   

 معاوية.

 ـ ح ثني سع  بن عب  هللا بن عب  ال كم  قال: ح ثنا حوص بمن عممر العَم َزّي  قمال: حم ثنا27949  

 ال كم بن أبان  عن عكِرمة في قوله: إءّ َمْن أِذَن لَهُ الّرْحَمُن َوقاَل َصَوابا قال: ء إله إء هللا.

والاواا من القول في ذلك: أن يقال: إن هللا تعالى ذّمره أخبمر عمن خفقمه أزهمم ء يتكفممون يموم   

قمال صموابا  فالواتمب أن يقوم الروح والم ئكة صموا  إء ممن أذن لمه ممنهم فمي الكم م المرحمن  و
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يقممال ّممما أخبممر إذ لممم يتبرزمما فممي ّتابممه  وء عفممى لسممان رسمموله  أزممه َعنَممى بممذلك زوعمما مممن أزممواع 

 الاواا  والظاهر م تمل تميعه.

 40-39اآلية : 
ُّْم َعمذَابا  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ذَِلَك اْليَْوُم اْلَ ّق فََمن َشآَء اتَّتمذَ إِلَمَى َربّمِه َمآبما  *  إِزّمآ أَ  زمذَْرزَا

ُّنُم تَُرابا  {.  قَِريبا  يَْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَ َّمْم يَ َاهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَفَْيتَنِي 

يقول تعالى ذّره: ذلَك اليَْوُم يعنمي: يموم القياممة  وهمو يموم يقموم المروح والم ئكمة صموا اْلَ مّق:    

 يقول: إزه حّق ّائن  ء شّك فيه.

وقوله: فََمْن شاَء اتَّتذَ إلى َربِّه مآبا يقول: فمن شاء ممن عبما ه اتتمذ بالتام يق بهمذا اليموم ال مّق    

واءستع ا  له  والعمل بما فيه الن اة له من أهواله مآبا  يعني: مرتعا وهمو َمْوعَمل  ممن قمولهم: آا 

 ف ن من سوره  ّما قال ُعبَي :

ُّّل ِذي َغْيبٍَة يَاُلبُوغائِبُ    الَمْوت ء يَاُلُا  و

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة فََممْن شماَء اتَّتمذَ إلمى َربّمِه مآبما 27950  

 قال: اتتذوا إلى هللا مآبا بطاعته  وما يقّربهم إليه.

عفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة إلمى َربّمِه مآبما قمال: ـ ح ثنا ابن عب  األ27951  

 سبي  .

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان مآبا يقول: مرتعا منلء .27952  

ُّْم َعذَابا قَِريبا يقول: إزا حْذرزاّم أيها الناس عذابا ق   زا منكم وقُرا  وذلك يَوْ    َم وقوله: إزّا أْزذَْرزا

يَْنُظُر الَمْرُء المالمن ما قَ َّمْم يَ َاهُ من خير اّتسبه في ال زيا  أو شرك َسفََف  فيرتو ثواا هللا عفى 

صالح أعماله  ويتاا عقابه عفى سيئها. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهمل التأويمل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

ال سن يَْوَم يَْنُظُر الَممْرُء مما قَم َّمْم ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن مبارك  عن 27953  

 يَ َاهُ قال: المرء المالمن ي ذَر الاايرة  ويتاا الكبيرة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن م مم  بمن َتّ ما ة  عمن ال سمن يَمْوَم يَْنُظمُر    

 الَمْرُء ما قَ َّمْم يَ َاهُ قال: المرء المالمن.

  قال: ح ثنا أبو أحم   قال: ح ثنا سويان  عن م م  بن ت ا ة  عن ال سمن  فمي ح ثنا ابن برار   

 قوله: يَْوَم يَْنُظُر الَمْرُء ما قَ َّمْم يَ َاهُ قال: المرء المالمن.

ُّْنُم تَُرابا يقول تعالى ذّره: ويقول الكافر يومئٍذ تمنيا لما يفقى من    وقوله: َويَقُوُل الكافُِر يا لَْيتَنِي 

ا هللا الذي أع ّه ألص ابه الكافرين به: يا ليتني ّنم ترابا  ّالبهائم التي ُتِعفم تُرابما. وبن مو عذا

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا م م  بن برار  قال: ح ثنا م م  بن تعور وابمن أبمي عم ّي  قماء: حم ثنا عموا  27954  

بممن عمممرو  قممال: إذا ّممان يمموم القيامممة  ممم ّ األ يممم  وحرممر المم واّا  عممن أبممي المايممرة  عممن عبمم  هللا

والبهائم والوحح  ثم ي ال القااص بين ال واّا  يقتّص لفراة الَ ّماء من الراة القَْرزاء زَْطَ تها  

فإذا فُِرغ من الِقااص بين ال واّا  قمال لهما: ّموزي ترابما  قمال: فعنم  ذلمك يقمول الكمافر: يما ليتنمي 

 با.ّنم ترا

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر قال: وح ثني تعومر بمن بُْرقمان  27955  

عن يلي  بن األصمّم  عمن أبمي هريمرة  قمال: إن هللا ي رمُر التفمق ّفهمم  ّمل  ابمة وطمائر وإزسمان  

 يقول لفبهائم والطير ّوزوا ترابا  فعن  ذلك يقول الكافر: يا ليتني ّنم ترابا.

َُّريب  قال: ح ثنا الم اربّي عب ُ الرحمن بن م م   عمن إسمماعيل بمن رافمع 27956   ـ ح ثنا أبو 

الم َزّي  عن يلي  بن زيا   عن م م  بن ّعب القَُرِظّي  عن رتل من األزاار  عمن أبمي هريمرة  

والبَهمائِِم  وإزّمهُ لَيَِقيم ُ يَْقِضمي ّللّاُ بَميَن َخْفِقمِه الِ مّن واإلْزمِس »أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم قال: 

ُّوزُوا تَُرابا   فَِعْنم َ ذلمَك يَْوَمئٍِذ الَ ّماِء ِمَن القَْرزاِء  حتى إذَا لَْم يَْبَق تَبِعَةٌ ِعْن َ َواِح َةٍ ألُْخَرى  قاَل ّللّاُ: 

ُّْنُم تَُرابا  «.يَقُوُل الكافُِر: يا لَْيتَنِي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: يَمْوَم يَْنُظمُر الَممْرُء مما ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قما27957  

ُّْنُم تَُرابا وهو الهالك الُمْوِرط العماتل  ومما يمنعمه أن يقمول ذلمك  قَ َّمْم يَ اهُ َويَقُوُل اْلكافُِر يا لَْيتَنِي 

ولمم وق  راا عفيه َعْوراُت عمفه  وق  استقبل المرحمن وهمو عفيمه غضمبان  فتمنمى المموت يومئمٍذ  

 يكن في ال زيا شيء أّره عن ه من الموت.

وان  قال: 27958   ّْ ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا  عن تعور  عن أبي الّلزا  عب  هللا بن ذَ

إذا قُِضي بين الناس  وأمر بأهل النمار إلمى النمار قيمل لممالمني ال مّن ولسمائر األممم سموى ولم  آ م: 

 إليهم ق  عا وا ترابا  قال الكافر: يا ليتني ّنم ترابا.ُعو ُوا ترابا  فإذا زظر الكوار 

ُّْنمُم 27959   ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  في قوله: َويَقُوُل اْلكمافُِر يما لَْيتَنِمي 

 تَُرابا: قال: إذا قيل لفبهائم: ّوزوا ترابا  قال الكافر: يا ليتني ّنم ترابا.
 

 

 سورة النازعات

 ازعات مكيةسورة الن

 وآياتها سم وأربعون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 9-1اآلية : 
القمول فممـي تأويمـل قولممه تعممالى: }َوالنّاِزَعماِت َغْرقمما  *  َوالنّاِشممَطاِت زَْرمطا  *  َوالّسممابَِ اِت َسممْب ا  *  

*  تَتْبَعَُها الّراِ فَةُ *  قُفُوٌا يَْوَمئٍِذ َواِتوَةٌ  فَالّسابِقَاِت َسْبقا  *  فَاْلُم َبَّراِت أَْمرا  *  يَْوَم تَْرُتُف الّراِتوَةُ 

 *  أَْبَااُرَها َخاِشعَةٌ {.

أقسم ربنا تّل ت له بالنازعات  واختفف أهل التأويل فيها  وما هي  وما تنملع  فقمال بعضمهم:    

 هم الم ئكة التي تنلع زووس بني آ م  والمنلوع زووس اءَ ميين. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا إس اق بن أبي إسرائيل  قال: حم ثنا النّضمر بمن ُشمَميل  قمال: أخبرزما ُشمعبة  عمن 27960  

 سفيمان  قال: سمعم أبا الّض ى  عن مسروق  عن عب  هللا والنّاِزعاِت َغْرقا قال: الم ئكة.

زمه ـ ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن األعمح  عن مسفم  عمن مسمروق: أ27961  

 ّان يقول في النازعات: هي الم ئكة.

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا يوسف بن يعقوا  قال: ح ثنا شعبة  عن الس ّي  عن أبي 27962  

 صالح  عن ابن عباس  في النازعات  قال: حين تنلع زوسه.

ن عبماس  ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابم   

 قوله: والنّاِزعاِت َغْرقا قال: تَْنِلع األزوس.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يممان  عمن أشمعث  عمن تعومر  عمن سمعي   فمي قولمه: 27963  

 والنّاِزعاِت َغْرقا قال: زلعم أرواحهم  ثم غرقم  ثم قذا بها في النار.

 ال ذلك:وقال آخرون: بل هو الموت يَْنِلع النووس. ذّر من ق  

ـمم حمم ثنا أبممو ّريممب  قممال: حمم ثنا وّيممع  عممن سممويان  عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم  27964  

 والنّاِزعاِت َغْرقا قال: الموت.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن عب  هللا بن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.   

نا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قمال: حم ث   

 مثفه.

 وقال آخرون: هي الن وم تَْنِلع من أُفق إلى أفق.  

ـ ح ثنا الوضل بن إس اق  قال: ح ثنا أبو قُتَيبة  قال: ح ثنا أبو العمّوام  أزمه سممع ال سمن 27965  

 في النّاِزعاِت َغْرقا قال: الن وم.
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ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: والنّاِزعاِت ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: 27966  

 َغْرقا قال: الن وم.

 وقال آخرون: هي الِقِسّي تَنِلع بالسهم. ذّر من قال ذلك:  

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن واصمل بمن السمائب  عمن عطماء والنّاِزعماِت 27967   ـ ح ثنا أبمو 

 َغْرقا قال الِقِسّي.

 لنوس حين تنلع. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: هي ا  

ـ حم ثنا أبمو ّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن سمويان  عمن السم ّي والنّاِزعماِت َغْرقما قمال: 27968  

 النوس حين تارق في الا ر.

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك عنمم ي أن يقممال: إن هللا تعممالى ذّممره أقسممم بالنازعممات غرقمما  ولممم   

زازعة َغْرقا  ف اخفة في قََسممه  َمفَكما ّمان أو موتما  أو ز مما  أو يتُاْص زازعة  ون زازعة  فكّل 

 قوسا  أو غير ذلك. والمعنى: والنازعات إغراقا  ّما يارق النازع في القوس.

وقولممه: والنّاِشممطاِت زَْرممطا اختفممف أهممل التأويممل أيضمما فمميهّن  وممما هممّن  وممما الممذي يَْنِرممى  فقممال   

س المالمن فتقبضها  ّما يُْنَرى الِعقال من البعيمر إذا ُحمّل عنمه. ذّمر بعضهم: هم الم ئكة  تَْنِرى زو

 من قال ذلك:

ـمم حمم ثني م ممم  بممن سممع   قممال: ثنممي عمممي  قممال: ثنممي أبممي  عممن أبيممه  عممن ابممن عبمماس: 27969  

 والنّاِشطاِت زَْرطا قال: الم ئكة.

ما أُْزرى من ِعقال  وَرْبُطها: وّان الوّراء يقول: الذي سمعم من العرا أن يقولوا: أْزَرْطم  وّأز  

زرطها  والرابى: الناِشى قال: وإذا ربطمم ال بمل فمي يم  البعيمر فقم  زََرمطته تَْنِرمطهُ  وأزمم زاِشمى  

 وإذا حففته فق  أزرطته.

 وقال آخرون: النّاِشطاِت زَْرطا هو الموت يَْنِرى زوَس اإلزسان. ذّر من قال ذلك:  

َُّريممب  قمما27970   ل: حمم ثنا وّيممع  عممن سممويان  عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم  ـمم حمم ثنا أبممو 

 والنّاِشطاِت زَْرطا قال: الموت.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  قال: ح ثنا سويان  عن عب  هللا بمن أبمي ز ميح  عمن م اهم      

 مثفه.

 ه   مثفه.ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ي يى  قال: ح ثنا سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م ا   

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا يوسف بن يعقوا  قال: ح ثنا شعبة عن الس ّي  عن أبمي 27971  

 صالح  عن ابن عباس والنّاِشطاِت زَْرطا قال: حين تَْنِرى زوَسه.

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن سمويان  عمن السم ّي والنّاِشمطاِت زَْرمطا قمال: 27972   ـ ح ثنا أبمو 

 : حين تُْنَرى من الق مين.زَْرُطها

 وقال آخرون: هي الن وم تَْنِرى من أفق إلى أفق. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  قولمه: والنّاِشمطاِت 27973  

 زَْرطا قال: الن وم.

 والنّاِشطاِت زَْرطا قال: هّن الن وم.ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة    

 وقال آخرون: هي األوهاق. ذّر من قال ذلك:  

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن واصمل بمن السمائب  عمن عطماء والنّاِشمطاِت 27974   ـ ح ثنا أبو 

 زَْرطا قال: األوهاق.

زَْرمطا  وهمي التمي  والاواا من القول في ذلك عن ي أن يقال: إن هللا تّل ثناؤه أقسم بالناشطات  

تَْنُرى من موضع إلى موضع  فتذهب إليه  ولم يتامص هللا بمذلك شميئا  ون شميء  بمل َعمّم القََسمم 

ب ميممع الناشممطات  والم ئكممة تَْنُرممى مممن موضممع إلممى موضممع  وّممذلك الممموت  وّممذلك الن مموم 

 واألوهاق وبقر الوحح أيضا تَْنُرى  ّما قال الّطِرّماح:

 لَتْيِل ِمّمْن َعِهْ تُُهبِِه َغْيُر أُْح اَن النَّواِشِى ُرْوُع َوَهْل بَِ ِفيِف ا 

 يعني بالنواشى: بقر الوحح  ألزها تنَرى من بف ة إلى بف ة  ّما قال ُرْؤبة بن العّ اا:  

ُّّل ِمْا ةِ الَّوَهْق    تَنَّرَطتْه 
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 والهموم تَْنُرى صاحبها  ّما قال ِهْميان بن قُ افة:  

 ي تَْنِرُى الَمناِشَطاالّراَم بي َطْورا َوَطْورا َواِسَطا أْمسْم ُهُموم 

فكّل زاشى ف اخل فيما أقسم به  إء أن تقوم ح ة ي ب التسمفيم لهما  بمأن المعنمّي بالقسمم ممن ذلمك    

 بعض  ون بعض.

 وقوله: والّسابِ اِت َسْب ا يقول تعالى ذّره: والفواتي تسبُح َسْب ا.  

التي أقسم بها تّل ثناؤه من الساب ات  فقال بعضمهم: همي المموت تسمبح  واختفف أهل التأويل في  

 في زوس ابن آ م. ذّر من قال ذلك:

َُّريممب  قممال: حمم ثنا وّيممع  عممن سممويان  عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم  27975   ـمم حمم ثنا أبممو 

 والّسابِ اِت َسْب ا قال: الموت  هكذا وت ته في ّتابي وق :

ال: ح ثنا مهران  قال: ح ثنا سويان  عن عب  هللا بن أبي ز يح  عن م اه  ح ثنا به ابن حمي   ق   

 والّسابِ اِت َسْب ا قال: الم ئكة  وهكذا وت ت هذا أيضا في ّتابي.

فإن يكن ما ذّرزا عن ابن حمي  ص ي ا  فإن م اهم ا ّمان يمرى أن زملول الم ئكمة ممن السمماء   

 ح إذا مّر يُسرع.سباحة  ّما يقال لفورس ال وا : إزه لساب

 وقال آخرون: هي الن وم تَْسبح في ففكها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة والّسمابِ اِت َسمْب ا قمال: همي 27976  

 الن وم.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  مثفه.   

 هي الّسوُن. ذّر من قال ذلك: وقال آخرون:  

ـ ح ثنا أبمو ّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن واصمل بمن السمائب  عمن عطماء والّسمابِ اِت 27977  

 َسْب ا قال: السون.

والاواا من القول في ذلك عن ي أن يقال: إن هللا تمّل ثنماؤه أقسمم بالسماب ات َسمْب ا ممن خفقمه    

 «.النازعات»سابح  لما وصونا قبُل في  ولم يتاص من ذلك بعضا  ون بعض  فذلك ّل

 وقوله: فالّسابِقاِت َسْبقا اختفف أهل التأويل فيها  فقال بعضهم: هي الم ئكة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن عب  هللا بن أبي ز يح  عن م اهم  27978  

 :فالّسابِقاِت َسْبقا قال: الم ئكة. وق 

ـ ح ثنا بهذا ال  يث أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن 27979  

 م اه  فالّسابقاِت َسْبقا قال: الموت.

 وقال آخرون: بل هي التيل السابقة. ذّر من قال ذلك:  

ْبقا. ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن واصل بن السائب  عن عطاء فالّسابقاِت َسم27980  

 قال: التيل.

 وقال آخرون: بل هي الن وم يَسبق بعضها بعضا في السير. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فالّسمابِقاِت َسمْبقا قمال: همي 27981  

 الن وم.

 .ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  مثفه   

 والقول عن زا في هذه  مثل القول في سائر األحرا الماضية.  

وقولممه: فالُممم َبّراِت أْمممرا يقممول: فالم ئكممة الممم برة ممما أُِمممَرت بممه مممن أمممر هللا  وّممذلك قممال أهممل   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ْممرا قمال: همي ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فالُمم َبّراِت أ27982  

 الم ئكة.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  مثفه.   

وقولممه: يَممْوَم تَْرُتممُف الّراِتوَممةُ يقممول تعممالى ذّممره: يَممْوَم تَْرُتممُف األْرُض َوالِ بَمماُل لفنوتممة األولممى   

التي َرِ فَِم األولمى  لبعمث يموم القياممة. ذّمر  تَتْبَعُهاالّراِ فَةُ تتبعها أخرى بع ها  وهي النوتة الثازية

 من قال ذلك:
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ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 27983  

 يَْوَم تَْرُتُف الّراِتوَةُ يقول: النوتة األولى. وقوله: تَتْبَعُها الّراِ فَةُ يقول: النوتة الثازية.

م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس  ح ثنا م    

قولممه يَممْوَم تَْرُتممُف الّراِتوَممةُ تَتْبَعُهمما الّراِ فَممةُ يقممول: تتبممع اءَخممرةُ األولممى  والراتوممة: النوتممةُ األولممى  

 والرا فة: النوتة األخرة.

أبمي رتماء  عمن ال سمن  قولمه: يَمْوَم تَْرُتمُف ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفيمة  عمن 27984  

الّراِتوَةُ تَتْبَعُها الّراِ فَةُ قال: هما النوتتان: أما األولى فتَميم األحياء  وأما الثازية فتُ يي الموتى ثمم 

ّم زُِوَخ فِيمِه ت  ال سن: وزُِوَخ فِي الّاوِر فََاِعَق َمْن فِي الّسَمَواِت َوَمْن فِي األْرِض إءّ َمْن شاَء ّللّاُ ثُ 

 أُْخَرى فإذَا ُهْم قِياٌم يَْنُظُروَن.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة يَمْوَم تَْرُتمُف الّراِتوَمةُ تَتْبَعُهما 27985  

الّراِ فَةُ قال: هما الّاْي تان  أما األولى فتُميم ّّل شيء بإذن هللا  وأمما األخمرى فتُ يمي ّمل شميء 

قال أص ابه: وهللا مما زا زما « بَْينَُهما أْربَعُونَ »ذن هللا إن زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم ّان يقول: بإ

يُْبعَمُث فِمي تِْفمك األْربَِعميَن َمَطمٌر »عفى ذلك. وذُّر لنا أن زبّي هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم ّمان يقمول: 

وتَْنبَُم أْتسا ُ النّاِس زَباَت البَْقِل  ثُّم تُْنوَُخ النّْوَتمةُ الثّازِيَمةُ  يُقاُل لَهُ اْلَ ياةُ  حتى تَِطيَب األْرُض وتَْهتَّل  

 «.فإذَا ُهْم قِياٌم يَْنُظُرونَ 

َُّريب  قال: ح ثنا عب  الرحمن بن م م  الُمَ اربّي  عمن إسمماعيل بمن رافمع 27986   ـ ح ثنا أبو 

القَُرِظمّي  عمن رتمل ممن األزامار   الَم َزِّي  عن يلي بن أبي زيا   عن رتل  عمن م مم  بمن ّعمب

عن أبي هريمرة  قمال: قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  وذّمر الّامور  فقمال أبمو هريمرة: يما 

قَْرٌن َعِظيٌم يُْنوَُخ فِيمِه ثَم ُ  زَوَتماٍت: »قال: فكيف هو  قال: «  قَْرنٌ »رسول هللا  وما الّاور  قال: 

يَةُ زَْوَتةُ الّاْعق  والثّاِلثَةُ زَْوَتةُ الِقيام  فَيَْومَلُع أْهمُل الّسمَمَواِت واألْرض إءّ األُولى زَْوَتةُ الوََلع  والثّازِ 

َمْن شاء هللا  ويأمر هللا فيِ يُمها  ويطّولها  وء يَْوتُر  وهمي التمي تقمول: مما ينظمر همالءء إءّ صمي ة 

ّا األرض بأهفهما رّتما  وهمي التمي واح ة مالهما ممن فَمَواق  فيسميّر هللا ال بمال  فتكمون َسمرابا  وتُمرَ 

 «.يقول: يَْوَم تَْرُتُف الّراِتوَةُ تَتْبَعُها الّراِ فَةُ قُفُوٌا يَْوَمئٍِذ َواِتوَةٌ 

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سمويان  عمن عبم  هللا بمن م مم  بمن عقيمل  عمن 27987  

 عفيمه وسمفم: يَمْوَم تَْرُتمُف الّراِتوَمةُ تَتْبَعُهما الّطويل بن أبّي  عن أبيمه  قمال: قمرأ رسمول هللا صمفى هللا

 «.تاءت الراتوة تتبعها الرا فة  تاء الموت بما فيه»الّراِ فَةُ فقال: 

 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 27988  

 ى  تَتْبَعُها الّراِ فَةُ: النوتة األخرى.يقول في قوله: يَْوَم تَْرُتُف الّراِتوَةُ: النوتة األول

 وقال آخرون في ذلك ما:  

ـ ح ثني به م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ار   27989  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: يَمْوَم 

ةُ قمال: ترتمف األرض وال بمال  وهمي الللللمة. وقولمه: الّراِ فَمةُ قمال: همو قولمه: إذَا تَْرُتُف الّراِتوَ 

 الّسماُء اْزَرقّْم ف ُّتا  َّة  واح ة.

 وقال آخرون: ترتف األرض  والرا فة: الساعة. ذّر من قال ذلك:  

ْرُتمُف الّراتوَمةُ ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: يَْوَم تَ 27990  

 األرض  وفي قوله: تَتْبَعُها الّراِ فَةُ قال: الرا فة: الساعة.

واختفف أهل العربية في موضع تواا قوله: والنّاِزعات َغْرقا فقال بعُض ز ويّي البارة: قوله   

تعفتهما عفمى يَمْوم  والنّاِزعاِت َغْرقا: قسم وهللا أعفم عفى إّن فمي ذَِلمَك لَِعْبمَرة  ِلَممن يَْتَرمى وإن شمئم

تَْرُتُف الّراِتوَةُ قُفُوٌا يَْوَمئٍِذ َواِتوَةٌ وهو ّما قال هللا وشاء أن يكون في ّل هذا  وفي ّمّل األممور. 

وقال بعض ز ويّي الُكوفة: تواا القسم في النازعات: ما تُمِرك  لمعرفمة السمامعين بمالمعنى  ّأزمه 

ُّنّما ِعظامما زَِتمَرة  أء تمرى أزمه ّمال واا لو ظهر ّان لَتُْبعَثُّن ولت اسبّن قال: وي  ل عفمى ذلمك أئِمذَا 
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ُّنّا ِعظاما زَِتَرة . وقال آخر منهم ز و هذا  غير أزه قال: ء ي موز حمذا  لقوله: لَتُْبعَثُّن إذ قال: أئِذَا 

 ال م في تواا اليمين  ألزها إذا حذفم لم يُعرا موضعها  وذلك أزها تفي ّّل ّ م.

القول في ذلك عن زا: أن تواا القسمم فمي همذا الموضمع  ممما اسمتاني عنمه ب ءلمة والاواا من   

 الك م  فتُرك ذّره.

وقوله: قُفُوٌا يَْوَمئٍِذ َواِتوَةٌ يقول تعالى ذّره: قفوا َخْفٍق من خفقه يومئٍذ خائوة ممن عظميم الهمول   

 النازل. ذّر من قال ذلك:

ح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابمن عبماس قُفُموٌا ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صال27991  

 يَْوَمئٍِذ َواِتوَةٌ يقول: خائوة.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس:    

 واتوة: خائوة.

قمال: «  واتومة»ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتما ة  فمي 27992  

 خائوة.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله قُفُوٌا يَْوَمئٍِذ َواِتوَةٌ يقمول: خائومة     

 وَتوَم مما عاينم يومئٍذ.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: قُفُموٌا يَْوَمئِمٍذ َواِتوَمةٌ 27993  

 واتوة: التائوة.قال: ال

وقولممه: أْبَامماُرها خاِشممعَةٌ يقممول: أباممار أصمم ابها ذليفممة مممما قمم  ع همما مممن الكآبممة وال مملن مممن   

 التوا والرعب الذي ق  زلل بهم  من عظيم هول ذلك اليوم  ّما:

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: أْبَاماُرها خاِشمعَةٌ 27994  

 خاشعة لفذّل الذي ق  زلل بها.قال: 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: أْبَااُرها خاِشعَةٌ يقول: 27995  

 ذليفة.

 14-10اآلية : 
ُّنّا ِعَظاما  زّتِ  َرة  *  قَمالُواْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَقُولُوَن أَإِزّا لََمْر ُو ُوَن فِي اْلَ افَِرةِ *  أَإِذَا 

َّّرةٌ َخاِسَرةٌ *  فَإِزَّما ِهَي َزْتَرةٌ َواِح َةٌ *  فَإِذَا ُهم بِالّساِهَرةِ {.  تِْفَك إِذا  

يقول تعالى ذّره: يقول هالءء المكذّبون بالبعث من مررّي قريح إذا قيل لهمم: إزكمم مبعوثمون    

مات  فراتعون أحياء ّما ّنا قبمل ه ّنما  من بع  الموت: أئنا لمر و ون إلى حالنا األولى قبل الم

 وقبل مماتنا  وهو من قولهم: رتع ف ن عفى حافرته: إذا رتع من حيث تاء ومنه قول الراعر:

 أحافَِرةٌ َعفى َصفَعٍ وَشْيبٍَمعاذَ ّللّاِ ِمْن َسوٍَه وَطْيِح  

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

 ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: ـ ح27996  

 اْل افَِرةُ: يقول: ال ياة.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 27997  

 بع  موتنا  وزُبعث من مكازنا هذا عباس  قوله أئِنّا لََمْر ُو ُوَن فِي اْل افَِرةِ يقول: أئنا لن يا 

ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة يقمول: أئِنّما لََممْر ُو ُوَن فِمي 27998  

 اْل افَِرةِ: أئِنّا لَمْبعُوثُوَن َخْفقا َتِ ي ا 

قال: أي مر و ون ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة فِي اْل افِرةِ    

 َخفقا ت ي ا.

ُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبمي معرمر  عمن م مم  بمن قميس أو م مم  بمن 27999   ـ ح ثنا أبو 

 ّعب القَُرظّي أئِنّا لََمْر ُو ُوَن فِي اْل افَِرةِ قال: في ال ياة.

و ُوَن فِي اْل مافَِرةِ ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن الس ّي أئِنّا لََمْر ُ 28000  

 قال: في ال ياة.
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وقال آخرون: ال افرة: األرض الم وورة التي ُحورت فيها قبورهم  ف عفوا ذلك زظير قوله: ِممْن   

ماٍء  َافٍِق يعني م فوق  وقالوا: ال افرة بمعنى الم وورة  ومعنى الك م عن هم: أئنا لمر و ون في 

 قبورزا أمواتا 

  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى  عن ابن أبمي ز ميح  ـ ح ثني م م28001  

 عن م اه   قوله: اْل افَِرةِ قال: األرض  زُبعث خفقا ت ي ا  قال: البعث.

حمم ثني ال ممر   قممال: حمم ثنا ال سممن قممال: حمم ثنا ورقمماء  عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم  أئِنّمما    

 ألرض  زُبعث خفقا ت ي ا.لََمْر ُو وَن فِي اْل افَِرةِ قال: ا

 وقال آخرون: ال افرة: النار. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: سممعم ابمن زيم  يقمول فمي قمول هللا: أئِنّما 28002  

ممّرةٌ خاِسممَرةٌ قممال: ممما  َّ أّثممر لََمممْر ُو وَن فِممي اْل ممافَِرةِ: قممال: ال ممافرة: النممار  وقممرأ قممول هللا: تِفممَك إذا 

أسماءها  همي النمار  وهمي ال  ميم  وهمي َسمقَُر  وهمي َتَهمنم  وهمي الهاويمة  وهمي ال مافرة  وهمي 

 لَظ ى  وهي الُ َطمة.

ُّنّا ِعظاما زَِتَرة  اختفوم القّراء فمي قمراءة ذلمك  فقرأتمه عاممة قمّراء الم ينمة وال  ماز    وقوله: أئِذَا 

بمألف  بمعنمى: أزهما م ّوفمة  « زماِخَرة  »قّراء الكوفمة:  والبارة زَِتَرة  بمعنى: بالية. وقرأ ذلك عامة

تنَتر الرياح في توفهما إذا ممّرت بهما. وّمان بعمض أهمل العفمم بكم م العمرا ممن الكموفيين يقمول: 

الناخرة والنِّترة: سواء في المعنى  بمنللة الطامع والطمع  والباخل والبَِتل وأفاح الفاتين عن زا 

بايممر ألممف  بمعنممى: باليممة  غيممر أن رؤوس اءَي قبفهمما وبعمم ها تمماءت  وأشممهرهما عنمم زا: زَِتممَرة  

باأللف  فأْعَ ُب إلمّي لمذلك أن تُْفَ مق زماخرة بهما  ليتومق همو وسمائر رؤوس اءَيمات  لموء ذلمك ّمان 

 أع ب القراءتين إلّي حذا األلف منها. ذّر من قال زَِتَرة : بالية:

  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي28003  

ُّنّا ِعظاما زَِتَرة  فالنترة: الوازية البالية.  عباس أئِذَا 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28004  

ظامما زَِتمَرة  قمال: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  عِ 

 َمْرفوتة.

ُّنّا ِعظاما: تكذيبا بالبعث  28005   ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة أئِذَا 

 زاخرة: بالية.

َّّرةٌ خاِسَرةٌ يقول تّل ثناؤه عن قيل هالءء المكذّبين بالبعث  قالوا: تفك  يعنون تفمك    قالوا تِفَك إذا 

ء بع  الممات  إذا: يعنون اءَن ّّرة  يعنون َرْتعة خاسرة  يعنون غابنة. وبن و المذي الرتعة  أحيا

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

مّرةٌ خاِسمَرةٌ: أي َرْتعمة 28006   َّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة إذا 

 خاسرة.

َّّرةٌ خاِسَرةٌ. ـ ح ثني يوزس  قال: أخب28007   رزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: تِفَك إذا 

 قال: وأّي ّّرة أخسر منها  أحيوا ثم صاروا إلى النار  فكازم ّّرة سوء.

وقولممه: فإزَّممما هممَي َزْتممَرةٌ َواِحمم َةٌ يقممول تعممالى ذّممره: فإزممما هممي َصممْي ة واحمم ة  وزوتممة تُممنوَخ فممي   

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك: الّاور  وذلك هو الّلْترة.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28008  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: َزْتمَرةٌ َواِحم َةٌ 

 قال: صي ة.

يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: َزْتمَرةٌ َواِحم َةٌ قمال:  ـ ح ثني28009  

 الّلترة: النوتة في الاور.

وقوله: فإذَا ُهْم بالّساهَرةِ يقول تعالى ذّره: فإذا همالءء المكمذّبون بالبعمث  المتع بمون ممن إحيماء   

يعني بظهمر األرض. والعمرا تسممي الوم ة هللا إياهم من بع  مماتهم  تكذيبا منهم بذلك  بالساهرة  
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ووته األرض: ساهرة  وأراهم سموا ذلك بها  ألن فيه زوم ال يموان وَسمَهرها  فوصمف باموة مما 

 فيه ومنه قول أُميّة بن الّاْفم:

 وفِيها لَْ ُم ساِهَرةٍ وبَْ ٍرَوما فاُهوا بِِه لَُهُم ُمِقيُم  

 ومنه قول أخي زهم يوم ذي قار لورسه:  

 إزها األساِوَرْهَوء يَُهولَنَّك ِرْتٌل زاِ َره « ِم ااُ »ِ ْم أَقْ  

 فإزَّما قَْاُرَك تُْرُا الّساِهَرْهثُّم تَعُو ُ بَْع َها فِي اْل افَِرْه  

ُّْنَم ِعظاما زاِخَرْه    ِمْن بَْعِ  ما 

 واختفف أهل التأويل في معناها  فقال بعضهم مثل الذي قفنا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: حم ثنا هرميم  قمال: أخبرزما حامين  عمن عكِرممة  عمن 28010  

ابن عبماس  فمي قولمه: فمإذَا ُهمْم بالّسماِهَرةِ قمال: عفمى األرض  قمال: فمذّر شمعرا قالمه أُميمة بمن أبمي 

 الافم  فقال:

 ِعْن َزا َصْي ُ بَْ ِر َوَصْي ُ ساِهَرةٍ  

 بن بَِليع  قال: ح ثنا أبو م ان  عن حاين  عن عكِرمة  في ـ ح ثنا م م  بن عب  هللا28011  

 قوله: فإذَا ُهْم بالّساِهَرة قال: الساهرة: األرض  أما سمعم: لهم صي  ب ر  وصي  ساهرة.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 يعني: األرض. قوله فإذَا ُهْم بالّساِهَرةِ 

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا ُعمارة بمن أبمي حوامة  عمن عكِرممة  فمي قولمه    

فإذَا هْم بالّساهَرةِ قال: فإذا هم عفى وته األرض  قال: أو لم تسمعوا ما قمال أُميمة بمن أبمي الامفم 

 لهم:

 وفِيها لَْ ُم ساِهَرةٍ وبَْ ٍر  

سى  قال: ح ثنا عب  الوار  بن سعي   قال: ح ثنا عمارة  عمن عكرممة  فمي ح ثنا عمارة بن مو   

 قوله: فإذَا ُهْم بالّساِهرةِ قال: فإذا هم عفى وته األرض  قال أمية:

 وفِيها لَْ ُم ساِهَرةٍ وبَْ ٍر  

إذا ـ ح ثنا يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن أبي رتاء  عن ال سمن فمإذَا ُهمْم بالّسماِهَرةِ فم28012  

 هم عفى وته األرض.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28013  

قال: ح ثنا ال سن. قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: بالّسماِهَرةِ قمال: 

 المكان المستوي.

نا سمعي   عمن قتما ة  لمما تباعم  البعمث فمي أعمين ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ث28014  

القوم  قال هللا فإزَّما ِهَي َزْتَرةٌ َواِح َةٌ فإذَا ُهْم بالّساِهَرةِ يقول: فإذا هم بأعفى األرض  بع  مما ّمازوا 

 في توفها.

حمم ثنا ابممن عبمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا ابممن ثممور  عممن معمممر  عممن قتمما ة بالّسمماِهَرةِ قممال: فممإذا هممم    

 رتون من قبورهم فوق األرض  واألرض: الساهرة  قال: فإذا هم يترتون.يت

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن َخِايف  عن عكِرمة وأبي الهيثم  28015  

 عن سعي  بن ُتبير فإذَا ُهْم بالّساِهَرةِ قال: باألرض.

 ي الهيثم  عن سعي  بن ُتبير  مثفه.ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أب   

 ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن حاين  عن عكرمة  مثفه.   

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28016  

 يقول في قوله: فإذَا ُهْم بالّساِهَرة: وته األرض.

ال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: فمإذَا ُهمْم بالّسماِهَرةِ ـ ح ثني يوزس  ق28017  

 قال: الساهرة: ظهر األرض فوق ظهرها.

 وقال آخرون: الساهرة: اسم مكان من األرض بعينه معروا. ذّر من قال ذلك:  
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له: فإزَّما ـ ح ثني عفّي بن سهل  قال: ثني الولي  بن مسفم  عن عثمان بن أبي العاتكة  قو28018  

هَي َزْتَرةٌ َواِح َةٌ فإذَا ُهْم بالّسماِهَرةِ قمال: بالّامْقع المذي بمين تبمل َحّسمان  وتبمل أِري ماء  يمم ّه هللا 

 ّيف يراء.

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان فإذَا ُهْم بالّساِهَرةِ قال: أرض بالرام.28019  

 ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: هو تبل بعينه معروا.   

ـ ح ثنا عفّي بن سهل  قال: حم ثنا ال سمن بمن بم ل  قمال: حم ثنا حمما   قمال: أخبرزما أبمو 28020  

سنان  عن وهب ابن منبه  قال في قول هللا: فإذَا ُهْم بالّساِهَرةِ قمال: السماهرة: تبمل إلمى تنمب بيمم 

 المق س.

 وقال آخرون: هي تهنم. ذّر من قال ذلك:  

نا ابن برار  قال: ح ثنا م م  بن مروان العقيفي  قال: ثني سمعي  بمن أبمي َعُروبمة  ـ ح ث28021  

 عن قتا ة فإذَا ُهْم بالّساِهَرةِ قال: في تهنم.

 18-15اآلية : 
ى *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َهمْل أَتَماَك َحمِ يُث ُموَسمَى *  إِْذ زَما َاهُ َربّمهُ بِماْلَواِ ي اْلُمقَم ِّس ُطمو 

َّّى {.اذْ   َهْب إِلََى فِْرَعْوَن إِزّهُ َطاََى *  فَقُْل َهل لَّك إِلََى أَن تََل

يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: هل أتاك يا م م  ح يث موسى بمن عممران     

وهل سمعم خبره حمين زاتماه ربمه بمالوا  المقم ّس  يعنمي بالمقم ّس: المطّهمر المبمارك. وقم  ذّرزما 

أهل العفم في ذلك فيما مضى  فأغنى عن إعا ته في هذا الموضمع  وّمذلك بيّنما معنمى قولمه:  أقوال

ى وما قال فيه أهل التأويل  غير أزا زذّر بعض ذلك ها هنا.  ُطو 

ى فقال بعضهم: هو اسم الوا ي. ذّر من قال ذلك:    وق  اختفف أهل التأويل في قوله: ُطو 

: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال28022  

ى اسمم  قال: ح ثنا ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ُطمو 

 الوا ي.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   فمي قولمه: إزّمَك بماْلَواِ  الُمقَم ِّس 28023  

ى قال: اسم المق ى.ُطو    ّس ُطو 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة إْذ زما َاهُ َربّمهُ بماْلَواِ  الُمقَم ِّس 28024  

ى. ى ّنا ز  ّ  أزه ق ّس مّرتين  واسم الوا ي ُطو   ُطو 

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: َطِأ األرض حافيا. ذّر بعض من قال ذلك:  

قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن ُتَريج  عمن م اهم  إزّمَك بماْلَوا  ـ ح ثنا أبو ّريب  28025  

ى قال: َطِأ األرض بق مك.  الُمقَ ِّس ُطو 

ى: أي مّرتين  وق  بيّنا ذلك ّفمه ووتوهمه  فيمما    وقال آخرون: بل معنى ذلك أن الوا ي قُ ّس ُطو 

لطمماء  وقمال: بُثّمْم فيممه مضمى بمما أغنمي عممن إعا تمه فمي هممذا الموضمع. وقمرأ ذلممك ال سمن بكسمر ا

 البرّة والتق يس مّرتين.

ـ ح ثنا بمذلك أحمم  بمن يوسمف  قمال: حم ثنا القاسمم  قمال: حم ثنا هرميم  عمن عموا  عمن 28026  

 ال سن.

بالضمّم ولمم يُْ مُروه « ُطمَوى»واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته عامة قّراء الم ينة والبامرة   

ى بضّم الطاء والتنوين.وقرأ ذلك بعض أهل الرأم والك  وفة: ُطو 

وقوله: اْذَهْب إلى فِْرَعْوَن إزّهُ َطاَى يقول تعالى ذّره: زا ى موسى ربّه: أِن اذهمب إلمى فرعمون    

إذ ّان الن اء قوء   فكأزه قيل لموسى قال ربه: اذهب إلى فرعون. وقوله: إزّهُ َطاَى «  أن»ف ذفم 

 والتكبر عفى ربه.يقول: عتا وت اوز ح ّه في الع وان  

ّّى يقول: فقل له: همل لمك إلمى أن تتطّهمر ممن  زمس الكومر  وتمالَمَن    وقوله: فَقُْل َهْل لََك إلى أْن تََل

 بربك  ّما:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ّّى 28027   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َهْل لََك إلى أْن تََل

ّّي في  ّّى قمال: قال: إلى أن تسفم. قال: والتل القرآن ّفه: اإلس م وقرأ قول هللا َوذَلََك َتَلاُء َمْن تََل

ّّى أن ء يسفم. ّّى قال: يسفم  وقرأ: َوما َعفَْيَك أءّ يَّل  من أسفم  وقرأ: َوما يُْ ِريَك لَعَفّهُ يَّل

عمن ال كميم  ـ ح ثني سعي  بن عب  هللا بن عب  الَ َكم  قال: ح ثنا حوص بن ُعَمَر العَ َزِّي 28028  

ّّمى همل لمك إلمى أن تقمول ء إلمه إء  بن أبان  عن عكِرمة  قول موسى لورعون: َهْل لََك إلمى أْن تَّل

 هللا.

ّّى فقرأته عامة قّراء الم ينة:    ّّى»واختفوم القّراء في قراءة قوله: تََل بتر ي  اللاي  وقرأته « تّل

ّّى بتتويف اللاي. وّان أبو عمرو يقول  فيمما ذُّمر عنمه:  عامة قّراء الكوفة والبارة: إلى أْن تََل

ّّى» بتر ي  اللاي  بمعنى: تتا ّق باللّاة  فتقول: تتلّى  ثم ت غم وموسى لمم يم ع فرعمون « تَّل

إلى أن يتا ّق وهو ّافر  إزما  عاه إلى اإلس م  فقال: تلّى: أي تكمون زاّيما مالمنما  والتتويمف 

 ة.في اللاي هو أفاح القراءتين في العربي

 24-19اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوأَْهِ يََك إِلََى َربَّك فَتَْتَرَى *  فَأََراهُ اءَيَةَ اْلُكْبمَرَى *  فََكمذَّا َوَعَامَى 

 *  ثُّم أَْ بََر يَْسعََى *  فََ َرَر فَنَا ََى *  فَقَاَل أَزَاْ َربُّكُم األْعفََى {.

: قل لورعون: هل لك إلى أن أرشم ك إلمى مما يرضمي ربمك عنمك  يقول تعالى ذّره لنبيه موسى   

وذلك ال ين القيّم فتترى يقول: فتترى عقابه بأ اء ما أللمك من فرائضه  واتتناا مما زهماك عنمه 

 من معاصيه.

وقوله: فأََراهُ اءَيَةَ الُكْبَرى يقول تعالى ذّره: فمأرى موسمى فرعموَن اءَيمة الكبمرى  يعنمي ال ءلمة   

ى عفى أزه ر رسول أرسفه إليمه  فكازمم تفمك اءَيمة يم  موسمى إذ أخرتهما بيضماء لفنماظرين  الكبر

 وعااه إذا ت ّولم ثعبازا مبينا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني أبو زائم ة زّريما بمن ي يمى بمن أبمي زائم ة  قمال: حم ثنا مسمفم بمن إبمراهيم  عمن 28029  

  بن سيف أبي رتاء  هكذا هو في ّتابي  وأظنه عن زوح بن قيس  عن م م  بن سيف  قال: م م

 سمعم ال سن يقول في هذه اءَية: فأََراهُ اءَيَةَ الُكْبَرى قال: ي ه وعااه.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28030  

ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فمأََراهُ اءَيَمةَ الُكْبمَرى  قال: ح ثنا ال سن  قال:

 قال: عااه وي ه.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: فأََراهُ اءَيَةَ الُكْبَرى قال: 28031  

 رأى ي  موسى وعااه  وهما آيتان.

 ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة اءَيَةَ الُكْبَرى قال: عااه وي ه.ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح    

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: فمأََراهُ اءَيَمةَ الُكْبمَرى 28032  

 قال: العاا وال ية.

ة  وعاماه فيمما وقوله: فََكذَّا َوَعاى يقول: فكذّا فرعون موسى فيمما أتماه ممن اءَيمات المع مل  

 أمره به من طاعته ربه  وَخريته إياه.

وقوله: ثُّم أْ بََر يَْسمعَى يقمول: ثمم ولمى ُمعرضما عمما  عماه إليمه موسمى ممن طاعتمه ربمه  وخرميته   

وتوحي ه يسعى يقول: يعمل في معاية هللا  وفيما يُستطه عفيه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل 

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28033  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه . قوله: ثُمّم أْ بَمَر يَْسمعَى 

 قال: يعمل بالوسا .

قاَل لهم: أزا َربُّكُم األْعفَمى المذي ّمّل وقوله: فََ َرر فَنا َى يقول: ف مع قومه وأتباعه. فنا ى فيهم فَ   

 رّا  وزي  وّذََا األحمُق. وبمثل الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: فََ َرمر فَنما َى قمال: 28034  

: أزمما ربكممم األعفممى  فأخممذه هللا زَكمماَل اءَخممرةِ صممرو وحرممر قومممه  فنمما ى فمميهم  ففممما اتتمعمموا قممال

 واألولى.

 28-25اآلية : 
  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَأََخذَهُ ّللّاُ زََكاَل اءَِخَرةِ َواءُْولََى *  إِّن فِي ذَِلَك لَِعْبمَرة  لَّممن يَْتَرمَى *

 ْمَكَها فََسّواَها {.أَأَزتُْم أََش ّ َخْفقا  أَِم الّسَمآُء بَنَاَها *  َرفََع سَ 

يعنممي تعممالى ذّممره بقولممه: فأَخممذَهُ ّللّاُ فعاقبممه هللا زَكمماَل اءَِخممَرةِ واألُولممى يقممول ُعقوبممة اءَخممرة مممن    

ّفمتيه  وهي قوله: أزا َربُّكُم األْعفَى  واألولى قوله: ما َعِفْمُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغْيِري. وبن مو المذي قفنما 

 ويل. ذّر من قال ذلك:في ذلك قال أهل التأ

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: سمعم أبا بكر  وُسئل عن هذا  فقال: ّمان بينهمما أربعمون سمنة  28035  

بين قوله: ما َعِفْمُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغيِري  وقوله: أزا َربُّكُم األْعفَمى  قمال: همما ّفمتماه  فأَخمذَهُ ّللّاُ زَكماَل 

ََّره  قال: أبو ُحَاين  فقيل له: عمن أبمي الّضمَ ى  عمن ابمن عبماس   اءَِخَرةِ واألُولى قيل له: من ذَ

 قال: زعم.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

ن إلٍَه َغيِري  وأما قوله: فأَخذَهُ ّللّاُ زَكاَل اءَِخَرةِ واألُولى قال: أما األولى ف ين قال: ما َعِفْمُم لَُكْم مِ 

 اءَخرة ف ين قال: أزا َربُّكُم األْعفَى.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا م م  بن أبي الوّضماح  عمن عبم  28036  

الكريم الَ َلرّي  عن م اه   في قوله: فأَخذَهُ ّللّاُ زَكماَل اءَِخمَرةِ واألُولمى قمال: همو قولمه: مما َعِفْممُم 

 لَُكْم ِمْن إلٍَه َغْيِري  وقوله: أزا َربُّكُم األْعفَى  وّان بينهما أربعون سنة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا أبو َعوازة  عن إسماعيل األس ّي  28037  

 عن الرعبّي  بمثفه.

اءَِخمَرةِ واألُولمى قمال:  ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن زّريا  عن عمامر زَكمالَ 28038  

 هما ّفمتاه: ما َعِفْمُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغيِري وأزا َربُّكُم األْعفَى.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى: وح ثني ال ر   قال: حم ثنا    

اءَِخمَرةِ واألُولمى:  ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: زَكمالَ 

 فذلك قوله: ما َعِفْمُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغيري  واءَخرة في قوله: أزا َربُّكُم األْعفَى.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثَْور  عمن معممر  قمال: أخبرزمي ممن سممع م اهم ا يقمول:    

 وبين قوله: أزا َربُّكُم األْعفَى أربعون سنة.ّان بين قول فرعون: ما َعِفْمُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغيِري  

ـ ُح ثم عن ال سين  قمال: سممعم أبما معماذ  يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28039  

يقول في قوله: زَكاَل اءَِخَرةِ واألولى أما األولى ف ين قال فرعون: ما َعِفْممُم لَُكمْم ِممْن إلَمٍه َغيمِري  

 ا َربُّكُم األْعفَى  فأخذه هللا بكفمتيه ّفتيهما  فأغرقه في اليم.وأما اءَخرة ف ين قال: أز

ـ حم ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: فأَخمذَهُ ّللّاُ زَكماَل 28040  

اءَِخمَرةِ واألُولمى قممال: اختفوموا فيهما  فمممنهم ممن قمال: زكممال اءَخمرة ممن ّفمتيممه  واألولمى قولمه: ممما 

 ُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغْيِري  وقوله: أزا َربُّكُم األْعفَى.َعِفمْ 

وقال آخرون: عذاا ال زيا  وعذاا اءَخرة  عّ ل هللا لمه الامرق  ممع مما أعم ّ لمه ممن العمذاا فمي   

 اءَخرة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن األعمح  عن خيثمة الُ ْعوّي  قال: 28041  

 ّفمتي فرعون أربعون سنة  قوله: أزا َربُكُم األْعفَى  وقوله: ما َعِفْمُم لَُكْم ِمْن إلٍَه َغيِري.ّان بين 

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيمع  عمن إسمرائيل  عمن ثُموير  عمن م اهم   قمال: مكمث 28042  

 فرعون في قومه بع ما قال: أزا َربُّكُم األْعفَى أربعين سنة.

 ُعنِي بذلك: فأخذه هللا زكال ال زيا واءَخرة. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: بل   

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا َهْوذَة  قال: ح ثنا عوا  عمن ال سمن  فمي قولمه: فأََخمذَهُ ّللّاُ 28043  

 زَكاَل اءَِخَرةِ واألُولى قال: ال زيا واءَخرة.
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ن قتما ة  عمن ال سمن فأََخمذَهُ ّللّاُ زَكماَل اءَِخمَرةِ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عم   

 واألُولى قال: عقوبة ال زيا واءَخرة  وهو قول قتا ة.

 وقال آخرون: األولى عايازه ربه وّوره به  واءَخرة قوله: أزا َربُّكُم األْعفَى. ذّر من قال ذلك:  

إسماعيل بن سميع  عن أبي َرِزين  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن28044  

فأَخذَهُ ّللّاُ زَكاَل اءَِخَرةِ واألُولى قال: األولى تكذيبه وعايازه  واءَخرة قوله: أزّا َربُّكمُم األْعفَمى  ثمم 

 قرأ: فََكذَّا َوَعَاى ثُّم أْ بََر يَْسعَى فََ َرَر فَنا َى فَقاَل أزا َربُّكُم األْعفَى  فهي الكفمة اءَخرة.

 وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك أزه أخذه بأّول عمفه وآخره. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  فأََخمذَهُ ّللّاُ 28045  

 زَكاَل اءَِخَرةِ واألُولى قال: أّول عمفه وآخره.

 ثنا سويان  عن مناور  عن م اه  فأََخمذَهُ ّللّاُ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح   

 زَكاَل اءَِخَرةِ واألُولى قال: أول أعماله وآخرها.

ـ ح ثنا ابمن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور. عمن معممر  عمن الكفبمّي: أَخمذَهُ ّللّاُ زَكماَل 28046  

 اءَِخَرةِ واألُولى قال: زكال اءَخرة من المعاية واألولى.

ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن م اه   قوله: زَكاَل اءَِخمَرةِ واألُولمى قمال: ح    

 عمفه ل َخرة واألولى.

وقوله: إّن فِي ذلَك لَِعْبَرة  ِلَمْن يَْتَرى يقول تعالى ذّره: إن في العقوبة التي عاقب هللا بها فرعون   

خمرة واألولمى: عظمة ومعتبمرا لممن يتماا هللا. ويترمى في عاتل الم زيا  وفمي أخمذه إيماه  زكماَل اءَ 

عقابه  وأخرا زكاَل اءَخرة ما را من قوله فأََخمذَهُ ّللّاُ ألن قولمه: فأََخمذَهُ ّللّاُ زَّكمل بمه  ف عمل زَكماَل 

 اءَِخَرةِ ما را من معناه  ء من لوظه.

ره لفمكذّبين بالبعث ممن قمريح  القمائفين أئِمذَا وقوله: أأْزتُْم أَش ّ َخْفقا أِم الّسماُء بَناها يقول تعالى ذّ  

َّّرةٌ خاِسَرةٌ: أأزتم أيها النماس أشم ّ خفقما  أم السمماء بناهما ربكمم  فمإن  ُّنّا ِعظاما زَِتَرة  قالُوا تِفَك إذ ا 

من بنى السماء فرفعها سقوا  َهيّن عفيه خفقكم وخفق أمثالكم  وإحيماؤّم بعم  ممماتكم. ولميس خفقكمم 

 بأش ّ من خفق السماء. وُعني بقوله: بَناها: َرفَعها  ف عفها لألرض سقوا. بع  مماتكم

وقوله: َرفََع َسْمَكها فََسّواها يقول تعالى ذّره: فسّوى السماء  ف  شيء أرفع من شيء  وء شيء   

أخوض من شيء  ولكن تميعهما مسمتوي اءرتوماع واءمتم ا . وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل 

 ذّر من قال ذلك: التأويل.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: َرفَمَع َسمْمَكها فََسمّواها 28047  

 يقول: رفع بناءها فسّواها.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28048  

ميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َرفَمَع َسمْمَكها قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  ت

 فََسّواها قال: رفع بناءها باير عم .

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28049  

 َرفََع َسْمَكها يقول: بُنيازها.

 32-29اآلية : 
ْغَطَح لَْيفََهمما َوأَْخممَرَا ُضممَ اَها *  َواألْرَض بَْعمم َ ذَِلممَك  ََحاَهمما *  القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:}َوأَ 

 أَْخَرَا ِمْنَها َمآَءَها َوَمْرَعاَها *  َواْلِ بَاَل أَْرَساَها {.

وقوله: وأْغَطَح لَْيفَها يقول تعالى ذّره: وأظفم ليل السماء  فأضاا الفيل إلى المسماء  ألن الفيمل    

روبها وطفوعها فيها  فأضيف إليها لَّما ّان فيها  ّما قيل ز موم الفيمل  إذ ّمان غروا الرمس  وغ

 فيه الطفوع والاروا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28050  

 قول: أظفم ليفها.وأْغَطح لَْيفَها ي

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 وأْغَطَح لَْيفَها يقول: أظفم ليفها.
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28051  

يعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قولمه: وأْغَطمَح لَْيفَهما قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تم

 قال: أظفم.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: وأْغَطمَح لَْيفَهما قمال: 28052  

 أظفم ليفَها.

 : أظفم.ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة وأْغَطَح لَْيفَها قال   

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: وأْغَطمَح لَْيفَهما قمال: 28053  

 الّظفمة.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28054  

 يقول في قوله: وأْغَطَح لَْيفَها يقول: أظفم ليفَها.

 م  بن ِسناٍن القّلاز  قال: ح ثنا حوص بن عمر  قال: ح ثنا ال كم عن عكِرمة ـ ح ثنا م28055  

 وأْغَطَح لَْيفَها قال: أظفم ليفها.

وقوله: وأْخَرَا ُضم اها يقمول: وأخمرا ضمياءها  يعنمي: أبمرز زهارهما فمأظهره  وزمّور ضم اها.   

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر    ـ28056  

قال: حم ثنا ال سمن  قمال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  وأْخمَرَا ُضم اها 

 زّورها.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: وأْخَرَا ُض اها يقمول: 28057  

 زّور ضياءها.

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28058  

 يقول في قوله: وأْخَرَا ُض اها قال: زهاَرها.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: وأْخمَرَا ُضم اها 28059  

 قال: ضوء النهار.

بَْعم َ ذلمَك  َحاهما: اختفممف أهمل التأويمل فمي معنمى قولممه بَْعم َ ذلمَك فقمال بعضممهم:  وقولمه: واألْرضَ   

  ُِحيم األرض من بع  َخفق السماء. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس  قولمه 28060  

قبممل األرض  وذلممك أن هللا َخفممق األرض حيممث ذّممر خفممق األرض قبممل السممماء  ثممم ذّممر السممماء 

بأقواتها من غيمر أن يم حوها قبمل السمماء  ثمم اسمتوى إلمى السمماء فسمّواهّن سمبع سمموات  ثمم  حما 

 األرض بع  ذلك  فذلك قوله: واألْرَض بَْع َ ذلَك  َحاها.

ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن28061  

عباس واألْرَض بَْع َ ذلَك  َحاها أْخَرَا ِمْنهما ماَءهما َوَمْرعاهما والِ بماَل أْرسماها يعنمي: أن هللا خفمق 

السموات واألرض  ففما فرغ من السمموات قبمل أن يتفمق أقموات األرض فيهما  بعم  خفمق السمماء  

زباتهمما إءّ بالفيممل وأرسممى ال بممال  يعنممي بممذلك  َْحوهمما األقمموات  ولممم تكممن تاممفح أقمموات األرض و

 والنهار  فذلك قوله: واألْرَض بَْع َ ذلَك  َحاها ألم تسمع أزه قال: أْخَرَا ِمْنها ماَءها َوَمرَعاها.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا يعقموا  عمن حومص  عمن عكِرممة  عمن ابمن عبماس  قمال: 28062  

لوي عمام  ثمم  ُحيمم األرض ممن وضع البيم عفى الماء عفى أربعة أرّمان قبمل أن يتفمق الم زيا بمأ

 ت م البيم.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن األعممح  عمن بكيمر بمن األخمنس  28063  

عممن م اهمم   عممن عبمم  هللا بممن عمممرو  قممال: خفممق هللا البيممم قبممل األرض بممألوي سممنة  ومنممه  ُِحيممم 

 األرض.

همما  وقممالوا: األرض ُخِفقممم و حيممم قبممل وقممال آخممرون: بممل معنممى ذلممك: واألرض مممع ذلممك  حا  

السماء  وذلك أن هللا قال: ُهَو الِّذي َخفََق لَُكْم ما فِي األْرِض َتِميعا ثُّم اْسمتََوى إلمى الّسمماِء فََسمّواُهّن 

َسْبَع َسَمَواٍت قالوا: فأخبر هللا أزه َسّوى السموات بع  أن خفق ما في األرض تميعا  قالوا فإذا ّمان 
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ف  وته لقوله: واألْرَض بَْع َ ذلَك  َحاها إءّ مما ذّرزما  ممن أزمه ممع ذلمك  حاهما  قمالوا:  ذلك ّذلك 

وذلك ّقول هللا عّل وتّل: ُعتُّل بَْع َ ذَلَك ززِيٌم بمعنى: مع ذلك ززيم  وّما يقال لفرتل: أزم أحممق  

 َّ تَْبنما فِمي الّلبُموِر ِممْن بَْعمِ  وأزم بع  هذا لئيم ال سب  بمعنى: مع همذا  وّمما قمال تمّل ثنماؤه: َولَقَمْ  

ِر: أي من قبل الذّر  واستره  بقول الُهذَلّي: ّْ  الذّ

 َحِمْ ُت إلَِهي بَْع َ ُعْرَوةَ إْذ زََ اِخراٌش وبَْعُض الّرّر أْهَوُن ِمْن بَْعِض  

 وزعموا أن خراشا ز ا قبل ُعْروة.  

عن َخِايف  عن م اه  واألْرَض بَْع َ ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  28064  

 ذلَك  َحاها قال: مع ذلك  حاها.

ـمم حمم ثني ابممن برممار  قممال: حمم ثنا عبمم  الممرحمن  قممال: حمم ثنا سممويان  عممن األعمممح  عممن 28065  

 «.واألْرَض ِعْن َ ذلَك  َحاها»م اه   أزه قال: 

بمن معبم   قمال: حم ثنا م مم  بمن ح ثنا عب  الرحمن بن عب  هللا بن عب  ال كم  قمال: حم ثنا عفمّي    

 سفمة  عن خايف  عن م اه  واألْرَض بَْع َ ذلَك  َحاها قال: مع ذلك  حاها.

ـ ح ثني م م  بن خفف العَْسق زّي  قمال: حم ثنا رّوا  بمن ال مّراح  عمن أبمي حمملة  عمن 28066  

 الس ّي  في قوله: واألْرَض بَْع َ ذلَك  َحاها قال: مع ذلك  حاها.

ل الذي ذّرزاه عن ابن عباس من أن هللا تعالى خفق األرض  وق ّر فيها أقواتها  ولم يَْ ُحها  والقو  

ثممم اسممتوى إلممى السممماء فسممّواهّن سممبع سممموات  ثممم  حمما األرض بعمم  ذلممك  فممأخرا منهمما ماءهمما 

ذلمَك  ومرعاها  وأرسى تبالها  أشبه بما  ّل عفيه ظاهر التنليل  ألزه تّل ثناؤه قال: واألْرَض بَْع َ 

ولميس فمي  حمو هللا األرض بعم  «  قَْبمل»أزمه خم ا معنمى « بَْعم » َحاها  والمعمروا ممن معنمى 

تسويته السموات السبع  وإغطاشه ليفها  وإخراته ض اها  ما يوتب أن تكون األرض ُخفقم بع  

ا  خفممق السممموات ألن المم حو إزممما هممو البسممى فممي ّمم م العممرا  والممم ّ يقممال منممه:  حمما يمم حو  َْحممو

 و ََحْيُم أَْ ِحي  َْحيا لاتان ومنه قول أُّمية بن أبي الافم:

  َاٌر  َحاها ثُّم أْعَمَرزا بِهاوأقاَم باألْخَرى التي هَي أْمَ  ُ  

 وقول أوس بن ح ر في زعم غيث:  

ٌّكأزّه فاِحٌص أو ءعٌب  اِحي    يَْنِوي ال َاى عن ت ي  األْرِض ُمْبتَِر

 ك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:وبن و الذي قفنا في ذل  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة واألْرَض بَْع َ ذلمَك  َحاهما: أي 28067  

 بسطها.

ـمم حمم ثني م ممم  بممن خفممف  قممال: حمم ثنا َرّوا   عممن أبممي حممملة  عممن السمم ّي  َحاهمما قممال: 28068  

 بسطها.

 ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان:  حاها: بسطها.ـ ح ثنا ابن برار  قال: 28069  

 وقال ابن زي  في ذلك ما:  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   فمي قولمه:  َحاهما قمال: حرثهما 28070  

َهمة  وأبّما  شقّها وقال: أْخمَرَا ِمْنهما ماَءهما َوَمْرعاهما  وقمرأ: ثُمّم َشمقَْقنا األْرَض َشمقّا... حتمى بفمغ وَ  ِّ فا

 وقال حين شقّها أزبَم هذا منها  وقرأ: واألْرِض ذاِت الّاْ عِ.

وقوله: أْخَرَا ِمْنها ماَءها يقول: فّ ر فيها األزهار. َوَمْرعاها يقول: أزبم زباتَها. وبن و المذي قفنما   

 في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم 28071  

 يقول في قوله: َوَمْرعاها ما خفق هللا فيها من النبات  وماَءها: ما فّ ر فيها من األزهار.

وقوله: والِ باَل أْرساها يقول: وال بال أثبتها فيها  وفي الك م متروك استاني ب ءلة الك م عفيه   

 معنى الك م: وال بال أرساها فيها.من ذّره  وهو فيها  وذلك أن 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة والِ باَل أْرسماها: أي أثبتهما ء 28072  

 تَِمي  بأهفها.
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ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن عطاء  عن أبي عب  الرحمن الّسفَِمّي  عن عفّي 28073  

قََمَام وقالم: تَْتفُق عفّي آ َم وذّريته يُفقون عفّي زَتْنهم  ويعمفمون عفمّي  قال: لما خفق هللا األرض

بالتطايا فأرساها هللا  فمنها ما ترون  ومنها مما ء تمرون  فكمان أّول قمرار األرض ّف مم ال ملور 

 إذا زُِتر يتتفج ل مها.

 

 36-33اآلية : 
ُّّر القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َمتَاعا  لُّكْم َوألْزعَم اِمُكْم *  فَمإِذَا َتمآَءِت الّطآّممةُ اْلُكْبمَرَى *  يَمْوَم يَتَمذَ

 اإِلزَساُن َما َسعََى *  َوبُّرَزِت اْلَ ِ يُم ِلَمن يََرَى {.

يعني تعالى ذّره بقوله: َمتاعا لَُكْم وألْزعاِمُكْم أزه خفق هذه األشمياء  وأخمرا ممن األرض ماءهما    

 إلى حين.ومرعاها  منوعة لنا  ومتاعا 

وقوله: فإذَا تاَءِت الّطاّمةُ الُكْبَرى يقول تعمالى ذّمره: فمإذا تماءت التمي تطمّم عفمى ّمل هائفمة ممن   

 األمور  فتامر ما سواها بعظيم هولها  وقيل: إزها اسم من أسماء يوم القيامة. ذّر من قال ذلك:

فّي  عن ابن عبماس  قولمه: ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن ع28074  

 فإذَا تاَءِت الّطاّمةُ الُكْبَرى من أسماء يوم القيامة  عظمه هللا وحذّره عبا ه.

ـ ح ثني م م  بن ُعَمارة  قال: ح ثنا سهل بن عمامر  قمال: حم ثنا مالمك بمن ِمْامول  عمن 28075  

يق أهل ال نة إلمى ال نمة  وأهمل النمار القاسم بن الولي   في قوله: فإذَا تاَءِت الّطاّمةُ اْلُكْبَرى قال: س

 إلى النار.

ّّر اإلزسان ما َعِمل في الم زيا    ُّّر اإلْزساُن ما َسعَى يقول: إذا تاءت الطاّمة يوم يتذ وقوله: يَْوَم يَتَذَ

من خير وشمّر  وذلمك سمعيه َوبُمّرَزِت الَ ِ ميُم يقمول: وأُْظِهمرت ال  ميم  وهمي زمار هللا لممن يراهما. 

 ر الناظرين.يقول: ألباا

 41-37اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَأَّما َمن َطاََى *  َوآثَمَر اْلَ يَماةَ الم ّْزيَا *  فَمإِّن اْلَ ِ ميَم ِهمَي اْلَممأَْوَى *  

 َوأَّما َمْن َخاَا َمقَاَم َربِّه َوزََهى النّْوَس َعِن اْلَهَوَى *  فَإِّن اْلَ نّةَ ِهَي اْلَمأَْوَى {.

 يقول تعالى ذّره: فأما من عتا عفى ربّه  وعااه واستكبر عن عبا ته.   

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28076  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َطاَمى قمال: 

 عاى.

اةَ الم ّْزيا يقممول: وآثممر متمماع ال يماة المم زيا عفممى ّرامممة اءَخمرة  وممما أعمم ّ هللا فيهمما قولمه: وآثَممَر اْلَ يمم  

ألوليائه  فعمل لف زيا  وسعى لها  وترك العمل ل َخرة فإّن الَ ِ يَم همَي الممأَْوى يقمول: فمإن زمار هللا 

 التي اسمها ال  يم  هي منللُهُ وَمأْواه  ومايُره الذي ياير إليه يوم القيامة.

وقوله: وأّما َمْن حاَا َمقاَم َربِّه وزََهى النّْوَس َعِن الَهَوى يقول: وأما من خاا مسألة هللا إيماه عنم    

وقوفمه يموم القيامممة بمين ي يمه  فاتقمماه  بمأ اء فرائضمه  واتتنمماا معاصميه وزََهمى الممنّْوَس َعمِن الَهممَوى 

  فلترها عمن ذلمك  وخمالف هواهما يقول: وزهى زوسه عن هواها فيما يكرهه هللا  وء يرضاه منها

 إلى ما أمره به ربه فإّن الَ نّةَ ِهَي الَمأَْوى يقول: فإن ال نة هي مأواه ومنلله يوم القيامة.

وق  ذّرزا أقوال أهل التأويل في معنى قولمه: وِلَممْن خماَا َمقماَم َربّمِه فيمما مضمى  بمما أغنمى عمن   

 إعا ته في هذا الموضع.

 

 46-42اآلية : 
َراَهما *  إِلَمَى القو ّْ ل فـي تأويـل قوله تعالى:}يَْسأَلُوزََك َعِن الّساَعِة أَيّاَن ُمْرَسماَها *  فِميَم أَزمَم ِممن ِذ

َّأَزُّهْم يَْوَم يََرْوزََها لَْم يَْفبَثَُواْ إِءّ َعِريّة    أَْو ُضَ اَها {.َربَّك ُمنتََهاَهآ *  إِزَّمآ أَزَم ُمنِذُر َمن يَْتَراَها *  

يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: يسألك يا م م  هالءء المكذّبون بالبعمث عمن    

الساعة التي تبعمث فيهما المموتَى ممن قبمورهم أيماَن مرسماها  متمى قيامهما وظهورهما  وّمان الومّراء 
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السماعة  يقول: إن قال قائمل: إزمما اإلرسماء لفسموينة  وال بمال الراسمية ومما أشمبههّن  فكيمف وَصمفَ 

باإلرساء  قفم: هي بمنللة السوينة إذا ّازم تاريمة فرسمم  ورسمّوها: قيامهما قمال: ولميس قيامهما 

 ّقيام القائم  إزما هي ّقولك: ق  قام الع ل  وقام ال ّق: أي ظهر وثبم.

ّْراهما يقمول: فمي أّي شميء أزمم ممن    ذّمر قال أبو تعور رحمه هللا: يقول هللا لنبيه: فِيَم أْزَم ِممْن ِذ

الساعة والب ث عن شأزها. وذُّر أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم ّان يُكثر ذّر السماعة  حتمى 

 زللم هذه اءَية.

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا سويان بن عيينة  عن اللهرّي  عمن ُعمروة  عمن 28077  

  حتمى أزملل هللا عمّل وتمّل: فِميَم عائرة  قالم: لم يلِل النبّي صفى هللا عفيه وسفم يَسأل عن السماعة

ّْراها  إلى َربَّك ُمْنتَهاها.  أْزَم ِمْن ِذ

َُّريب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن إسمماعيل  عمن طمارق بمن شمهاا  قمال: ّمان 28078   ـ ح ثنا أبو 

النبممّي صممفى هللا عفيممه وسممفم ء يمملال يَممذّر شممأن السمماعة حتممى زللممم يَْسممئَفُوزََك َعممِن الّسمماَعِة أيّمماَن 

 ْرساها ... إلى َمْن يَْتراها.مُ 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28079  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: فميَم أْزمَم ِممْن 

ّْراها قال: الساعة.  ِذ

ول: إلى ربك منتهى عفمها  أي إليه ينتهي عفم السماعة  ء يعفمم وقمم وقوله: إلى َربَّك ُمْنتَهاها يق  

 قيامها غيره.

وقوله: إزَّمما أْزمَم ُمْنمِذُر َممْن يَْترماها يقمول تعمالى ذّمره لم مم : إزمما أزمم رسمول مبعمو  بإزمذار   

تكفمف الساعة من يتاا عقاا هللا فيها عفى إترامه  ولم تكفّف عفَم وقم قيامها  يقول: ف ع ما لمم 

 عفَمه  واعمل بما أُمرت به  من إزذار من أُمرت بإزذاره.

واختفف القّراء في قراءة قوله: ُمْنِذُر َمْن يَْتراها فكان أبو تعور القارىء وابن م يامن يقمرآن:   

بممالتنوين  بمعنممى: أزممه منممذٌر َمممْن يَترمماها وقممرأ ذلممك سممائر قممّراء الم ينممة ومكممة والكوفممة « ُمْنممِذرٌ »

 ضافة ُمْنِذٍر إلى من.والبارة بإ

 والاواا من القول في ذلك عن ي: أزهم قراءتان معروفتان  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب.  

وقوله: ّأزُّهْم يَْوَم يََرْوزَهما لَمْم يَْفبَثُموا إءّ َعِرميّة  أْو ُضم اها يقمول تمّل ثنماؤه: ّمأن همالءء المكمذّبين   

ن عظميم هولهما  لمم يفبثموا فمي الم زيا إء عرمية يموم  أو بالساعة  يوم يرون أن الساعة ق  قاممم  مم

ض ا تفك العرية والعرا تقول: آتيك العرية أو غ َاتَها  وآتيك الام اةَ أو عرميتها  في عفمون معنمى 

الا اة  بمعنى أّول النهار  والعرية: آخر النهار  فكذلك قوله: إءّ َعِرميّة  أْو ُضم اها إزمما معناهما إء 

 له  وينر  هذا البيم:آخر يوم أو أوّ 

 َعِريّةَ الِه ِل أْو ِسَراِرها   زَْ ُن َصبَْ نا عاِمرا فِي  َاِرها 

 يعني: عرية اله ل  أو عرية سرار العرية.  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه: ّمأزُّهْم يَمْوَم يََرْوزَهما لَمْم 28080  

 ة  أْو ُض اها وقم ال زيا في أعين القوم حين عاينوا اءَخرة.يَْفبَثوا إءّ َعِريّ 

 سورة عبس

 سورة عبس مكية

 وآياتها ثنتان وأربعون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 4-1اآلية : 
ّّمَى *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َعبََس َوتَمَولَّى *  أَن َتمآَءهُ األْعَممَى *  َوَمما يُمْ ِريَك لَعَفّمهُ يَّل

َرَى {. ّْ ُّّر فَتَنوَعَهُ الذّ  أَْو يَذّ
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يعني تعالى ذّره بقوله: َعبََس: قَبََض وتهمه تكّرهما  َوتَمَولّى يقمول: وأعمرض أْن تماَءهُ األْعَممى    

يقول: ألن تاءه األعمى. وق  ذُّر عمن بعمض القمّراء أزمه ّمان يطمّول األلمف ويمم ّها ممن أْن تماَءهُ 

نى الك م ّمان عنم ه: أَأن تماءه األعممى عمبس وتمولى  ّمما قمرأ ممن وّأّن مع«  آْن تاَءهُ »فيقول: 

 وقارها.« أنْ »قرأ: أْن ّاَن ذَا مال َوبَنِيَن بم ّ األلف من 

وذُّر أن األعمى الذي ذّره هللا فمي همذه اءَيمة  همو ابمن أّم مكتموم  عوتمب النبمّي صمفى هللا عفيمه   

 وسفم بسببه. ذّر األخبار الوار ة بذلك:

ـ ح ثنا سعي  بن ي يى األموّي  قال: ح ثنا أبي  عن هرمام بمن ُعمروة ممما عرضمه عفيمه 28081  

ُعروة  عن عائرة قالم: أزللم َعبََسى َوتََولّى في ابن أّم مكتوم  قالمم: أَتمى إلمى رسمول هللا صمفى 

هللا عفيمه وسممفم ف عممل يقممول: أرشمم زي  قالممم: وعنم  رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم مممن عظممماء 

رممرّين  قالممم: ف عممل النبممّي صممفى هللا عفيممه وسممفم يُْعممِرض عنممه  ويُْقبِممل عفممى اءَخممر  ويقممول: الم

 فيقول: ء فوي هذا أُزللم: َعبََس وتََولّى.« أَتََرى بِما أقُولُهُ بأْسا »

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28082  

َعبََس َوتَّولى أْن تاَءهُ األْعَمى قال: بينا رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم ينماتي ُعتبمة عباس قوله: 

بن ربيعة وأبا تهل بن هرام والعباس بن عب  المطفب  وّان يتا ّى لهم ّثيرا  ويَ مِرص عفميهم 

ل عبم  أن يالمنوا  فأقبل إليه رتل أعمى  يقال له عب  هللا بن أم مكتموم  يمرمي وهمو ينماتيهم  ف عم

هللا يستقرىء النبّي صفى هللا عفيه وسفم آية من القرآن  وقال: يا رسول هللا  َعفّمني مما عفّمك هللا  

فأعرض عنه رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  وَعبَس في وتهه وتّولى  وِّره ّ ممه  وأقبمل عفمى 

ه  أمسممك هللا بعممض اءَخممرين ففممما قضممى رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم  وأخممذ ينقفممب إلممى أهفمم

ُّّر  ّّى أْو يَمذّ باره  ثم َخوَق برأسه  ثم أزلل هللا: َعبََس َوتَولّى أْن تاَءهُ األْعَمى َوما يُْ ِريَك لَعَفّهُ يَّل

َّْرى  ففما زلل فيه أّرمه رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم وّفّمه  وقال له:  مما حاَتتُمك  »فَتَْنوَعَهُ الذّ

وذلمك لمما أزملل هللا: « َهْل لََك حاَتةٌ فِي َشمْيٍء »وإذا ذهب من عن ه قال له: « ْيٍء َهْل تُِري ُ ِمْن شَ 

ّّى.  أّما َمِن اْستَْانَى فأْزَم لَهُ تََا ّى َوما َعفَْيَك أءّ يَّل

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن هرام  عن أبيمه  قمال: زللمم فمي ابمن أّم مكتموم 28083  

 أْن تاَءهُ األْعَمى.َعبََس َوتَّولَى 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28084  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   في قمول هللا أْن تماَءهُ 

 األْعَمى قال: رتل من بني فهر  يقال له ابن أّم مكتوم.

 ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َعممبََس َوتَممَولّى أْن تمماَءهُ ـمم حمم28085  

األْعَمى: عب  هللا بن زائ ة  وهو ابن أّم مكتوم  وتاءه يستقِرئه  وهو ينماتي أُميّمة بمن َخفَمف  رتمٌل 

ن َعممبََس ممن ِعْفيممة قممريح  فممأعرض عنممه زبممّي هللا صممفى هللا عفيمه وسممفم  فممأزلل هللا فيممه ممما تسمممعو

ذُّممر لنمما أن زبممّي هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم »َوتَممَولّى أْن تمماَءهُ األْعَمممى إلممى قولممه: فأْزممَم َعْنممهُ تَفَّهممى 

 «.استتفوه بع  ذلك مّرتين عفى الم ينة  في غلوتين غلاهما يّافي بأهفها

المك  أزمه رآه ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  عمن أزمس بمن م28086  

 يوم القا سية معه راية سو اء  وعفيه  رع له.

ـ ح ثنا ابن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة قمال: تماء ابمن أّم 28087  

مكتوم إلى النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم وهمو يكفمم أبمّي بمن َخفَمف  فمأعرض عنمه  فمأزلل هللا عفيمه: 

ّي صفى هللا عفيه وسفم بع  ذلك يُكرمه. قال أزس: فرأيته يوم القا سية عفيمه َعبَس َوتََولّى  فكان النب

 ِ ْرع  ومعه راية سو اء.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28088  

 يقول في قوله: َعمبََس وتمّولى تام ى رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم لرتمل ممن مرمرّي قمريح

ّثير المال  ورتا أن ياُْلمن  وتاء رتل من األزاار أعمى  يقال له عبم  هللا بمن أّم مكتموم  ف عمل 

يسأل زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم  فكرهه زبّي هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم وتمّولى عنمه  وأقبمل عفمى 
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ى الم ينمة ممّرتين  فمي الانّي  فوعش هللا زبيّه  فأّرمه زبمّي هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  واسمتتفوه عفم

 غلوتين غلاهما.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   وسألته عن قول هللا عّل وتّل: 28089  

َعبََس َوتََولّى أْن تاَءهُ األْعَمى قال: تاء ابن أّم مكتوم إلى رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم وقائم ه 

هللا صفى هللا عفيه وسفم يرير إلى قائ ه يَُكّف  وابن أّم مكتموم  يُْبار  وهو ء يبار  قال: ورسول

ي فعه وء يُبار قال: ّحتى َعبَس رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  فعاتبه هللا في ذلمك  فقمال: َعمبََس 

ّّمى... إلمى قولمه: فأْزمَم َعْنمهُ تَفَّهمى قم ال ابمن زيم : ّمان َوتََولّى أْن تاَءهُ األْعَمى َوما يُْ ِريَك لَعَفّمهُ يَّل

متََم ممن الموحي شميئا  ّمتم همذا عمن زوسمه قمال: وّمان  َّ يقال: لو أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسمفم 

 يتا ّى لهذا الرريِف في تاهفيته  رتاء أن يسفم  وّان عن هذا يتفّهى.

ّّى يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسمف   م: ومما يم ريك يما وقوله: َوما يُْ ِريَك لَعَفّهُ يَّل

ّّمى: يقمول: يتطّهمر ممن ذزوبمه. وّمان ابمن زيم   م م   لعّل هذا األعمى الذي َعبَسمم فمي وتهمه يَّل

 يقول في ذلك ما:

ّّى: يُْسِفم.28090    ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: لَعَفّهُ يَّل

   ّْ ُّّر فَتَْنوَعَممهُ الممذّ ّّر فتنوعَممه الممذّرى: يعنممي يعتبممر فينوعممه اءعتبممار وقولممه: أْو يَممذّ َرى يقممول: أو يتممذ

ُّّر  وق  ُروي عمن عاصمم النامُب « فتَْنوَعُهُ »واءتعاظ  والقراءة عفى رفع:  عطوا به عفى قوله: يَذّ

 فيه والرفُع  والناب عفى أن ت عفه توابا بالواء لفعّل  ّما قال الراعر:

 يُِ ْلنَنَا الفّّمةَ ِمْن لَّماتِها  ءتِها  َعّل ُصُروَا ال ّْهِر أْو  ُو 

 وتُْنقََع الاُفّةُ ِمْن ُغ ّتِها   فَتَْستَِريَح النّْوُس ِمْن َزْفراتِها 

 يُروى بالرفع والناب.« وتنقع»  

 10-5اآلية : 
ّّمَى *  َوأَّمما القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَّما َمِن اْستَْانََى *  فَأَزَم لَهُ تََا َّى *  َوَما َعفَ  ْيمَك أَءّ يَّل

 َمن َتآَءَك يَْسعََى *  َوُهَو يَْتَرَى *  فَأَزَم َعْنهُ تَفَّهَى {.

يقول تعالى ذّره لنبيه م مم  صمفى هللا عفيمه وسمفم: أمما ممن اسمتانى بمالمه  فأزمم لمه تتعمّرض     

 رتاء أن يُسِفم.

أّمما َممِن اْسمتَْانَى فأْزمَم لَمهُ تََام ّى قمال: ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان 28091  

 زللم في العباس.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28092  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: أّما َمِن اْستَْانَى 

ّّى يقول: وأّي شيء عفيك أن ء يتطّهر ممن  قال: عتبة بن ربيعة وشبية بن ربيعة َوما َعفَْيَك أءّ يَّل

ّوره فيُسفم  وأّما َمْن تاَءَك يَْسعَى َوُهَو يَْتَرمى يقمول: وأمما همذا األعممى المذي تماءك سمعيا  وهمو 

 يره وتَاَافَل.يترى هللا ويتقيه  فأْزَم َعْنهُ تَفَّهى يقول: فأزم عنه تُْعِرض  َوتَراَغُل عنه با

 

 17-11اآلية : 
ممَرهُ *  فَممي ُصممُ ٍف ّمَكّرَمممٍة *   َّ َرةٌ *  فََمممن َشممآَء ذَ ِّ َّ ّ إِزَّهمما تَممْذ القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:}

وََرهُ {. ّْ َراٍم بََرَرةٍ *  قُتَِل اإِلزَساُن َمآ أَ ِّ  ّمْرفُوَعٍة ّمَطّهَرةٍ *  بِأَْيِ ي َسوََرةٍ *  

َّ ّ ما األمر ّما توعل يا م م   من أن تعبِس في وته من تاءك يسعى وهو يقول تعالى ذّ    ره: 

َرةٌ يقمول: إن همذه العظمة وهمذه السمورة تمذّرة يقمول: عظمة  ِّ يترى  وتتا ّى لمن استانى إزّها تَْذ

ََّرهُ يقول: فمن شاء من عبا  هللا ذّره  يقول: ذّر تنليل هللا ووحيه  والهاء فمي  وعبرة فََمْن شاَء ذَ

ََّرهُ »لفسورة  وفي قوله « إزّها»قوله  لفتنليل والوحي في ص ف يقول إزها تمذّرة فِمي ُصمُ ٍف « ذَ

 ُمَكّرَمٍة َمْرفُوَعٍة ُمَطّهَرةٍ يعني في الفوح الم ووظ  وهو المرفوع المطّهر عن  هللا.

 وقوله: بِأْيِ ي َسوَرةٍ يقول: الا ف المكّرمة بأي ي َسوَرة  تمع سافر.  

َّتَبة. ذّر من قال ذلك:وا    ختفف أهل التأويل فيهم ما هم  فقال بعضهم: هم 
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ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28093  

َّتَبة.  قوله: بِأْيِ ي َسوََرةٍ يقول: 

 ة  فمي قولمه: بِأْيمِ ي ـ ح ثنا ابن عب  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما28094  

 َسوَرةٍ قال: الَكتَبة.

 وقال آخرون: هم القُّراء. ذّر من قال ذلك:  

مَرهُ فِمي 28095   َّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: فََممْن شماَء ذَ

 ء.ُصُ ٍف ُمَكّرَمٍة َمْرفَُوَعٍة ُمَطّهَرةٍ بِأْيِ ي َسوَرةٍ قال: هم القّرا

 وقال آخرون: هم الم ئكة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28096  

َراٍم بََرَرةٍ يعني الم ئكة. ِّ  عباس بِأْيِ ي َسوََرةٍ 

مَراٍم ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم  فمي قولمه: بِ 28097   ِّ أْيمِ ي َسموََرةٍ 

 بََرَرةٍ قال: الّسوَرة: الذين يُْ اون األعمال.

وأولممى األقمموال فممي ذلممك بالاممواا: قممول مممن قممال: هممم الم ئكممة الممذين يَْسممِورون بممين هللا ورسممفه   

بالوحي. وسوير القوم: الذي يسعى بينهم بالافح  يقال: َسوَرت بين القوم: إذا أصف م بيمنهم ومنمه 

 اعر:قول الر

 َوما أ َُع الّسواَرةَ بَيَن قَْوميَوما أْمِري بِِاَح إْن َمَرْيُم  

وإذا ُوّته التأويل إلى ما قفنا  احتمل الوته الذي قاله القائفون هم الَكتَبة  والمذي قالمه القمائفون همم   

 القُّراء  ألن الم ئكة هي التي تقرأ الكتب  وتَْسِور بين هللا وبين رسفه.

   ِّ َراٍم بََرَرةٍ والبَمَررة: تممع بماّر  ّمما الَكوَمرة تممع ّمافر  والّسمَ رة تممع سماحر  غيمر أن وقوله: 

المعروا من ّ م العرا إذا زطقوا بواحم ة أن يقولموا: رتمل بَمّر  واممرأة بمّرة  وإذا تمعموا ر ّوه 

ي واحم ه أن إلى تمع فاعل  ّما قالوا: رتل َسِرّي  ثم قالوا في تمعه: قوم َسمراة  وّمان القيماس فم

يكون ساريا. وق  ُحكي سماعا من بعض العرا: قوم ِخيََرة بََرَرة  وواح  الَتيمرة: َخْيمر  والبَمَرَرة: 

 بّر.

وََرهُ يقول تعالى ذّره: لعن اإلزساُن الكافر ما أّوره وبن و الذي قفنا في    ّْ وقوله: قُتَِل اإلْزساُن ما أ

 ذلك قال م اه .

  الممرحمن المسممروقي  قممال: حمم ثنا عبمم  ال ميمم  الِ ّمممازّي  عممن ـمم حمم ثني موسممى بممن عبمم28098  

 األعمح  عن م اه   قال: ما ّان في القرآن قُتَِل اإلْزساُن أو فُعل باإلزسان  فإزما عني به الكافر.

وََرهُ بفاني أزه الكافر.28099   ّْ  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان قُتَِل اإلْزساُن ما أ

وََرهُ وتهان. أح هما: التع ب من ّوره  مع إحسان هللا إليه  وأيا يه عنم ه. واءَخمر: وف   ّْ ي قوله: أ

 ما الذي أّوره  أي أّي شيء أّوَره 

 

 23-18اآلية : 
*   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ِمْن أَّي َشيٍء َخفَقَهُ *  ِممن زّْطوَمٍة َخفَقَمهُ فَقَم َّرهُ *  ثُمّم الّسمبِيَل يَّسمَرهُ 

َّ ّ لَّما يَْقِض َمآ أََمَرهُ {.  ثُّم أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ *  ثُّم إِذَا َشآَء أَزَرَرهُ *  

يقول تعالى ذّره: من أّي شيء خفق اإلزساَن الكافَر ربّه حتمي يَتََكبّمَر. ويمتعّظم عمن طاعمة ربمه     

ْطوٍَة َخفَقَهُ فَقَ َّرهُ أحمواء : زطومة تمارة  واإلقرار بتوحي ه ثم بين تّل ثناؤه الذي منه خفقه  فقال: ِمْن زُ 

ثم َعفَقة أخرى  ثم ُمْضاة  إلى أن أتم عفيه أحواله  وهو في رحم أممه ثُمّم الّسمبِيَل يَّسمَرهُ يقمول: ثمم 

 يّسره لفسبيل  يعني لفطريق.

ر من واختفف أهل التأويل في السبيل الذي يّسره لها  فقال بعضهم: هو خروته من بطن أمه. ذّ  

 قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28100  

 عباس  ثُّم الّسبِيَل يَّسَرهُ يعني بذلك: خروته من بطن أمه يّسره له.
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ـ ح ثني ابن حمي   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن إسمماعيل  عمن أبمي صمالح ثُمّم 28101  

 يَل يَّسَرهُ قال: سبيل الّرِحم.الّسبِ 

ـم حمم ثنا ابمن حميمم   قمال: حمم ثنا مهمران  عممن سمويان  عممن السم ّي ثُممّم الّسمبِيَل يَّسممَرهُ قممال: 28102  

 خروته من بطن أمه.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة ثُّم الَسبِيَل يَّسمَرهُ قمال: 28103  

 .خروته من بطن أمه

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ثُّم الّسبِيَل يَّسَرهُ قمال: أخرتمه ممن بطمن    

 أمه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: طريق ال ّق والباطل  بيّناه له وأعمفناه  وسهفنا لمه العممل بمه. ذّمر   

 من قال ذلك:

يان  عمن منامور  عمن م اهم  ثُمّم الّسمبِيَل ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: حم ثنا وّيمع  عمن سمو28104  

َّوُورا. را َوإّما  ِّ  يَّسَرهُ قال: هو ّقوله: إزّا َه َْيناهُ الّسبِيَل إّما شا

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

ه   قوله: ثُّم الّسبِيَل يَّسَرهُ قال: عفمى ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م ا

 ز و إزّا َه َْيناهُ الّسبِيَل.

ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قمال: سمبيل    

 الرقاء والسعا ة  وهو ّقوله: إزّا َه َْيناهُ الّسبِيَل.

ن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: قال ال سمن  فمي ـ ح ثنا ابن عب األعفى  قال: ح ثنا اب28105  

 قوله: ثُّم الّسبيَل يَّسَرهُ قال: سبيل التير.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: ثُّم الّسبِيَل يَّسَرهُ قال: 28106  

 ه اه لإلس م الذي يّسره له  وأعفمه به  والسبيل سبيل اإلس م.

ى التأويفين في ذلك عن ي بالاواا. قول من قال: ثم الطريق  وهو التروا ممن بطمن أممه وأول  

 يّسره.

وإزما قفنا ذلك أولى التأويفين بالاواا  ألزه أشبههما بظاهر اءَية  وذلك أن التبمر ممن هللا قبفهما   

أوسمى ذلمك  وبع ها عن صوته خفقه  وت بيره تسمه  وتاريوه إياه في األحوال  فاألولى أن يكون

 زظير ما قبفه وبع ه.

وقوله: ثُّم أماتَهُ فأْقبََرهُ يقول: ثم قَبََض ُروحه  فأماته بع  ذلك. يعني بقوله: أْقبَمَرهُ: صميره ذا قبمر    

 والقابر: هو ال افن الَمْيَم بي ه  ّما قال األعرى:

 لَْو أْسنَ َْت َمْيتا إلى زَْ ِرهاعاَش ولَْم يُْنقَْل إلى قابِِر  

والُمْقبِر: هو هللا  الذي أمر عبا ه أن يقبروه بع  وفاتمه  فاميره ذا قبمر. والعمرا تقمول فيمما ذُّمر   

لي: بَتَمْرت ذزمب البعيمر  وهللا أبتمره وَعَضمْبم قَمرَن الثمور وهللا أعضمبه وطمر ت عنمي ف زما  وهللا 

 أْطَر َه  َصيّره طري ا.

شماء هللا أزرمره بعم  مماتمه وأحيماه  يقمال: أْزَرمَر هللا الميمم   وقوله: ثُّم إذَا شاَء أْزَرَرهُ يقول: ثمم إذا  

 بمعنى: أحياه  وزََرَر الميُم بمعنى حيي هو بنوسه ومنه قول األعرى:

 حتى يَقُوَل النّاُس ِمّما رأَْوايا َعَ بَا ِلْفَميِّم النّاِشِر  

َّ ّ لَّما يَْقِض ما أَمَرهُ يقول تعالى ذّره: ّ  ليس ا   ألمر ّما يقول هذا اإلزسان الكافر  من وقوله: 

أزه ق  أ ّى حّق هللا عفيه  في زوسه وماله  لّما يَْقِض ما أََمَرهُ: لم يمال ّ مما فمرض عفيمه ممن الومرائض 

 ربّه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثن28107  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: لَّمما يَْقمِض مما 

 أَمَرهُ قال: ء يقضي أح  أب ا ما افُتِرض عفيه. وقال ال ر : ّّل ما افترض عفيه.

 30-24اآلية : 
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إِلَمَى َطعَاِممِه *  أَزّما َصمبَْبنَا اْلَممآَء َصمبّا  *  ثُمّم َشمقَْقنَا القول فـي تأويـل قوله تعمالى:}فَْفيَنُظِر اإِلزَسماُن 

 األْرَض َشقّا  *  فَأَزبَتْنَا فِيَها َحبّا  *  َوِعنَبا  َوقَْضبا  *  َوَزْيتُوزا  َوزَْت   *  َوَح َآئَِق ُغْفبا  {.

 لى طعامه ّيف  بّره  ّما:يقول تعالى ذّره: ففينظر هذا اإلزسان الكافر الُمنكر توحي  هللا إ   

ـم حم ثنا ابمن حميم   قممال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عممن منامور  عمن م اهم  فَْفيَْنُظممِر 28108  

 اإلْزساُن إلى َطعاِمِه وشرابه  قال: إلى مأّفه ومرربه.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28109  

ل سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: فَْفيَْنُظِر اإلْزساُن قال: ح ثنا ا

 إلى َطعاِمِه: آية لهم.

واختفوم القّراء في قراءة قوله: أزّا َصبَبَْنا الَماَء َصبّا فقرأتمه عاممة قمّراء الم ينمة والبامرة بكسمر   

بومتح األلمف  بمعنمى: « أزّما»اممة قمّراء الكوفمة عفى وته اءستئناا  وقرأ ذلمك ع«  أزّا»األلف من 

في موضع خوض  عفى زية تكريمر التمافض  وقم  ي موز أن « أزّا»ففينظر اإلزسان إلى أزا  في عل 

 يكون رفعا إذا فُت م  بنية طعامه أزّا صببنا الماء صبا.

 ء فمايب.والاواا من القول في ذلك عن ي: أزهما قراءتان معروفتان: فبأيتهما قرأ القارى  

وقوله: أزّا َصبَْبنا الماَء َصبّا يقول: أزما أزللنما الايمث ممن السمماء إزملاء   وصمببناه عفيهما صمبا ثُمّم   

َشقَْقنا األْرَض َشقّا يقول: ثم فتقنا األرض  فا ّعناها بالنبات فأْزبَتْنا فِيهما َحبما: يعنمي حمّب الملرع  

الرعير وغير ذلك َوِعنَبا يقول: وّمرم عنمب. وهو ّّل ما أخرتته األرض من ال بوا  ّال نطة و

َوقَْضبا يعني بالقَْضب: الّرْطبة  وأهل مكة يسمون القَّم القَْضب. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل 

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28110  

 ا يقول: الِواِواة.َوقَْضب

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َوقَْضممبا قممال: والقضممب: 28111  

 الوَاافِص. قال أبو تعور رحمه هللا: الِواواة: الّرطبة.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28112  

 ْضبا يعني الرطبة.يقول في قوله: َوقَ 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا عب  الواح  بن زيا   قال: ح ثنا يموزس  عمن ال سمن  فمي قولمه: 28113  

 َوقَْضبا قال: القضب: العَفَف.

وقوله: َوَزْيتُوزا وهو الليتون الذي منه الليم َوزَْت   َوَحم َائَِق ُغْفبما وقم  بيّنما أن ال  يقمة البسمتان   

قوله: ُغْفبا يعني: ِغ ظا. ويعني بقوله: ُغْفبما أشم ارا فمي بسماتين غم ظ. والافمب: الم ّوط عفيه. و

 تمع أغفب  وهو الافيش الرقبة من الرتال ومنه قول الورز ق:

 َعَوى فأثاَر أْغفََب َضْياَِميّافََوْيَل اْبِن الَمراَغِة ما اْستَثاَرا   

خت ا منهم في البيمان عنمه  فقمال بعضمهم: همو وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل  عفى ا  

 ما التّف من الر ر واتتمع. ذّر من قال ذلك:

ُّفَيمب  عمن أبيمه  عمن ابمن 28114   َُّريمب  قمال: حم ثنا ابمن إ ريمس  عمن عاصمم بمن  ـ ح ثنا أبمو 

 عباس  في قوله: َوَح َائَِق ُغْفبا قال: ال  ائق: ما التّف واتتمع.

مرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن ع28115  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: َوَحم َائَِق ُغْفبما 

 قال: طيبة.

 وقال آخرون: ال  ائق: زبم الر ر ّفه. ذّر من قال ذلك:  

ضميل  قمال: حم ثنا عامام  عمن أبيمه: ال م ائق: زبمم ـ ح ثنا أبو هرام  قال: حم ثنا ابمن ف28116  

 الر ر ّفها.

ـ ح ثني م م  بن سنان القّلاز  قال: ح ثنا أبو عاصم  عن شبيب  عن عكرمة  عن ابن 28117  

 عباس: َوَح َائَِق ُغْفبا قال: الر ر يُستظّل به في ال نة.

 وقال آخرون: بل الاُفب: الّطوال. ذّر من قال ذلك:  
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حمم ثني عفممّي  قممال: حمم ثنا أبممو صممالح  قممال: ثنممي معاويممة  عممن عفممّي  عممن ابممن عبمماس ـمم 28118  

 َوَح َائَِق ُغْفبا يقول: طواء .

 وقال آخرون: هو النتل الكرام. ذّر من قال ذلك:  

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة  فممي قولممه: َوَحمم َائَِق ُغْفبمما 28119  

 الكرام. والافب: النتل

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  فمي قولمه: َوَحم َائَِق ُغْفبما قمال:    

 النتل الكرام.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوَح َائَِق ُغْفبا: عظام 28120  

 ال: العظام الرقاا  يقال: هو أغفب الرقبة: عظيمها.النتل العظيمة الِ ْذع  قال: والافب من الرت

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن عكِرمة َح َائَِق ُغْفبا قال: 28121  

 عظام األوساط.

 

 42-31اآلية : 
َهة  َوأَبّا  *  ّمتَاعا  لُّكْم َوألْزعَاِمُكمْ  ِّ *  فَإِذَا َتآَءِت الّاآّخةُ *  يَمْوَم  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوفَا

يُْانِيمِه *  يَِوّر اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه *  َوأُّمِه َوأَبِيِه *  َوَصماِحبَتِهُ َوبَنِيمِه *  ِلُكمّل اْممِرىٍء ّممْنُهْم يَْوَمئِمٍذ َشمأٌْن 

ٍذ َعفَْيَها َغبََرةٌ *  تَْرَهقَُها قَتَمَرةٌ *  أُْولَمـَئَِك ُوُتوهٌ يَْوَمئٍِذ ّمْسِوَرةٌ *  َضاِحَكةٌ ّمْستَْبِرَرةٌ *  َوُوُتوهٌ يَْوَمئِ 

 ُهُم اْلَكوََرةُ اْلوََ َرةُ {.

يقممول تعممالى ذّممره: وفاّهممة: ممما يأّفممه النمماس مممن ثمممار األشمم ار  واألّا: ممما تأّفممه البهممائم مممن    

 العُرب والنبات. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

َهمة  قمال: مما يأّمل ابمن 28122   ِّ ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن مبارك  عن ال سن َوفا

 آ م.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28123  

َهمة  قمال: ِّ مما أّمل  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم  َوفا

 الناس.

َهة  قال: أما الواّهة ففكم.28124   ِّ  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوفا

َهة  قال: الواّهمة 28125   ِّ ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوفا

 لنا.

ن الموضل  قمال: حم ثنا حميم   قمال: قمال أزمس ـ ح ثنا حمي  بن مسع ة  قال: ح ثنا برر ب28126  

َهة  وأبّا قال: قم  عفمنما مما الواّهمة   ِّ بن مالك: قرأ عمر: َعبََس َوتَّولَى حتى أتى عفى هذه اءَية: َوفا

 قال: إن هذا لهو التكفف.« شّك الطبريّ »فما األّا  ثم أحسبه 

أزمس  قمال: قمرأ عممر بمن التطماا ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ابمن أبمي عم ّي  عمن حميم   عمن    

َهة  وأبّا قال: ق  عرفنا الواّهة  فمما األّا   ِّ رضي هللا عنه َعبََس َوتََولّى ففما أتى عفى هذه اءَية َوفا

 قال: لعمرك يا بن التطاا إن هذا لهو التكفف.

ن أزمس  ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عن موسى بن أزس  عم   

َهة  وأبّا قال: ق  عرفنا الواّهة  فما األّا  ثم قمال: ب سمبنا مما قم  عفمنما  وألقمى  ِّ قال: قرأ عمر: َوفا

 العاا من ي ه.

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: حم ثنا شمعبة  عمن خفيم  بمن تعومر  عمن أبمي    

 أزه قال: إن هذا هو التكفف.إياس معاوية بن قُرة  عن أزس  عن عمر رضي هللا عنه 

 قال: وح ثني قتا ة  عن أزس  عن عمر بن و هذا ال  يث ّفه.   

ـ ح ثنا أبو ّريب وأبو السائب ويعقوا  قالوا: حم ثنا ابمن إ ريمس  قمال: سممعم عاصمم 28127  

ُّفَيب  عن أبيه  عن ابن عباس  قال: ع ّ سبعا  تعل رزقه في سمبعة  وتعفمه ممن سمبعة  وقمال  بن 

 آخر ذلك: األّا ما أزبتم األرض  مما ء يأّل الناس. في
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ح ثنا أبو هرام  قال: ح ثنا ابن فضيل  قال: ح ثنا عاصم  عن أبيه  عن ابن عباس  قال: األّا:    

 زبم األرض مما تأّفه ال واّا  وء يأّفه الناس.

ا عب  المفك  عن سمعي  ـ ح ثنا أبو ّرا وأبو السائب  قاء: ح ثنا ابن إ ريس  قال: ح ثن28128  

بن ُتبَير  قال: ع ّ ابن عباس  وقال: األّا: ما أزبتم األرض لألزعام  وهذا لوش ح يث أبي ّريب. 

 وقال أبو السائب في ح يثه  قال: ما أزبتم األرض مما يأّل الناس وتأّل األزعام.

 

ي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أب28129  

 عباس  قال: األّا: الكأل والمرعى ّفه.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن منامور  عمن أبمي 28130  

 َرِزين  قال: األّا النبات.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن أبي َرزين  مثفه.   

ا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن األعممح أو غيمره  ـ ح ثن28131  

 عن م اه   قال: األّا: المرعى.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قال: قال م اه  وأبّا: المرعى.   

: مما تأّمل ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن مبمارك  عمن ال سمن وأبّما قمال: األاّ 28132  

 األزعام.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28133  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: وأبّا قال: األّا: 

 ما أّفم األزعام.

سعي   عن قتا ة: أما األّا: فألزعمامكم زعمم ممن  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا28134  

 هللا متظاهرة.

ـ ح ثنا ابن برر  قال: ح ثنا عب  الواح   قال: ح ثنا يوزس  عمن ال سمن  فمي قولمه: وأبّما 28135  

 قال: األّا: العرب.

ل: ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن  وقتا ة  في قولمه: وأبّما قما   

 هو ما تأّفه ال واّا.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28136  

 يقول في قوله: وأبّا يعني: المرعى.

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: وأبّما قمال: األّا 28137  

 وقرأ: َمتاعا لَُكْم وألَْزعاِمُكْم.ألزعامنا  قال: واألّا: ما ترعى. 

قال: أخبرزا ابن وهمب  قمال: أخبرزمي يموزس وعممرو بمن ال مر   عمن ابمن شمهاا أن أزمس بمن    

مالممك ح ثممه أزممه سمممع عمممر بممن التطمماا رضممي هللا عنممه يقممول: قممال هللا: َوقَْضممبا َوَزْيتُوزمما َوزَْتمم   

َهة  وأبّا ّّل هذا ق  عفم ِّ ناه  فما األّا  ثم ضرا بي ه  ثم قال: لعُمرك إن همذا لهمو َوَح ائَِق ُغْفبا َوفا

 التكفف  واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاا. قال عمر: وما يتبين فعفيكم به  وما ء ف عوه.

 وقال آخرون: األّا: الثمار الّرطبة. ذّر من قال ذلك:  

ن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  ع28138  

 وأبّا يقول: الثمار الرطبة.

وقوله: َمتاعما لَُكمْم يقمول: أزبتنما همذه األشمياء التمي يأّفهما بنمو آ م متاعما لكمم أيهما النماس  ومنوعمة   

تتمتعون بها  وتنتوعون  والتي يأّفها األزعمام ألزعمامكم  وأصمل األزعمام اإلبمل  ثمم تسمتعمل فمي ّمّل 

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:راعية. وبالذي 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  عن ال سن  فمي قولمه: َمتاعما 28139  

 لَُكْم َوألَْزعاِمُكْم قال: متاعا لكم الواّهة  وألزعامكم العرب.

لقياممة  وأحسمبها ممأخوذة ممن قمولهم: صماو وقوله: فَإذَا تاَءِت الّااّخةُ ذُّر أزها اسم من أسماء ا  

ف ن لاوت ف ن: إذا استمع له  إءّ أن هذا يقال منه: هو ُمِاميخ لمه  ولعمّل الاموت همو الاماو  
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فإن يكون ذلك ّذلك  فينباي أن يكون قيل ذلك لنوتمة الامور. ذّمر ممن قمال: همو اسمم ممن أسمماء 

 القيامة:

ح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صال28140  

 قوله فَإذا تاَءِت الّااّخةُ قال: هذا من أسماء يوم القيامة عّظمه هللا  وحذّره عبا ه.

وقوله: يَْوَم يَِوّر الَمْرُء ِمْن أِخيِه يقول: فإذا تاءت الااخة  في هذا اليوم الذي يوّر فيمه الممرء ممن   

من أخيه: يومّر عمن أخيمه وأُّممِه وأبِيمِه َوَصماِحبَتِِه يعنمي زوتتمه التمي ّازمم  أخيه. ويعني بقوله: يورّ 

 زوتته في ال زيا َوبَنِيِه َحِذرا من مطالبتهم إياه  بما بينه وبينهم من التّبعات والمظالم.

ّل وقمال بعضممهم: معنمى قولممه: يَِومّر الَمممْرُء ِمممْن أِخيمِه: يوممّر عمن أخيممه لممئ  يمراه  وممما ينملل بممه  لُكمم  

اْمِرىٍء ِمْنُهْم يعين من الرتل وأخيه وأمه وأبيمه  وسمائر ممن ذُّمر فمي همذه اءَيمة يَْوَمئِمٍذ يعنمي يموم 

 القيامة إذا تاءت الااّخة يوم القيامة شأٌْن يُْانِيِه يقول: أمر يانيه  ويُرافه عن شأن غيره  ّما:

تا ة  قوله: ِلُكّل اْمِرىٍء ِمْنُهْم يَْوَمئٍِذ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن ق28141  

 شأٌْن يُْانِيِه أفضي إلى ّّل إزسان ما يرافه عن الناس.

ـ ح ثنا أبو عمارة الَمْرَوِزّي ال سين بن ُحريث  قال: ح ثنا الوضل بن موسى  عن عائذ 28142  

: يما رسمول هللا بمأبي بن شريح  عن أزس قال: سألم عائرة رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم قالمم

قالمم: يما زبمّي « إْن ّاَن ِعْن ي ِمْنمهُ ِعْفممٌ »أزم وأمي  إزي سائفتك عن ح يث أخبرزي أزم به  قال: 

ثمم ازتظمرت سماعة فقالمم: يما زبمّي هللا ّيمف يُْ رمر «. ُحوماة  ُعمَراة  »هللا  ّيف يُْ رُر الرتاُل  قمال: 

َوَعْن ذلَك تسأِلينِي  إزّهُ قَْ  »اسوَءتاه من يوم القيامة قال: قالم: و«. َّذلَك ُحواة  ُعَراة  »النساء  قال: 

قالم: أّي آية هي يما زبمّي هللا  قمال: ِلُكمّل اْممِرىٍء «  زََللَْم عفّي آيَةٌ ء يَُضّرِك ّاَن َعفَْيِك ثِياٌا أْم ء

 ِمْنُهْم يَْوَمئٍِذ شأٌْن يُْانِيِه.

قال: قال ابن زي  في قول هللا: ِلُكّل اْممِرىٍء ِممْنُهْم  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب 28143  

 يَْوَمئٍِذ شأٌْن يُْانِيِه قال: شأن ق  شافه عن صاحبه.

وقوله: ُوُتوهٌ يَْوَمئٍِذ ُمْسِوَرةٌ يقول تعالى ذّره: وتوه يومئٍذ مررقة مضيئة  وهي وتوه المالمنين   

ا َحُسمن  ومنمه أسمور الامبح: إذا أضماء  وّمّل الذين ق  رضي هللا عنهم. يقال: أسور وتمه فم ن: إذ

مضيء فهو ُمْسِور وأما َسوَر باير ألف  فإزمما يقمال لفممرأة إذا ألقمم زقابهما عمن وتههما أو برقعهما  

 يقال: ق  َسوَرت المرأة عن وتهها  إذا فعفم ذلك  فهي سافر ومنه قول تَْوبةَ بن الُ َميّر:

ُّْنُم إذا ما ُزْرُت لَْيفَى تَبرْ    قَعَتْوَقَْ  َرابَنِي ِمْنها الاَ َاةَ ُسوُوُرها و

 إلقاءها برقعها عن وتهها.«: سووُرها»يعني بقوله   

َضاِحَكةٌ يقول: ضاحكة من السرور بما أعطاها هللا من النعيم والكرامة ُمْستَْبِرمَرةٌ لمما ترتمو ممن   

 ويل. ذّر من قال ذلك:الليا ة. وبن و الذي قفنا في معنى قوله ُمْسِوَرةٌ قال أهل التأ

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28144  

 ُمْسِوَرةٌ يقول: مررقة.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: ُوُتوهٌ يَْوَمئِمٍذ ُمْسمِوَرةٌ 28145  

 قال: هالءء أهل ال نة.َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِرَرةٌ 

وقوله: َوُوُتموهٌ يَْوَمئِمٍذ َعفَْيهما َغبمَرةٌ يقمول تعمالى ذّمره: ووتموه وهمي وتموه الكومار يومئمٍذ عفيهما   

غبرة. ذُّر أن البهائم التي يايرها هللا ترابا يومئٍذ بع  القضاء بينها  ي ّول ذلك التراا َغبَمرة فمي 

: يارمى تفمك الوتموه قَتَمرة  وهمي الاَبَمرة. وبن مو المذي قفنما فمي وتوه أهل الكور تَْرَهقُها قَتَرةٌ يقول

 ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28146  

 تَْرَهقُها قَتَرةٌ يقول: تاراها ذلة.

وهب  قال: قال ابمن زيم   فمي قولمه: تَْرَهقُهما قَتمَرةٌ قمال:  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن28147  

هذه وتوه أهل النار قال: والقَتَرة من الاَبَرة  قال: وهما واح  قمال: فأمما فمي الم زيا فمإن القتمرة: مما 

 ارتوع  فف ق بالسماء  ورفعته الريح  تسميه العرا القترة  وما ّان أسول في األرض فهو الابرة.
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ئَِك ُهُم الَكوََرةُ الوََ َرةُ يقول تعالى ذّره: هالءء الذين هذه صوتهم يوم القيامة هم الكورة وقوله: أُولَ   

بار  ّازوا في ال زيا الو رة في  ينهم  ء يبالون ما أتوا به من معاصمي هللا  ورّبموا ممن م ارممه  

 ف لاهم هللا بسوء أعمالهم ما أخبر به عبا ه.
 

 

 سورة التكوير

 

 الرحَمن الرحيـمبسم هللا 
 

 4-1اآلية : 
ُّّوَرْت *  َوإِذَا النُّ وُم ازَك ََرْت *  َوإِذَا اْلِ بَماُل ُسميَّرْت  القول فـي تأويـل قوله تعالى:  }إِذَا الّرْمُس 

 *  َوإِذَا اْلِعَراُر ُعّطفَْم {.

ُّمّوَرْت فقمال بعضمهم: معنمى    ذلمك: إذا الرممس  اختفف أهل التأويمل فمي تأويمل قولمه: إذَا الّرمْمُس 

 ذهب ضوُؤها. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ال سين بن ال ريث  قال: ح ثنا الوضمل بمن موسمى  عمن ال سمين بمن واقم   عمن 28148  

الربيع بن أزس  عن أبي العالية  قال: ثني أبّي بن ّعب  قال: سّم آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس 

هم ّذلك  إذ تناثرت الن وم  فبينما هم ّمذلك  إذ وقعمم  في أسواقهم  إذ ذهب ضوء الرمس  فبينما

ال بال عفى وتمه األرض  فت ّرّمم واضمطربم واحترقمم  وفَلعمم ال مّن إلمى اإلزمس  واإلزمس 

إلى ال ّن  واختفطم ال واّا والطير والوحح  وماتوا بعضمهم فمي بعمض َوإذَا الُوُحموُش ُحِرمَرْت 

قال: أهمفها أهفها َوإذَا اْلبِ ماُر ُسمّ َرْت قمال: قالمم ال مّن لإلزمس: قال: اختفطم َوإذَا اْلِعراُر ُعّطفَْم 

ز ن زأتيكم بالتبر قال: فازطفقوا إلى الب ار  فإذا هي زار تأّتج قمال: فبينمما همم ّمذلك إذ تام ّعم 

األرض ص عة واح ة  إلمى األرض السمابعة السموفى  وإلمى السمماء السمابعة العفيما قمال: فبينمما همم 

 تهم الريح فأماتتهم.ّذلك إذ تاء

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28149  

ُّّوَرْت يقول: أظفمم.  إذَا الّرْمُس 

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28150  

 ُّ  ّوَرْت يعني: ذهبم.عباس  قوله إذَا الّرْمُس 

ـ ح ثني م م  بن ُعمارة  حم ثني عبيم  هللا بمن موسمى  قمال: أخبرزما إسمرائيل  عمن أبمي 28151  

ُّّوَرْت قال: اضم فم وذهبم.  ي يى  عن م اه  إذَا الّرْمُس 

ـ ح ثنا ابن برار وابن المثنى  قاء: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شمعبة  عمن قتما ة  28152  

ُّّوَرْت قال: ذهب ضوُءها ف  ضوء لها.في قول  ه: إذَا الّرْمُس 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا القمي  عن تعور  عن سعي   في قولمه: إذَا الّرمْمُس 28153  

 ُّّوَرْت قال: ُغّورت  وهي بالوارسية  ّور تكور.

ال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قم28154  

ُّّوَرْت أما تكوير الرمس: فذهابها.  يقول  في قوله: إذَا الّرْمُس 

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عن أشعث  عن تعومر  عمن سمعي   فمي قولمه إذَا الّرمْمُس    

 ُّّوَرْت قال: ّّورت ّورا بالوارسية.

 وقال آخرون: معنى ذلك: ُرمي بها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا عثام بن عفّي  قال: ح ثنا إسماعيل بن أبي خال   عمن أبمي 28155  

ُّّوَرْت قال: زُّكسم.  صالح  في قوله: إذَا الّرْمُس 

ح ثني م م  بن عب  الرحمن المسروقي  قال: ح ثنا م م  بن برر  قمال: حم ثنا إسمماعيل  عمن    

 أبي صالح مثفه.
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مم  بمن المثنمى  قمال: حم ثنا بم ل بمن الم بمر  قمال: حم ثنا شمعبة  قمال: سممعم ـ ح ثنا م 28156  

ُّّوَرْت قال: أُلقيم.  إسماعيل  سمع أبا صالح في قوله إذَا الّرْمُس 

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يَْعفَمى  عمن ربيمع بمن 28157  

ُّّوَرْت قال: رُ   ِمي بها.خيثم إذَا الّرْمُس 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن أبمي يعفمى  عمن الربيمع بمن خيمثم     

 مثفه.

ُّمّوَرْت ّمما قمال هللا تمّل ثنماؤه والتكموير فمي ّم م    والاواا من القول في ذلمك عنم زا: أن يقمال 

المرأس  وّتكموير  العرا: تمع بعض الريء إلى بعمض  وذلمك ّتكموير العماممة  وهمو لوهما عفمى

ُّمّوَرْت إزمما معنماه:  الكارة  وهي تمع الثياا بعضها إلى بعمض  ولوهما  وّمذلك قولمه: إذَا الّرمْمُس 

تمع بعضها إلى بعض  ثم لوم فرمي بها  وإذا فعمل ذلمك بهما ذهمب ضموُءها. فعفمى التأويمل المذي 

ُّمّورت الذي تأّولناه وبيّناه لك  القولين الفذين ذّرت عن أهل التأويل  وت ه ص يح  وذلك أزها إذا 

 وُرمي بها  ذهب ضوُءها.

وقوله: َوإذَا النُّ وُم اْزَك ََرْت يقول: وإذا الن وم تنماثرت ممن السمماء فتسماقطم  وأصمل اءزكم ار:   

 اءزاباا  ّما قال الع اا:

 أْبَاَر ِخْرباَن فََضاٍء فاْزَك َْر  

 يعني بقوله: ازك ر: ازاّب. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفى  عن الربيع بمن 28158  

 خيثم َوإذَا النُّ وُم اْزَك ََرْت قال: تناثرت.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن أبمي يعفمى  عمن الربيمع بمن خيمثم     

 مثفه.

ة  قال: ح ثنا عبي  هللا  قال: أخبرزا إسرائيل  عن ابن أبي ز يح  ـ ح ثني م م  بن عمار28159  

 عن م اه  َوإذَا النُّ وُم اْزَك ََرْت قال: تناثرت.

ـ ح ثني م م  بن موسى بن عب  الرحمن المسروقي  قمال: حم ثنا م مم  بمن برمر  قمال: 28160  

 ْت قال: ازتثرت.ح ثنا إسماعيل  عن أبي صالح  في قوله َوإذَا النُّ وُم اْزَك َرَ 

ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوإذَا النُّ موُم اْزَكم ََرْت قمال: 28161  

 تساقطم وتهافتم.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوإذَا النُّ وُم اْزَك ََرْت 28162  

 ألرض.قال: رمي بها من السماء إلى ا

 وقال آخرون: ازك رت: تايرت. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثنمي معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس َوإذَا 28163  

 النُّ وُم اْزَك ََرْت يقول: تايرت.

منبثا. وبن و المذي وقوله: َوإذَا الَ باُل ُسيَّرْت يقول: وإذا ال بال سيرها هللا  فكازم سرابا  وهباء   

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمارة  قال: ح ثنا عبي  هللا  قال: أخبرزا إسرائيل  عن أبي ي يى  عن 28164  

 م اه  َوإذَا الِ باُل ُسيَّرْت قال: ذهبم.

قمم  أتممى عفيهمما عرممرة أشممهر مممن  قولمه: َوإذَا اْلِعرمماُر ُعّطفَممْم والعرممار: تمممع عرممراء  وهممي التمي  

حمفها. يقول تعالى ذّره: وإذا هذه ال وامل التي يَتنافس أهفها فيها أُهمفم فترّم  من ش ّة الهمول 

 النازل بهم  فكيف بايرها. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

سمى  عمن ال سمين بمن واقم   عمن ـ ح ثنا ال سين بن ال ريث  قال: ح ثنا الوضمل بمن مو28165  

 الربيع بن أزس  عن أبي العالية  قال: ثني أبّي بن ّعب َوإذَا اْلِعراُر ُعّطفَْم قال: إذا أهمفها أهفها.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفى  عن الربيع بمن 28166  

 ه أهفها لم تُ فَب ولم تَُاّر.خيثم َوإذَا اْلِعراُر ُعّطفَْم قال: خ  من
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ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيمه  عمن أبمي يعفمى  عمن الربيمع بمن خيمثم    

 َوإذَا اْلِعراُر ُعّطفَْم قال: لم ت فب ولم تَُاّر  وتتفى منها أربابها.

ئيل  عن أبي ي يى  عن ـ ح ثني م م  بن عمارة  قال: ح ثنا عبي  هللا  قال: أخبرزا إسرا28167  

 م اه   في قول هللا: َوإذَا اْلِعراُر ُعّطفَْم قال: ُسيّبم: تُِرّم.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   28168  

ا قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: َوإذَ 

 اْلِعراُر ُعّطفَْم قال: ِعرار اإلبل.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا هوذة  قال: ح ثنا عموا  عمن ال سمن َوإذَا اْلِعرماُر ُعّطفَمْم 28169  

 قال: سيبها أهفها ففم تار  ولم ت فب  ولم يكن في ال زيا مال أع ب إليهم منها.

  عن معممر  عمن قتما ة َوإذَا اْلِعرماُر ُعّطفَمْم ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور28170  

 قال: عرار اإلبل ُسيّبم.

ـ ُح ثم عن ال سين  قمال: سممعم أبما معماذ  يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28171  

 يقول في قوله: َوإذَا اْلِعراُر ُعّطفَْم يقول: ء راعَي لها.

 10-5اآلية : 
ذَا اْلُوُحمموُش ُحِرممَرْت *  َوإِذَا اْلبَِ مماُر ُسممّ َرْت *  َوإِذَا النّوُمموُس القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:}َوإِ 

 ُزّوَتْم *  َوإِذَا اْلَمْوُءو َةُ ُسئِفَْم *  بِأَّى ذَزٍب قُتِفَْم *  َوإِذَا الّاُ ُف زُِرَرْت {.

ذلك: ماتم. ذّمر  اختفف أهل التأويل في معنى قوله: َوإذَا اْلُوُحوُش ُحِرَرْت فقال بعضهم: معنى   

 من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي بن مسفم الطوسي  قال: ح ثنا عبا  بمن العمّوام  قمال: أخبرزما حامين  عمن 28172  

عكِرمة  عن ابن عباس  في قول هللا: َوإذَا اْلُوُحوُش ُحِرَرْت قال: َحْرُر البهائم: موتها  وحرمر ّمل 

 م القيامة.شيء: الموت  غير ال ّن واإلزس  فإزهما يوقوان يو

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفمى  عمن ربيمع بمن 28173  

خيثم َوإذَا اْلُوُحوُش ُحِرَرْت قال: أتى عفيها أمر هللا  قال سمويان  قمال أبمي  فذّرتمه لعكِرممة  فقمال: 

 قال ابن عباس: َحْرُرها: موتها.

مهران  عن سويان  عن أبيه  عن أبمي يعفمى  عمن الربيمع بمن خيمثم  ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا    

 بن وه.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإذا الُوحوش اختفطم. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ال سين بمن حريمث  قمال: حم ثنا الوضمل بمن موسمى  عمن ال سمين بمن واقم   عمن 28174  

 ّعب َوإذَا اْلُوُحوُش ُحِرَرْت قال: اختفطم.الربيع بن أزس عن أبي العالية  قال: ثني أُبّي بن 

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ُتمعم. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوإذَا اْلُوُحوُش ُحِرَرْت إن همذه 28175  

 الت ئق موافية يوم القيامة  فيقضي هللا فيها ما يراء.

وال في ذلك بالاواا قمول ممن قمال: معنمى حرمرت: تمعمم  فأميتمم ألن المعمروا وأولى األق  

 في ّ م العرا من معنى ال رر: ال مع ومنه قول هللا والّطْيَر َمْ ُروَرة  يعني: م موعة.

وقوله: فََ َرَر فَنا َى وإزما ي مل تأويل القرآن عفمى األغفمب الظماهر ممن تأويفمه  ء عفمى األزكمر   

 الم هول.

وقوله: َوإذَا اْلبِ اُر ُسّ َرْت اختفف أهمل التأويمل فمي معنمى ذلمك  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: وإذا   

 الب ار اشتعفم زارا وَحِميم. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ال سين بن حريث  قال: ح ثنا الوضل بن موسمى  قمال: حم ثنا ال سمين بمن واقم   28176  

: ثني أُبّي بن ّعب َوإذَا الّبِ ماُر ُسمّ َرْت قمال: قالمم ال مّن عن الربيع بن أزس  عن أبي العالية  قال

 لإلزس: ز ن زأتيكم بالتبر  فازطفقوا إلى الب ار  فإذا هي تأّتج زارا.
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ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن  او   عن سمعي  بمن المسميب  قمال: قمال عفمّي 28177  

: الب ممر  فقممال: ممما أراه إء صمما قا واْلبَْ ممِر رضممي هللا عنممه لرتممل مممن اليهممو : أيممن تهممنم  فقممال

 متووة.« َوإذَا اْلبِ اُر ُسِ َرتْ »الَمَسْ وِر 

ـمم حمم ثني حمموثرة بممن م ممم  المنِقممرّي  قممال: حمم ثنا أبممو أسممامة  قممال: حمم ثنا م المم   قممال: 28178  

ُّّوَرْت قال: ّمّور هللا  الرممس والقممر أخبرزي شيخ من ب يفة عن ابن عباس  في قوله: إذَا الّرْمُس 

والن وم في الب ر  فيبعث عفيهما ري ما  بمورا  فتنوتمه حتمى يامير زمارا  فمذلك قولمه: َوإذَا اْلبِ ماُر 

 ُسّ َرْت.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوإذَا اْلبِ ماُر ُسم َرْت 28179  

 ي ّ م العرا.قال: إزها توق  يوم القيامة  زعموا ذلك التس ير ف

ـ ح ثنا ابن حمي   قمال: حم ثنا يعقموا  عمن حومص بمن حميم   عمن شممر بمن عطيمة  فمي 28180  

 قوله: واْلبَْ ر الَمْسُ ور قال: بمنللة التنور المس ور َوإذَا اْلبِ اُر ُسّ َرْت مثفه.

 ـ قال: ثنا مهران  عن سويان َوإذَا اْلبِ اُر ُسّ َرْت قال: أُوق ت.28181  

 ل آخرون: معنى ذلك: فاضم. ذّر من قال ذلك:وقا  

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفمى  عمن ربيمع بمن 28182  

 خيثم َوإذَا اْلب اُر ُسّ َرْت قال: فاضم.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفى  عن ربيع  مثفه.   

ـ ح ثنا ابن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن الكفبمي  فمي قولمه: َوإذَا 28183  

 الّبِ اُر ُسّ َرْت قال: ُمفئم  أء ترى أزه قال: َوالبَْ ِر الَمْسُ وِر.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28184  

 ْلبِ اُر ُسّ َرْت يقول: فُّ رت.يقول في قوله: َوإذَا ا

 وقال آخرون: بل عني بذلك أزه ذهب ماؤها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة وإذا اْلبِ اَر ُسّ َرْت قال: ذهب 28185  

 ماؤها ففم يبق فيها قطرة.

ر  عن معمر  عن قتا ة َوإذَا اْلبِ اُر ُسّ َرْت قال: ح ثنا م م  بن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثو   

 غار ماؤها فذهب.

ـمم حمم ثني ال سممين بممن م ممم  الممذارع  قممال: حمم ثنا المعتمممر بممن سممفيمان  عممن أبيممه  عممن 28186  

 ال سين  في هذا ال را َوإذَا اْلب اُر ُسّ َرْت قال: يبسم.

ريع  قال: ح ثنا أبو رتاء  عمن ال سمن  ـ ح ثنا ال سين بن م م   قال: ح ثنا يلي  بن ز28187  

 بمثفه.

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  عن ال سن  في قوله: َوإذَا اْلبِ ماُر ُسمّ َرْت    

 قال: يبَسم.

وأولممى األقمموال فممي ذلممك بالاممواا: قممول مممن قممال: معنممى ذلممك: ُمفئممم حتممى فاضممم  فممازو رت   

الموضمع اءَخمر  فقمال: وإذا الب مار فّ مرت والعمرا تقمول لفنهمر أو  وسالم ّما وصوها هللا به في

 لفّرّّي الممفوء: ماء مس ور ومنه قول لبي :

 فَتََوّسطا ُعْرَض الّسِرى َوَص ّعاَمْسُ وَرة  ُمتَ اِورا قُ ُّمها  

 ويعني بالمس ورة: الممفوءة ماء.  

لم ينة والكوفة: ُسمّ َرْت: بترم ي  ال ميم. وقمرأ واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته عامة قّراء ا  

ذلك بعض قّراء البارة: بتتويف ال يم. والامواا ممن القمول فمي ذلمك أزهمما قراءتمان معروفتمان 

 متقاربتا المعنى  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب.

إزسان بركفه   وقوله: َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتْم اختفف أهل التأويل في تأويفه  فقال بعضهم: أل ق ّلّ   

 وقرن بين الّضَرباء واألمثال. ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن سماك  عن النعمان بمن برمير  عمن 28188  

عممر رضممي هللا عنممه َوإذَا النّوُمموُس ُزّوَتمْم قممال: هممما الممرت ن يعمم ن العمممل الواحمم  يمم خ ن بممه 

 ر.ال نة  وي خ ن به النا

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن سماك بن حرا  عمن 28189  

النعمان بن برير  عن عمر بن التطماا رضمي هللا عنمه َوإذَا النّوُموُس ُزّوَتمْم قمال: همما المرت ن 

 ْم  قال: ضرباءهم.يعم ن العمل  في خ ن به ال نة  وقال: اْحُرُروا الِّذيَن َظفَُموا َوأَْزَواَتهُ 

ح ثنا ابن حمي   قال:ثنا مهران  عن سويان  عن سماك بمن حمرا  عمن النعممان بمن برمير  عمن    

عمر بن التطاا رضي هللا عنه َوإذَا النّْووُس ُزّوَتْم قمال: همما المرت ن يعمم ن العممل  يم خ ن 

 به ال نة أو النار.

ن تعور  قال: ح ثنا شمعبة  عمن سمماك بمن حمرا ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  ب28190  

ُّْنمتُْم أْزَواتما ثَ ثَمة   أزه سمع النعمان بن برير يقول: سمعم عمر بن التطاا وهو يتطب  قمال: و

فأصَ اُا الَمْيَمنَِة ما أصَ اُا الَمْيَمنَِة وأصَ اُا الَمرأََمة ما أصَ اُا الَمرأََمِة والّسابِقُوَن الّسمابِقُوَن 

 الُمقَّربُوَن ثم قال: َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتْم قال: أزواا في ال نة  وأزواا في النار. أُولَئِكَ 

ـ ح ثنا هنا   قال: حم ثنا أبمو األحموص  عمن سمماك  عمن النعممان بمن برمير  قمال: ُسمئل 28191  

رتل الاالح عمر بن التطاا رضي هللا عنه  عن قول هللا: َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتْم قال: يُْقرن بين ال

 مع الرتل الاالح في ال نة  وبين الرتل الّسوء مع الرتل الّسوء في النار.

ـ ح ثني م م  بن خفف  قال: ح ثنا م م  بن الاباح ال ّوءبّي  عن الولي   عمن سمماك  28192  

ّوَتْم عن النعمان بن برير  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم والنعمان عن عمر قال: َوإذَا النّوُوُس زُ 

ُّْنمتُْم أْزَواتما ثَ ثَمة   قال: الّضَرباء ّّل رتل مع ّل قوم ّازوا يعمفمون عمفمه  وذلمك أن هللا يقمول: و

فأصَ اُا الَمْيَمنَِة ما أصَ اُا الَمْيَمنَِة وأصَ اُا الَمرأََمِة ما أصَ اُا الَمرأََمِة والّسابِقُوَن الّسمابِقُوَن 

 قال: هم الّضَرباء.

م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني28193  

 عباس  قوله: َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتْم قال: ذلك حين يكون الناس أزواتا ث ثة.

ـ ح ثنا م م  بن برار  قال: ح ثنا هوذة  قال: ح ثنا عوا  عن ال سمن  فمي قولمه: َوإذَا 28194  

 ال: أل ق ّّل أمرىء بريعته.النّوُوُس ُزّوَتْم ق

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   28195  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َوإذَا النّوُموُس 

 زّوَتْم قال: األمثاُل من الناُس ُتمع بَينهم.

ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتْم قال: ل ق ـ ح 28196  

 ّّل إزسان بريعته  اليهو  باليهو   والناارى بالناارى.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفى  عن الربيع بمن 28197  

 قال: ي رر المرء مع صاحب عمفه. خيثم َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتمْ 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفى  عن الربيع  قال: ي يء    

 المرء مع صاحب عمفه.

وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك أن األرواح ر ّت إلى األتسما  فلّوتمم بهما: أي تعفمم لهما زوتما.   

 ذّر من قال ذلك:

نا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا المعتمر  عن أبيه  عن أبي عمرو  عن عكِرممة َوإذَا ـ ح ث28198  

 النّوُوُس ُزّوَتْم قال: األرواح تَرتع إلى األتسا .

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: حم ثنا ابمن أبمي عم ّي  عمن  او   عمن الرمعبّي أزمه قمال فمي همذه 28199  

 ّوتم األتسا  فُر ّت األرواح في األتسا .اءَية: َوإذَا النّوُوُس ُزّوَتْم قال: ز

ح ثني عبي  بن أسباط بن م م   قمال: حم ثنا أبمي  عمن أبيمه  عمن عكِرممة َوإذَا النّوُموُس ُزّوَتمْم    

 قال: ر ّت األرواح في األتسا .

 ح ثني ال سن بن زريق الطهوي  قال: ح ثنا أسباط  عن أبيه  عن عكِرمة  مثفه.   
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ل: حمم ثنا ابممن ُعفَيممة  قممال: أخبرزمما  او   عممن الرممعبّي  فممي قولممه: َوإذَ النّوُمموُس حمم ثني يعقمموا  قمما   

 ُزّوَتْم قال: زّوتم األرواح األتسا .

وأولى التأويفين في ذلك بالا ة  الذي تأّوله عمر بن التطاا رضمي هللا عنمه لفعفمة التمي اعتمّل   

ة   وقوله: اْحُرُروا الِّذيَن َظفُموا وأْزَواَتُهْم وذلمك بها  وذلك قول هللا تعالى ذّره: وّْنتُْم أْزَواتا ثَ ثَ 

ء شّك األمثال واألشكال  في التير والرّر  وّمذلك قولمه: َوإذَا النّوُموُس ُزّوَتمْم بالقَُرزماء واألمثمال 

 في التير والرّر.

 ـ وح ثني مطر بن م م  الضبي  قمال: حم ثنا عبم  المرحمن بمن مهم ّي  قمال: حم ثنا عبم 28200  

ُّمّوَرْت قمال:  العليل بن مسفم القسمفي عن الربيع بن أزس  عمن أبمي العاليمة فمي قولمه: إذَا الّرمْمُس 

 سيأتي أّولها والناس ينظرون  وسيأتي آخرها إذا النووس زّوتم.

 ى وقوله: َوإذَا الَمْوُءو ةُ ُسئِفَْم بأّي ذَْزٍب قُتِفَْم : اختفوم القمّراء فمي قمراءة ذلمك  فقمرأه أبمو الّضم  

  بمعنمى: سمألم المموءو ة الوائم ين: بمأّي «َوإذَا الَمْوُءو َةُ سأَلَْم بأّي ذَْزٍب قُتِفَممْ »مسفم بن صبيح: 

 ذزب قتفوها. ذّر الرواية بذلك:

ـ ح ثني أبو السائب  قمال: حم ثنا أبمو معاويمة  عمن األعممح  عمن مسمفم  فمي قولمه: َوإذَا 28201  

 ب مائها. الَمْوُءو َةُ ُسئِفَْم  قال: طفبم

حمم ثنا سممّوار بممن عبمم  هللا العنبممري  قممال: حمم ثنا ي يممى بممن سممعي   عممن األعمممح  قممال: قممال أبممو   

   قال: سألم قتفتها.«َوإذَا الَمْوُءو َةُ سأَلَمْ »الض ى: 

ّان له وته  وّان يكون معنى ذلك معنى ممن « سأَلَْم بِأّي ذَْزٍب قُتِفَمْ »ولو قرأ قارىء ممن قرأ   

ذَْزٍب قُتِفَْم غيمر أزمه إذا ّمان حكايمة تماز فيمه الوتهمان  ّمما يقمال: قمال عبم  هللا بمأّي ذزمب قرأ بِأّي 

 ُضرا ّما قال َعنترة:

 الّراتَِمْي ِعْرِضي ولم أْشتُْمُهماوالنّاِذَرْين إذَا لَِقيتُُهما  َمي  

ره وّممذلك قممول وذلممك أزهممما ّازمما يقمموءن: إذا لقينمما عنتممرة لنقتفنّممه. ف كممى عنتممرة قولهممما فممي شممع  

 اءَخر:

 َرُت ِن ِمْن َضبّةَ أْخبََرازاإزّا رأْينا َرُت   ُعْريازا  

بمعنممى: أخبرازمما أزهممما  ولكنممه تممرى الكمم م عفممى مممذهب ال كايممة. وقممرأ ذلممك بعممض عامممة قممّراء   

تفمم  ومعنممى األمامار: وإذَا الَممْوء َةُ ُسمئِفَْم بِممأّي ذَْزمٍب قُتِفَمْم بمعنممى: ُسمئفم المموءو ة بممأّي ذزمب قُ 

قُتفم: قتفمم  غيمر أن ذلمك ر ّ إلمى التبمر عفمى وتمه ال كايمة عفمى ز مو القمول الماضمي قبمل  وقم  

يتوته معنى ذلك إلى أن يكون: وإذا الموءو ة سئفم قَتَفتُها ووائ وها  بأّي ذزب قتفوها  ثم ر ّ ذلك 

 إلى ما لم يسّم فاعفه  فقيل: بأّي ذزب قُتِفَم.

ي ذلك عن زا بالاواا: قراءة من قرأ ذلك ُسئِفَْم بضم السمين بِمأّي ذَْزمٍب قُتِفَمْم وأولى القراءتين ف  

عفى وته التبر  إلتماع ال  ة من القّراء عفيه. والموءو ة: الم فوزة حيمة  وّمذلك ّازمم العمرا 

 توعل ببناتها ومنه قول الورز ق بن غالب:

 ا حاِمفوَن َو افُِع وِمنّا الّذي أْحيا الَوئِي َ َوغائِبٌوَعْمٌرو  ومنّ  

 يقال: وأ ه فهو يئ ه وأ ا  ووأ ة. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوإذَا الَمْوُءو َةُ ُسئِفَْم: همي فمي 28202  

ء بذزب  ّان أهمل ال اهفيمة يقتمل أحم هم ابنتمه  ويامذو «  سأَلَْم بأّي ذَْزٍب قُتِفَمْ »بعض القراءات: 

 ّفبه  فعاا هللا ذلك عفيهم.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معممر  عمن قتما ة  قمال: تماء قميس بمن 28203  

عاصم التميمّي إلمى النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم فقمال: إزمي َوأَ ت ثممازي بنمات فمي ال اهفيمة  قمال: 

ُّّل َواِح َةٍ بَ َزَة  »  «.فأْعتِْق َعْن 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يَعفى  عن الربيع بن 28204  

 خيثم َوإذَا الَمْوُءو َةُ ُسئِفَْم قال: ّازم العرا من أفعل الناس لذلك.

عمن أبمي يعَفمى  عمن ربيمع بمن خيمثم ح ثنا أبو ّريب  قال: حم ثنا وّيمع  عمن سمويان  عمن أبيمه     

 بمثفه.
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ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوإذَا الَمْوُءو َةُ ُسئِفَْم 28205  

 قال: البنات التي ّازم طوائف العرا يقتفوزهّن  وقرأ: بأّي ذَْزٍب قُتِفَْم.

ره: وإذا صم ف أعممال العبما  زُرمرت لهمم  بعم  أن وقوله: َوإذَا الّاُ ُف زُِرمَرْت يقمول تعمالى ذّم  

ّازم مطوية عفى مما فيهما مكتموا  ممن ال سمنات والسميئات. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل 

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه: َوإذَا الّامُ ُف زُِرمَرْت 28206  

 بن آ م  تمفى ما فيها  ثم تَُطوى  ثم تُنَرر عفيك يوم القيامة.ص يوتك يا 

واختفوم القّراء في قراءة ذلمك  فقرأتمه عاممة قمّراء الم ينمة زُِرمَرْت بتتويمف الرمين  وّمذلك قمرأه   

أيضا بعض الكوفيين  وقرأ ذلك بعض قّراء مكمة وعاممة قمّراء الكوفمة  بترم ي  الرمين. واعتمّل ممن 

ه ذلمك ّمذلك  بقمول هللا: أْن يُماْلتَى ُصمُ وا ُمنَّرمَرة  ولمم يقمل منرمورة  وإزمما حسمن اعتّل منهم لقراءتم

باش ُمذَبّ ة  ولو أخبمر عمن الواحم  بمذلك ّازمم  ِّ التر ي  فيه  ألزه خبر عن تماعة  ّما يقال: هذه 

 متووة  فقيل مذبوحة  فكذلك قوله منرورة.

 16-11اآلية : 
ُِّرَطْم *  َوإِذَا اْلَ ِ يُم ُسعَّرْت *  َوإِذَا اْلَ نّةُ أُْزِلوَمْم *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوإِ  ذَا الّسَمآُء 

 َعِفَمْم زَْوٌس ّمآ أَْحَضَرْت *  فَ َ أُْقِسُم بِاْلُتنِّس *  اْلَ َواِر اْلُكنِّس {.

قمال أهمل يقول تعالى ذّره: وإذا السماء زُلعم وُتمذبم  ثمم ُطويمم. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك    

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28207  

ُِّرمَطْم قمال:  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: 

 ُتذبم.

القَْرمى والَكْرمى: بمعنمى واحم   وذلمك ت ويمل ممن بالقماا  و« قُِرمَطمْ »وذُّر في قراءة عبم  هللا:   

ُّْسمى  وذلمك ّثيمر فمي  العرا الكاا قافا  لتقمارا مترتيهمما  ّمما قيمل لفكمافور قمافور  ولفقُسمى: 

ّ مهم  إذا تقارا مترا ال مرفين  أبم لوا ممن ّمّل واحم  منهمما صماحبه  ّقمولهم لألثمافي: أثماثي  

 وثوا فُْرقُبّي وثُْرقُبِّي.

 إذَا الَ ِ يُم ُسعَّرْت يقول تعالى ذّره: وإذا ال  يم أُوق  عفيها فأُحميم.وقوله وَ   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة َوإذَا الَ ِ ميُم ُسمعَّرْت: سمعرها 28208  

 غضب هللا  وخطايا بني آ م.

عَّرْت بترم ي  عينهما  بمعنمى أُوقم  واختفوم القمّراء فمي قمراءة ذلمك  فقرأتمه عاممة قمّراء الم ينمة ُسم  

عفيها مّرة بع  مّرة  وقرأته عامة قّراء الكوفة بالتتويف. والقول في ذلك أزهما قراءتان معروفتان  

 فبأيتهما قرأ القارىء فمايب.

 وقوله: َوإذَا الَ نّةُ أُْزِلوَْم يقول تعالى ذّره: وإذا ال نة قّربم وأُ زيم. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك  

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبيه  عن أبي يعفى  عن الربيع بمن 28209  

خيثم: َوإذَا الَ ِ يُم ُسعَّرْت َوإذَا الَ نّةُ أُْزِلوَمْم قمال: إلمى همذين مما تمرى ال م يث: فريمق فمي ال نمة  

 وفريق في السعير.

يم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سممويان  عمن أبيمه  عمن أبمي يعفَمى  عمن الربيممع َوإذَا حم ثني ابمن حم   

الَ ِ يُم ُسعَّرْت َوإذَا الَ نّةُ أُْزِلوَْم قال: إلى هذين ما تمرى ال م يث: فريمق إلمى ال نمة  وفريمق إلمى 

ُّموّ  َرْت... إلمى النار. يعني الربيع بقوله: إلمى همذين مما تمرى ال م يث أن ابتم اء التبمر إذَا الّرمْمُس 

قولممه: َوإذَا الَ ِ مميُم ُسممعَّرْت إزممما ُعمم  ت األمممور الكائنممة التممي زهايتهمما أحمم  هممذين األمممرين  وذلممك 

 الماير إما إلى ال نة  وإما إلى النار.

وقوله: َعِفَمْم زَْوٌس ما أْحَضَرْت يقول تعالى ذّره: عفمم زوس عن  ذلك مما أَحضمرت ممن خيمر    

شّر فتاير به إلى النار  يقول: يتبين له عن  ذلك مما ّمان تماه   بمه  ومما  فتاير به إلى ال نة  أو

 الذي ّان فيه ص حه من غيره. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َعِفَمْم زَْومٌس مما أْحَضمَرْت ممن 28210  

 ل: قال عمر بن التطاا رضي هللا عنه: وإلى هذا ترى ال  يث.عمل  قا

ُّمّوَرْت ومما بعم ها  ّمما يقمال: إذا قمام    وقوله: َعِفَمْم زَْوٌس ما أْحَضَرْت تواا لقولمه: إذَا الّرمْمُس 

 عب  هللا قع  عمرو.

س ال موار الُكمنّس. فقمال وقوله: فَ  أُْقِسمُم بمالُتنِّس الَ مَواِر الُكمنِّس. اختفمف أهمل التأويمل فمي الُتمنّ   

بعضهم: هي الن وم ال رارّي التمسة  تتنِس في م راها فترتع  وتكنس فتستتر فمي بيوتهما  ّمما 

تكنِس الظباء في الماار  والن وم التمسمة: بَْهمرام  وُزَحمل  وُعطمار   والّلَهمَرة  والُمْرمتَري. ذّمر 

 من قال ذلك:

وص  عن سماك  عن خالم  بمن ُعْرُعمرة  أن رتم   قمام ـ ح ثنا هنا   قال: ح ثنا أبو األح28211  

 إلى عفّي رضي هللا عنه  فقال: ما الَ َواِر اْلُكنِّس  قال: هي الكواّب.

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن حعور  قال: ح ثنا شعبة  عن ِسمماك بمن حمرا  28212  

م  وُسمئل عمن ء أُْقِسمُم بمالُتنِّس الَ مَواِر قال: سمعم خال  بن ُعْرُعرة  قال: سمعم عفيا عفيه السم 

 اْلُكنِّس قال: هي الن وم تتنس بالنهار  وتكنِس بالفيل.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سماك  عن خال  بن عرعرة  عن عفمّي رضمي هللا عنمه     

 قال: الن وم.

عن رتل من ُمرا   عن عفّي:  ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبي إس اق    

 أزه قال: هل ت رون ما التنس  هي الن وم ت ري بالفيل  وتتنس بالنهار.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: ثني ترير بن حازم  أزه سمع ال سن يُْسأل  28213  

 فقيل: يا أبا سعي  ما ال واري اْلُكنّس  قال: الن وم.

رار  قال: ح ثنا هوذة بن خفيوة  قال: ح ثنا عموا  عمن بكمر بمن عبم  ـ ح ثنا م م  بن ب28214  

هللا  فممي قولممه: فَمم  أُْقِسممُم بممالُتنّس الَ ممَواِر اْلُكممنِّس قممال: هممي الن مموم المم رارّي  التممي ت ممري تسممتقبل 

 المررق.

 ـ ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن األعمح  عن م اه   قال: هي الن وم.28215  

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبي إس اق  عن رتل ممن ممرا   عمن عفمّي    

بن أبي طالب رضي هللا عنه فَ  أُْقِسُم بمالُتنِّس الِ مَواِر اْلُكمنِّس قمال: يعنمي الن موم  تكمنس بالنهمار  

 وتب و بالفيل.

قتمما ة  قولممه: فَم  أُْقِسممُم بممالُتنِّس ـم حمم ثنا برممر  قمال: حمم ثنا يليمم   قمال: حمم ثنا سممعي   عمن 28216  

 الِ َواِر اْلُكنِّس قال: هي الن وم تب و بالفيل وتتنس بالنهار.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن  في قولمه فَم  أُْقِسمُم 28217  

 ر الكنس: سيرهّن إذا غبن.بالُتنِّس الَ َواِر اْلُكنِّس قال: هي الن وم تتنس بالنهار  وال وا

ـ حم ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: الُتمنِّس الَ مَواِر 28218  

الُكنِّس قال: التنس وال واري الكنس: الن وم التنس  إزها تتنِس تتمأخر عمن مطفعهما  همي تتمأخر 

. والكمنس: تكمنس بالنهمار فم  ّّل عام لها في ّمّل عمام تمأخر عمن تع يمل ذلمك الطفموع تتمنس عنمه

 تَُرى. قال: وال واري ت ري بع   فهذا التنس ال واري الكنس.

 وقال آخرون: هي بقر الوحح التي تكنس في ّناسها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ال سن بن عرفة  قال: ح ثنا هريم بن برير  عن زّريا بن أبي زائم ة  عمن أبمي 28219  

ميسممرة  عممن عبمم  هللا بممن مسممعو  أزممه قممال ألبممي ميسممرة: ممما ال ممواري  إسمم اق الّسممبيعّي  عممن أبممي

 الكنس  قال: فقال بقر الوحح قال: فقال: وأزا أرى ذلك.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ي يى  عن سويان  عن أبي إسم اق  عمن أبمي ميسمرة  عمن عبم  هللا     

 في قوله الِ َواِري اْلُكنِّس: قال: بقر الوحح.

ن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبي إس اق  عن عمرو ابن شرحبيل  قمال: ح ثنا اب   

قال ابن مسعو : يا عمرو ما ال واري الكنس  أو ما تراها  قال عمرو: أراها البقمر  قمال عبم  هللا: 

 وأزا أراها البقر.
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  قمال: سمألم ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عمن أبمي إسم اق  عمن أبمي ميسمرة   

 عنها عب  هللا  فذّر ز وه.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: ثني ترير بن حازم  قال: ثنمي ال  ماا بمن 28220  

َّنَسممم  المنمذر  قممال: سممألم أبمما الّرممعثاء تممابر بممن زيمم   عممن ال ممواري الكممنس  قممال: هممي البقممر إذا 

 ّوازسها.

البقمر إذا فمّرت ممن المذئاا  فمذلك المذي أرا  بقولمه:  قال يموزس: قمال لمي عبم  هللا بمن وهمب: همي  

 ّنسم ّوازسها.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ترير  وح ثني الافم بمن راشم   عمن 28221  

 م اه  مثل ذلك.

ـمم حمم ثني أبممو السممائب  قممال: حمم ثنا أبممو معاويممة  عممن األعمممح  عممن إبممراهيم  فممي قولممه: 28222  

 نِّس قال: هي بقر الوحح.الَ َواِر الكُ 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مايرة  قمال: ُسمئل م اهم  وز من عنم  إبمراهيم  28223  

عن قوله الَ َواِر اْلُكنِّس قال: ء أ ري  فازتهره إبراهيم وقال: ِلَم ء ت ري  فقال: إزهمم يمرُوون عمن 

براهيم: هي البقر. ال مواري الكمنس: ِتَ مرة بقمر عفّي رضي هللا عنه  وّنا زسمع أزها البقر  فقال إ

 الوحح التي تأوي إليها  والتنس ال واري: البقر.

ـ ح ثنا يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا مايرة  عن إبراهيم وم اه  أزهمما تمذاّرا 28224  

ل فيهما مما سممعم  قمال: فقمال هذه اءَية فَ  أُْقِسمُم بمالُتنِّس الَ مَواِر اْلُكمنِّس فقمال إبمراهيم لم اهم : قم

م اه : ّنا زسمع فيها شيئا  وزاس يقولون: إزها الن وم قال: فقال إبراهيم: إزهم يكذبون عفمى عفمّي 

رضممي هللا عنممه  هممذا ّممما َرَووا عممن عفممّي رضممي هللا عنممه  أزممه ضمممن األسممول األعفممى  واألعفممى 

 األسول.

المايمرة  قمال: ُسمئل م اهم  عمن ال مواري  ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهمران عن سمويان  عمن   

الكنس قال: ء أ ري  يلعمون أزها البقر قال: فقال إبراهيم: مما ء تم ري همي البقمر قمال: يمذّرون 

 عن عفّي رضي هللا عنه أزها الن وم  قال: يكذبون عفى عفّي عفيه الس م.

 وقال آخرون: هي الظباء. ذّر من قال ذلك:  

ن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  ب28225  

 عباس  في قوله: فَ  أُْقِسُم بالُتنِّس الَ َواِر اْلُكنِّس يعني: الظباء.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عن أشعث بن إس اق  عن تعور  عن سعي  بن 28226  

 : الظباء.ُتبَير فَ  أُْقِسُم بالُتنِّس قال

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  قال: ح ثنا ابن أبي ز يح  عمن م اهم   فمي قولمه: 28227  

الظباء  حتى زعم سعي  بن ُتبير أزمه «: أظنه قال»فَ  أُْقِسُم بالُتنِّس الَ َواِر اْلُكنِّس قال: ّنا زقول: 

 سأل ابن عباس عنها  فأعا  عفيه قراءتها.

عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم 28228  

 يقول في قوله: الُتنِّس الَ َواِر اْلُكنِّس يعني الظباء.

وأولى األقوال فمي ذلمك بالامواا: أن يقمال: إن هللا تعمالى ذّمره أقسمم بأشمياء تتمنس أحيازما: أي   

في مكازسها  والمكازِس عن  العرا  هي  تايب  وت ري أحيازا وتكنس أخرى  وّنوسها: أن تأوي

ناس  ّما قال األعرى: ِّ  المواضع التي تأوي إليها بقر الوحح والظباء  واح ها َمْكنِس و

 ففَّما لَِ ْقنا اْلَ ّي أتْفََع أُزٌّسكَما أتْفَعَْم تَْ َم الَمكازِِس َرْبَرُا  

 :فهذه تمع َمْكنِس  وّما قال في الِكناس َطَرفة بن العب   

ناَسْي َضالٍَة يَْكنُوازَِها  ِّ  وأْطَر قِِسَي تَْ َم ُصْفٍب َماَليِّ    ّأّن 

 وأما ال ءلة عفى أن الِكناس ق  يكون لفظباء  فقول أوس بن َحَ ر:  

 وُعْوُر الّظباِء فِي اْلِكناِس تَقَّمُع   ألَْم تََر أّن ّللّاَ أْزَلَل ُمْلزَة   

م  وغير ُمنكمر أن يُسمتعار ذلمك فمي المواضمع التمي تكمون بهما فالِكناس في ّ م العرا ما وصو  

الن وم من السماء  فإذا ّان ذلك ّذلك  ولم يكن في اءَية  ءلمة عفمى أن الممرا  بمذلك الن موم  ون 
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البقر  وء البقر  ون الظباء  فالاواا أن يُعَّم بذلك ّّل ما ّازمم صموته التنموس أحيازما  وال مري 

 عفى ما وصف تّل ثناؤه من صوتها.أخرى  والكنوس بآزات 

 20-17اآلية : 
َِّريٍم *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوالفّْيِل إِذَا َعْسعََس *  َوالّاْبحِ إِذَا تَنَوَّس *  إِزّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل 

 ِذي قُّوةٍ ِعن َ ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن {.

 أُقسم بالفيل إذا عسعس.أقسم ربنا تّل ثناؤه بالفيل إذا عسعس  يقول: و   

واختفف أهل التأويل في قوله َوالفّْيِل إذَا َعْسعََس فقال بعضهم: عنى بقوله: إذَا َعْسعَس: إذا أ بمر.   

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28229  

 : إذا أ بر.َوالفّْيِل إذَا َعْسعََس يقول

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 قوله َوالفّْيِل إذَا َعْسعََس يعني: إذا أ بر.

ـ ح ثنا عب  ال مي  بن بيان اليركرّي  قال: ح ثنا م م  بن يليم   عمن إسمماعيل بمن أبمي 28230  

ن  قال: ّنم أتبع عفّي بن أبمي طالمب  رضمي هللا عنمه  وهمو خمارا خال   عن رتل عن أبي َظبيا

 ز و المررق  فاستقبل الو ر  فقرأ هذه اءَية َوالفّْيِل إذَا َعْسعََس.

َُّريب  قال: ح ثنا ابن إ ريس  عن ال سن بن عبي  هللا  عن سمع  بمن عبيم ة  28231   ـ ح ثنا أبو 

سم م ممما يفمي بماا السموق  وقم  طفمع الامبح أو عن أبمي عبم  المرحمن  قمال: خمرا عفمّي عفيمه ال

 الو ر  فقرأ: َوالفّْيِل إذَا َعْسعََس َوالّاْبحِ إذَا تَنَوَّس أين السائل عن الوتر  زعم ساعة الوتر هذه.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28232  

قماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َوالفّْيمِل إذَا قال: ح ثنا ال سمن  قمال: حم ثنا ور

 َعْسعََس قال: إقباله  ويقال: إ باره.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه َوالفّْيمِل إذَا َعْسمعََس: إذا 28233  

 أ بر.

 عن قتا ة إذَا َعْسعََس قال: إذا أ بر.ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر     

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28234  

 يقول  في قوله: إذَا َعْسعََس: إذا أ بر.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن مسمعر  عمن أبمي حامين  عمن أبمي عبم  المرحمن  قمال:    

س م بع  ما أذّن المالذّن بالابح  فقال: والفّْيِل إذَا َعْسعََس والّاْبحِ إذَا تَنَوَّس أين خرا عفّي عفيه ال

 السائل عن الوتر  قال: زعم ساعة الوتر هذه.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم   فمي قولمه: َوالفّْيمِل إذَا َعْسمعََس 28235  

 لابح من هاهنا  وأشار إلى المررق اط ع الو ر.قال: عسعس: تولى  وقال: تنوس ا

 وقال آخرون: عنى بقوله: إذَا َعْسعََس: إذا أقبل بظ مه. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سمن َوالفّْيمِل إذَا َعْسمعََس 28236  

 قال: إذا َغِري الناس.

بمن عفمّي الام ائي  قمال: ثنمي أبمي  عمن الوضميل  عمن عطيمة َوالفّْيمِل إذَا ـ ح ثنا ال سين 28237  

 َعْسعََس قال: أشار بي ه إلى المارا.

وأولممى التممأويفين فممي ذلممك بالاممواا عنمم ي: قممول مممن قممال: معنممى ذلممك: إذا أ بممر  وذلممك بقولممه:   

مقمب    والعمرا تقمول: عسمعس َوالّاْبحِ إذَا تَنَوَّس ف ّل بذلك عفى أن القسم بالفيمل مم برا  وبالنهمار 

 الفيل  وَسْعَسع الفيل: إذا أ بر  ولم يبق منه إء اليسير ومن ذلك قول ُرْؤبة بن الع اا:

 يا ِهْن ُ ما أْسَرَع ما تََسْعَسعاَولَْو َرتا تَْبَع الّابا تَتَبّعا  

 فهذه لاة من قال: سعسع وأما لاة من قال: عسعس  فقول عفقمة بن قُرط:  

 ذَا الّاْبُح لََها تَنَوّساواْز اَا َعْنها لَْيفُها َوَعْسعَسا حتى إ 
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يعني أ بر. وق  ّان بعض أهل المعرفمة بكم م العمرا  يملعم أن عسمعس:  زما ممن أّولمه وأظفمم.   

 وقال الوراء: ّان أبو الب   الن وي ينر  بيتا:

  َعْسعََس حتى لَْو يَراُء إ ّزاّاَن لَهُ ِمْن َضْوئِِه َمْقبَسُ  

يقممول: لممو يرمماء إذ  زمما  ولكنممه أ غممم الممذال فممي المم ال  قممال الوممّراء: فكممازوا يممرون أن هممذا البيممم   

 مانوع.

وقوله: َوالّاْبحِ إذَا تَنَوَّس يقول: وضوء النهار إذا أقبل وتبين. وبن و الذي قفنا في ذلك قمال أهمل   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

نا ابن يممان  عمن أشمعث  عمن تعومر  عمن سمعي   فمي قولمه: ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ث28238  

 والّاْبحِ إذَا تَنَوَّس قال: إذا زرأ.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة والّامْبحِ إذَا تَمنَوَّس: إذا أضماء 28239  

 وأقبل.

ممِريٍم يقممول تعممالى ذّممره: إن هممذا ا   َّ لقممرآن لتنليممل رسممول ّممريم  يعنممي وقولممه: إزّممهُ لَقَممْوُل َرُسمموٍل 

 تبريل  زلله عفى م م  بن عب  هللا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  أزمه ّمان يقمول: إزّمهُ لَقَمْوُل 28240  

َِّريٍم يعني: تبريل.  َرُسوٍل 

  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  أزه ّان يقول إزّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل ح ثنا ابن عب   

 َِّريٍم قال: هو تبريل.

وقوله: ِذي قُّوةٍ ِعْن َ ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن يقول تعالى ذّمره: ذي قمّوة  يعنمي تبرائيمل عفمى مما ّفمف   

 هو مكيٌن عن  رّا العرش العظيم.من أمر غير عاتل ْعن َ ِذي العَْرِش َمِكيٍن يقول: 

 

 26-21اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ّمَطاعٍ ثَّم أَِميٍن *  َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْ نُوٍن *  َولَقَمْ  َرآهُ بِماءُفُِق اْلُمبِميِن 

 ْيَن تَْذَهبُوَن {.*  َوَما ُهَو َعفَى اْلاَْيِب بَِضنِيٍن *  َوَما ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن ّرِتيٍم *  فَأ

يقول تعالى ذّره: ُمطاعٍ ثَّم يعني تبريل صفى هللا عفيه وسفم  مطاع في السماء تطيعه الم ئكة    

أِميٍن يقول: أمين عن  هللا عفى وحيه ورسالته  وغير ذلك مما ائتمنه عفيه. وبن و الذي قفنا في ذلك 

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

بو السائب  قال: ح ثنا عمر بن شبيب المسفي  عن إسماعيل بن أبي خال   عن ـ ح ثني أ28241  

أبي صالح: ُمطاعٍ ثَّم أِميٍن قال: تبريل عفيه الس م  أمين عفمى أن يم خل سمبعين ُسمرا قا ممن زمور 

 باير إذن.

  ح ثنا م م  بن مناور الطوسّي  قال: ح ثنا عمر بن شبيب  قال: ح ثنا إسماعيل بن أبي خال    

 قال: ء أعفمه إء عن أبي صالح  مثفه.

ـ ح ثنا سفيمان بن عمر بن خال  األقطع  قال: ثني أبي عمر بن خال   عن معقل بن عبي  28242  

 هللا الَ َلرّي  قال: قال ميمون بن مْهران في قوله: ُمطاعٍ ثَّم أِميٍن قال: ذاّم تبريل عفيه الس م.

ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال:28243  

 عباس  في قوله: ِذي قُّوةٍ ِعْن َ ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن ُمطاعٍ ثَّم أِميٍن قال: يعني تبريل.

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة  قولممه: ِذي قُممّوةٍ ِعْنمم َ ِذي 28244  

 طاعٍ مطاع عن  هللا ثَّم أِميٍن.اْلعَْرِش َمِكيٍن مُ 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28245  

 يقول في قوله: ُمّطاعٍ ثَّم أِميٍن يعني تبريل عفيه الس م.

نمون  فيمتكفم وقوله: َوما َصاِحبُُكْم بَِمْ نُوٍن يقول تعالى ذّره: وما صاحبكم أيها الناس م مم  بم   

عن ِتنّة  ويهذي هذيان الم ازين  بل تاء بال ّق  وص ّق المرسفين. وبن و الذي قفنا في ذلمك قمال 

 أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثنا سفيمان بن عمر بن خال  البرقي  قال: ح ثنا أبي عمرو بمن خالم   عمن َمْعقمل بمن 28246  

مهمران: َومما َصماِحبُُكْم بَِمْ نُموٍن قمال: ذاّمم م مم  صمفى هللا عب  هللا الَ َلرّي  قال: قال ميمون بن 

 عفيه وسفم.

وقوله: َولَقَْ  رآهُ بِاألُفُِق الُمبِيِن يقول تعالى ذّره: ولق  رآه أي م م  تبريَل صفى هللا عفيمه وسمفم   

بَمل في صورته بالناحية التي تبين األشياء  فتمرى ممن قبفهما  وذلمك ممن زاحيمة مطفمع الرممس ممن قِ 

 المررق. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28247  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم   قولمه: بماألُفُِق الُمبِميِن 

 «.أتيا »بأفق من ز و  األعفى. قال:

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن قتما ة بماألُفُِق الُمبِميِن قمال: 28248  

 ّنا ز  ّ  أن األفق حيث تطفع الرمس.

حم ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سممعي   عمن قتما ة  قولمه: َولَقَمْ  َرآهُ بِماألُفُِق الُمبِميِن ّنمما    

   ّ  أزه األفق الذي ي يء منه النهار.ز

ـ ح ثني يوزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َولَقَمْ  َرآهُ بِماألُفُِق 28249  

 الُمبِيِن قال: رأى تبريل باألفق المبين.

ـ ح ثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرمفّي  قال: ح ثنا ي يى بن عيسى  عن األعمح  28250  

الولي  بن العيلار  قال: سمعم أبا األحوص يقمول ممن قمول هللا: َولَقَمْ  َرآهُ بماألُفُِق الُمبِميِن قمال:  عن

 رأى تبريل له سّم مئة تناح في صورته.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن عطاء  عن عمامر  قمال: مما رأى تبريمل النبمّي 28251  

واح ة  وّان يأتيه في صورة رتمل يقمال لمه  َْحيمة  فأتماه  صفى هللا عفيه وسفم في صورته إء مّرة

يوم رآه في صمورته قم  سم ّ األفمق ّفمه عفيمه سمن س أخضمر معفمق الم ّر  فمذلك قمول هللا: َولَقَمْ  َرآهُ 

مِريٍم فمي تبريمل  إلمى  َّ ُّمّوَرْت إزّمه لَقَمْوُل َرُسموِل  بِاألُفُِق الُمبِيِن وذُّر أن هذه اءَية في: إذَا الّرمْمُس 

 قوله: َوما ُهَو َعفى اْلاَْيِب بَِضنِيٍن يعني النبّي صفى هللا عفيه وسفم.

وقوله: َومما ُهمَو َعفمى اْلاَْيمِب بَِضمنِيٍن اختفومم القمّراء فمي قمراءة ذلمك  فقرأتمه عاممة قمّراء الم ينمة   

ه ممن ّتابمه. والكوفة بَِضنِيٍن بالضا   بمعنى أزه غير بتيل عفيهم بتعفيمهم ما عفّممه هللا  وأزملل إليم

بالظماء  بمعنمى أزمه غيمر « بَِظنِمينٍ »وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض الباريين وبعمض الكموفيين: 

متهم فيما يتبرهم عن هللا من األزباء. ذّر من قال ذلك بالضا   وتأّوله عفى ما وصونا من التأويل 

 من أهل التأويل:

َوما »ح ثنا سويان  عن عاصم  عن ِزّر  ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال:28252  

قال: الّظنين: الممتهم. وفمي قمراءتكم: بَِضمنِيٍن والضمنين: البتيمل  والايمب: « ُهَو َعفى اْلاَْيِب بَِظنِينٍ 

 القرآن.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا خال  بن عب  هللا الواسطي  قال: ح ثنا مايرة  عمن إبمراهيم َومما 28253  

 بَِضنِيٍن ببتيل.ُهَو َعفى اْلاَْيب 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى: وحم ثني ال مر   28254  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: َومما ُهمَو َعفمى 

 اْلاَْيِب بَِضنِيٍن قال: ما يِضّن عفيكم بما يعفم.

  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: َومما ُهمَو َعفمى اْلاَْيمِب ـ ح ثنا برر28255  

بَِضمنِيٍن قمال: إن همذا القمرآن غيمب  فأعطماه هللا م مم ا  فبذلمه وعفّممه و عما إليمه  وهللا مما ضمّن بممه 

 رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم.

َومما ُهمَو َعفمى اْلاَْيمِب »عمن زّر ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن عاصمم     

 قال: في قراءتنا بمتهم  ومن قرأها بَِضنِيِن يقول: ببتيل.« بَِظنين

 ـ ح ثنا مهران  عن سويان َوما ُهَو عفى اْلاَْيِب بَِضنِيٍن قال: ببتيل.28256  
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فمى اْلاَْيمِب ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوما ُهَو عَ 28257  

بَِضمنِيٍن الايمب: القممرآن  لمم يضمّن بممه عفمى أحم  مممن النماس أ ّاه وبفّامه  بعممث هللا بمه المروح األمممين 

تبريل إلى رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  فأ ّى تبريل ما اسمتو عه هللا إلمى م مم   وأ ّى م مم  

َّتَ   م  وء تََتّرص.ما استو عه هللا وتبريل إلى العبا   ليس أح  منهّم َضّن  وء 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن عطاء  عن عامر َوما ُهمَو َعفمى اْلاَْيمِب بَِضمنِيٍن 28258  

 يعني النبّي صفى هللا عفيه وسفم. ذّر من قال ذلك بالظاء  وتأّوله عفى ما ذّرزا من أهل التأويل:

بر  عن الض اك  عن ابن عباس  أزمه ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا الم اربي  عن ُتوي28259  

 قال: ليس بمتهم.« بَِظنِينٍ »قرأ: 

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عمن أبمي المعفّمى  عمن 28260  

فقفمم لسمعي  بمن ُتبيمر: مما « َوما ُهَو َعفى اْلاَْيِب بَِظنِينٍ »سعي  بن ُتبير: أزه ّان يقرأ هذا ال را 

 ين  قال: ليس بمتهم.الظن

َوما ُهَو َعفمى »ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن أبي المعفى  عن سعي  بن ُتبير أزه قرأ    

 قفم: وما الظنين: قال المتهم.« اْلاَْيِب بَِظنِينٍ 

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 يقول: ليس بمتهم عفى ما تاء به  وليس يظّن بما أوتي.« َوما ُهَو َعفى اْلاَْيِب بَِظنِينٍ »قوله: 

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا خالم  بمن عبم  هللا الواسمطّي  قمال: حم ثنا المايمرة  عمن إبمراهيم 28261  

 قال: بمتهم.« َوما ُهَو َعفى اْلاَْيِب بَِظنِينِ »

َومما ُهمَو َعفمى اْلاَْيمب »ّيمع  عمن سمويان  عمن عاصمم  عمن زّر: ح ثنا أبو ّريمب  قمال: حم ثنا و   

 متهم.« بَِظنِينٍ »قال: الايب: القرآن... وفي قراءتنا « بَِظنِينٍ 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28262  

 م.قال: ليس عفى ما أزلل هللا بمته« بَِظنِينٍ »يقول في قوله: 

وقم  تممأّول ذلممك بعممض أهممل العربيممة أن معنمماه: وممما هممو عفممى الايممب بضممعيف  ولكنممه م تَِمممل لممه   

 مطيق  ووتهه إلى قول العرا لفرتل الضعيف: هو َظنُون.

وأولممى القممراءتين فممي ذلممك عنمم ي بالاممواا: ممما عفيممه خطمموط مامماحف المسممفمين متوقممة  وإن   

 ألن ذلك ّفه ّذلك في خطوطها.اختفوم قراءتهم به  وذلك بَضنِيٍن بالضا   

فإذا ّان ذلك ّذلك  فأولى التأويفين بالاواا في ذلك تأويل من تأّوله: وما م م  عفى مما عفّممه   

 هللا من وحيه وتنليفه ببتيل بتعفيمكموه أيها الناس  بل هو حريص عفى أن تالمنوا به وتتعفّموه.

ل تعممالى ذّممره: وممما هممذا القممرآن بقممول شمميطان مفعممون وقولممه: َوممما ُهممَو بِقَممْوِل َشممْيطاٍن َرِتمميٍم يقممو  

 مطرو   ولكنه ّ م هللا ووحيه.

وقوله: فأَْيَن تَْذَهبُوَن يقول تعالى ذّره: فأين تذهبون عن هذا القرآن  وتع لون عنه  وبن و الذي   

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فمأَْيَن تَمْذَهبُوَن يقمول: فمأين ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قم28263  

 تع لون عن ّتابي وطاعتي.

وقيل: فَأْيَن تَْذَهبُوَن ولم يقل: فإلى أين تذهبون  ّمما يقمال: ذهبمم الرمأم  وذهبمم السموق. وُحكمي   

 :عن العرا سماعا: ازطفق به الاَْوَر  عفى معنى إلااء الاوة  وق  ينر  لبعض بني ُعقَيل

 وأّي األْرِض تَْذَهُب لفّاياحِ   تَِاُح بِنا َحنِيوَةُ إْذ رأتْنا 

 بمعنى: إلى أّي األرض تذهب  واستُ يل إلااء الاوة في ذلك ل ستعمال.  

 

 29-27اآلية : 
ممٌر لّْفعَممالَِميَن *  ِلَمممن َشممآَء ِمممنُكْم أَن يَْسممتَِقيمَ  ّْ *  َوَممما  القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:}إِْن ُهممَو إِءّ ِذ

 تََرآُءوَن إِءّ أَن يََرآَء ّللّاُ َرّا اْلعَالَِميَن {.

مٌر لْفعمالَِميَن يقمول: إء تمذّرة     ّْ يقول تعالى ذّره: إْن هذا القرآن  وقوله: ُهَو من ذّر القرآن إءّ ِذ

ّره  ذّرا لممن شماء وعظة لفعالَمين من ال ّن واإلزس ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم أْن يَْستَِقيَم ف عل ذلك تعالى ذ
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من العالَِمين أن يستقيم  ولم ي عفه ذّرا ل ميعهم  فال م في قولمه: ِلَممْن شماَء ِممْنُكْم إبم ال ممن الم م 

في لفعالَمين. وّان معنى الك م: إن هو إء ذّر لمن شاء منكم أن يستقيم عفى سبيل ال مّق فيتبعمه  

 ويل. ذّر من قال ذلك:ويالمن به. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأ

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28264  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: ِلَمْن شماَء ِممْنُكْم 

 أْن يَْستَِقيَم قال: يتبع ال ّق.

 أْن يَرماَء ّللّاَ َرّا العمالَِميَن يقمول تعمالى ذّمره: ومما ترماءون أيهما النماس وقوله: َومما تَرماُءوَن إءّ   

 اءستقامة عفى ال ّق  إء أن يراء هللا ذلك لكم. وذُّر أن السبب الذي من أتفه زللم هذه اءَية ما:

ن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن سعي  بن عب  العليل  عن سمفيما28265  

بن موسى  لما زللم ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم أْن يَْستَِقيَم قال أبمو تهمل: ذلمك إلينما  إن شمئنا اسمتقمنا  فنللمم: 

 َوما تَراُءوَن إءّ أْن يَراَء ّللّاُ َرا اْلعَالَِميَن.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن سمعي  بمن عبم  العليمل  عمن    

ن موسى  قال: لما زللم هذه اءَية: ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم أْن يَْسمتَِقيَم قمال أبمو تهمل: األممر إلينما  سفيمان ب

 إن شئنا استقمنا  وإن شئنا لم زستقم  فأزلل هللا: َوما تَراُءوَن إءّ أْن يَراَء ّللّاُ َرّا العالَِميَن.

سعي   عن سفيمان بن موسى  قمال: لمما  ح ثني ابن البَْرقّي  قال: ح ثنا عمرو بن أبي سفمة  عن   

زللم هذه اءَية: ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم أْن يَْستَِقيَم قال أبو تهمل: ذلمك إلينما  إن شمئنا اسمتقمنا  وإن شمئنا لمم 

 زستقم  فأزلل هللا: َوما تَراُءوَن إءّ أْن يَراَء ّللّاُ َرّا العالَِميَن.

 سورة اإلنفطار

 سورة اءزوطار مكيّة

 ها تسع عررةوآيات

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 5-1اآلية : 
ُب ازتَثََرْت *  َوإِذَا اْلبَِ اُر فُّ مَرْت  ِّ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِذَا الّسَمآُء ازوََطَرْت *  َوإِذَا اْلَكَوا

 *  َوإِذَا اْلقُبُوُر بُْعثَِرْت *  َعِفَمْم زَْوٌس ّما قَ َّمْم َوأَّخَرْت {.

ول تعالى ذّره: إذَا الّسماُء اْزوََطَرْت: ازرقّم  وإذا ّواّبها ازتثرت منها فتساقطم  َوإذَا اْلبِ اُر يق   

فُّ َرْت يقول: فّ ر هللا بعضها في بعض  فمأل تميعها. وبن و الذي قفنا فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل 

 عفى اخت ا منهم في بعض ذلك. ذّر من قال ذلك:

قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي  ـ ح ثني عفّي 28266  

 قوله: َوإذَا اْلبِ اُر فُّ َرْت يقول: بعضها في بعض.

ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: َوإذَا اْلبِ ماُر فُّ مَرْت 28267  

 فُ ر عذبها في مال ها  ومال ها في عذبها.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن َوإذَا اْلبِ اُر فُّ مَرْت 28268  

 قال: فّ ر بعضها في بعض  فذهب ماؤها. وقال الكفبي: مفئم.

وقوله: َوإذَا اْلقُبُوُر بُْعثَِرْت يقول: وإذا القبور أُثيرت  فاستترا من فيها من الموتى أحيماء. يقمال:   

ن حوض ف ن: إذا تعل أسوفه أع ه  يقمال: بعثمره وب ثمره: لاتمان. وبن مو المذي قفنما فمي بعثر ف 

 ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28269  

 قوله: َوإذَا اْلقُبُوُر بُْعثَِرْت يقول: بُ ثم.

َعِفَمْم زَْوٌس ما قَ َّمْم وأّخَرْت يقول تعالى ذّره: عفمم ّّل زوس ما ق ّمم لذلك اليموم ممن  وقوله:  

 عمل صالح ينوعه  وأخرت وراءه من شيء سنّه فعمل به.
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 واختفف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضهم بن و الذي قفنا في ذلك. ذّر من قال ذلك:  

قال: ح ثنا المعتمر بن سفيمان  عن أبيه  قال: ثني عن القَُرِظّي  ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  28270  

أزه قال في: َعِفَمْم زَْوٌس ما قَ َّمْم َوأّخَرْت قال: ما ق ّمم مما عمفم  وأما ما أّخمرت فالسمنة يَُسمنّها 

 الرتل  يعمل بها من بع ه.

ّرت ممن الومرائض التممي وقمال آخمرون: ُعنِمي بمذلك: مما قم ّمم ممن الوممرائض التمي أ تهما  ومما أخم  

 ضيعتها. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبيه  عن سعي  بن مسروق  عن عكِرمة َعِفَمْم 28271  

 زَْوٌس ما قَ َّمْم قال: ما افترض عفيها َوما أّخَرْت قال: مما افترض عفيها.

عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني28272  

عباس َعِفَمْم زَْوٌس ما قَ َّمْم َوأّخَرْت قال: تعفم ما ق ّمم من طاعة هللا  ومما أخمرت ممما أُِممَرت بمه 

 من حّق ر عفيه لم تعمل به.

َمْم ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قولمه: َعفَممْم زَْومٌس مما قَم ّ 28273  

 وأّخَرْت قال: ما ق ّمم من خير  وأّخرت من حق هللا عفيها لم تعمل به.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  مما قَم َّمْم وأّخمَرْت قمال: مما    

 ق مم من طاعة هللا وما أخرت من حق هللا.

بن زي  في قوله: َعِفَمْم زَْوٌس ما قَم َّمْم ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ا28274  

وأّخَرْت قال: ما قم ّمم: عمفمم  ومما أخمرت: ترّمم وضميّعم  وأخمرت ممن العممل الامالح المذي 

  عاها هللا إليه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما ق ّمم من خير أو شّر  وأّخمرت ممن خيمر أو شمّر. ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

ح ثنا هريم  قال: أخبرزا العّوام  عن إبراهيم التيممّي  قمال: ذّمروا  ـ ح ثني يعقوا  قال:28275  

 عن ه هذه اءَية َعِفَمْم زَْوٌس ما قَ َّمْم َوأّخَرْت قال: أزا مما أّخر الَ  اا.

وإزما اخترزا القول الذي ذّرزاه  ألن ّّل ما عممل العبم  ممن خيمر أو شمّر فهمو ممما ق ّممه  وأن مما   

يه وفمّرط فيمه ففمم يعمفمه  فهمو ممما قم  قم ّم ممن شمّر  ولميس ذلمك ممما أّخمر ممن ضيّع من حّق هللا عف

العمل  ألن العمل هو ما عمفه  فأما ما لم يعمفه فإزما هو سيئة قم ّمها  ففمذلك قفنما: مما أخمر: همو مما 

 سنه من سنة حسنة وسيئة  مما إذا عمل به العامل ّان له مثل أتر العامل بها أو وزره.

 

 8-6اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيَّها اإِلزَساُن َما َغّرَك بَِربَّك اْلَكِريِم *  الِّذي َخفَقََك فََسّواَك فَعَم َلََك *  

ّّبََك {.  فَِي أَّى ُصوَرةٍ ّما َشآَء َر

يقول تعالى ذّره: يا أيها اإلزسان الكافر  أّي شميء غمّرك بربمك الكمريم  غمّر اإلزسماَن بمه عم ّوه    

 المسفّى عفيه  ّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ما َغّرَك بَِربَّك الَكِريم شيء ّما 28276  

 غّر ابَن آ م هذا الع ّو الريطان.

 وقوله: الِّذي َخفَقََك فََسّواَك يقول: الذي خفقك أيها اإلزسان فسّوى خفقك فَعَ َلَك.  

« فَعَمم ّلكَ »ي قممراءة ذلممك  فقرأتممه عامممة قممّراء الم ينممة ومكممة والرممام والباممرة: واختفومم القممّراء فمم  

بتر ي  ال ال  وقرأ ذلك عامة قّراء الكوفة بتتويوها وّأن من قرأ ذلك بالترم ي   وّتمه معنمى الكم م 

 إلى أزه تعفك معت ء  مع ّل التفق مقّوما  وّأّن المذين قمرؤوه بمالتتويف  وّتهموا معنمى الكم م إلمى

صرفك  وأمالك إلى أّي صورة شاء  إما إلى صورة حسنة  وإما إلى صورة قبي ة  أو إلى صورة 

 بعض قراباته.

وأولى األقوال في ذلك عن ي بالامواا أن يقمال: إزهمما قراءتمان معروفتمان فمي قَمَرأة األمامار    

ه  قمراءة ممن قمرأ ص ي تا المعنى  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب  غير أن أع بهما إلّي أن أقمرأ بم

لفتع يل أحسن في العربية من  خولها لفعم ل  أء تمرى أزمك تقمول: « في»ذلك بالتر ي   ألن  خول 
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عمم ّلتك فممي ّممذا  وصممرفتك إليممه  وء تكمما  تقممول: عمم لتك إلممى ّممذا وصممرفتك فيممه  ففممذلك اختممرت 

 التر ي .

ايمة عمن أهمل التأويمل أزهمم وبن و الذي قفنما فمي ذلمك وذّرزما أن قمارئي ذلمك تمأّولوه  تماءت الرو  

 قالوه. ذّر الرواية بذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   28277  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم   فمي قمول هللا: فِمي أّي 

ّّبََك قال: في أيّ   شبه أا أو أم أو خال أو عّم. ُصوَرةٍ ما شاَء َر

ّّبَمَك 28278   ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن إسماعيل  في قوله: مما شماَء َر

 قال: إن شاء في صورة ّفب  وإن شاء في صورة حمار.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن إسماعيل  عن أبمي صمالح فِمي أّي 28279  

ّّبََك قال: خنليرا أو حمارا.ُصورَ   ةٍ ما شاَء َر

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابمن ُعفَيمة  عمن أبمي رتماء  عمن عكِرممة  فمي قولمه: فِمي أّي 28280  

ّّبََك قال: إن شاء في صورة قر   وإن شاء في صورة خنلير.  ُصوَرةٍ ما شاَء َر

الهيثم  قال: ح ثنا موسى بمن عفمّي  ـ ح ثني م م  بن سنان القّلاز  قال: ح ثنا مطهر بن28281  

مما ُوِلم َ »بن أبي رباح الفّتمي  قال: ثني أبمي  عمن تم ي  أن النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم قمال لمه: 

قمال: يما « فََمْن يُْرمبِهُ »قال: يا رسول هللا  ما عسى أن يول  لي  إما غ م  وإما تارية  قال: « لََك 

َممْه  ء »ه  وإما أمه فقال النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم عنم ها: رسول هللا من عسى أن يربه  إما أبا

ُّّل زََسمٍب بَْينَهما َوبَميَن آ ََم  أمما قَمرأْتَ  َهمِذِه  تَقُولَّن َهَكذَا  إّن النّْطوَةَ إذا اْستَقَّرْت فِي الّرِحِم أْحَضَر ّللّاُ 

ّّبََك قال تاِا ّللّاِ فِي أّي ُصوَرةٍ ما شاَء َر ِّ  «.: َسفََككَ اءَيَةَ فِي 

 

 13-9اآلية : 
ماتِبِيَن *   َّ َرامما   ِّ َّ ّ بَْل تَُكمذّبُوَن بِالم ّيِن *  َوإِّن َعفَمْيُكْم لََ مافِِظيَن *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}

 يَْعفَُموَن َما تَْوعَفُوَن *  إِّن األْبَراَر لَِوي زَِعيٍم {.

ن ّما تقولون  من أزكم عفمى ال مّق فمي عبما تكم غيمر يقول تعالى ذّره: ليس األمر أيّها الكافرو   

هللا  ولكممنكم تكممذّبون بممالثواا والعقمماا وال مملاء وال سمماا. وبن ممو الممذي قفنمما فممي معنممى قولممه بَممْل 

 تَُكذّبُوَن بِال ّيِن قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى 28282  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   في قوله: بَْل تَُكمذّبُوَن 

 بِال ّيِن قال: بال ساا.

ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم :    

 ا.تَُكذّبُوَن بِال ّيِن قال: بيوم ال سا

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  قولمه: بَمْل تَُكمذّبُوَن 28283  

 بال ّيِن قال: يوم ش ّة  يوم ي ين هللا العبا  بأعمالهم.

وقولممه: َوإّن َعفَممْيُكْم لَ ممافِِظيَن يقممول: وإن عفمميكم ُرقَبمماء حممافظين ي وظممون أعمممالكم  ويُْ امموزها   

رَ  ِّ اما ّاتِبِيَن يقول: ّراما عفى هللا ّاتبين  يكتبون أعممالكم. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال عفيكم 

 أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  قمال: قمال بعمض أصم ابنا  عمن أيموا  فمي قولمه: 28284  

َراما ّاتِبِيَن قال: يكتبو ِّ  ن ما تقولون وما تَْعنُون.َوإّن َعفَْيُكْم لَ افِِظيَن 

وقوله: يَْعفَُموَن ما تَْوعَفُوَن يقول: يعفم هالءء ال افظون ما توعفون من خير أو شّر  ي اون ذلمك   

 عفيكم.

وقوله: إّن األْبَراَر لَِوي زَِعيٍم يقول تّل ثناؤه: إن الذين بّروا بأ اء فمرائض هللا  واتتنماا معاصميه   

 يها.لوي زعيم ال نان ينعمون ف
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 19-14اآلية : 
القمول فممـي تأويممـل قولممه تعمالى:}َوإِّن اْلوُّ مماَر لَِوممي َتِ مميٍم *  يَْاممفَْوزََها يَمْوَم المم ّيِن *  َوَممما ُهممَم َعْنَهمما 

ِلمنَْوٍس َشمْيئا  بِاَآئِبِيَن *  َوَمآ أَْ َراَك َما يَْوُم ال ّيِن *  ثُّم َمآ أَْ َراَك َما يَْوُم الم ّيِن *  يَمْوَم ءَ تَْمِفمُك زَْومٌس 

.} ِ  َواألْمُر يَْوَمئٍِذ لِِلّ

 يقول تعالى ذّره: َوإّن الوُّ اَر الذين ّوروا بربهم لَِوي َتِ يٍم.   

وقوله: يَْافَْوزَها يَْوَم ال ّيِن يقول تّل ثناؤه: يَْافَى همالءء الو مار ال  ميم يموم القياممة  يموم يُم ان   

 بن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:العبا  باألعمال  فيُ اَزْوَن بها. و

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28285  

 يَْوَم ال ّيِن من أسماء يوم القيامة  عّظمه هللا  وحذّره عبا ه.

ره: ومما همالءء الو مار ممن ال  ميم بتمارتين أبم ا وقوله: َوما ُهمْم َعْنهما بِامائِبِيَن يقمول تعمالى ذّم  

فاائبين عنها  ولكنهم فيها متفّ ون ماّثون  وّذلك األبمرار فمي النعميم  وذلمك ز مو قولمه: َومما ُهمْم 

 ِمْنها بُِمْتَرِتيَن.

يما وقوله: َوما أْ َراَك ما يَْوُم ال ّيِن يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: ومما أ راك   

م م   أي وما أْشعرك ما يوم ال ين  يقمول: أّي شميء يموُم ال سماا والم مازاة  معظمما شمأزه تمّل 

 ذّره  بقيفه ذلك. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ل يِن ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َوما أْ َراَك ما يَْوم ا28286  

 تعظيما ليوم القيامة  يوم ت ان فيه الناس بأعمالهم.

وقوله: ثُّم ما أْ َراَك ما يَْوُم ال ّيِن  يقول: ثم أّي شيء أشعرك أّي شيء يوم الم ازاة وال ساا يا   

ذلمك  م م   تعظيما ألمره ثم فّسر تّل ثناؤه بعض شأزه فقال: يَْوَم ء تَْمِفُك زَْوٌس ِلنَْوٍس َشْيئا: يقمول:

اليوم  يوم ء تمفك زوس  يقول: يوم ء تُاني زوس عن زومس شميئا  فتم فع عنهما بفيّمة زللمم بهما  وء 

تنوعها بنافعة  وقم  ّازمم فمي الم زيا ت ميهما  وتم فع عنهما ممن بااهما سموءا  فبطمل ذلمك يومئمٍذ  ألن 

  وذهبمممم األممممر صمممار ر المممذي ء يافبمممه غالمممب  وء يقهمممره قممماهر  واضمممم فم هنالمممك الممالمممك

ِ يقمول: واألممر ّفمه يومئمٍذ   الرياسات  وحال المفك لفمفمك ال بمار  وذلمك قولمه: َواألَْممُر يَْوَمئِمٍذ لِِلّ

يعني ال ين ر  ون سائر خفقه  ليس ألح  من خفقه معه يومئٍذ أمر وء زهي. وبن مو المذي قفنما فمي 

 ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ِ قال: ـ ح ثنا ابن عب28287     األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة َواألْمُر يَْوَمئٍِذ لِِلّ

 ليس ثم أح  يومئٍذ يقضي شيئا  وء يانع شيئا إءّ رّا العالمين.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه يَمْوَم ء تَْمِفمُك زَْومٌس ِلمنَْوٍس َشمْيئا    

ِ واألمر وهللا اليوم ر  ولكنه يومئٍذ ء ينازعه أح . َواألْمرُ   يَْوَمئٍِذ لِِلّ

واختفوم القّراء في قراءة قوله: يَْوَم ء تَْمِفُك زَْوٌس فقرأته عامة قّراء ال  از والكوفة بناب يَمْوَم   

م ورفعممه ر ّا عفممى اليممو« يَممْومُ »إذ ّازممم إضممافته غيممر م ضممة. وقممرأه بعممض قممّراء الباممرة بضممم 

األّول  والرفع فيه أفاح في ّ م العرا  وذلك أن اليوم مضاا إلمى يوعمل  والعمرا إذا أضمافم 

اليوم إلمى توعمل أو يوعمل أو أفعمل رفعموه فقمالوا: همذا يموم أفعمل ّمذا  وإذا أضمافته إلمى فعمل مماٍض 

 زابوه ومنه قول الراعر:

 تَْاُح والّرْيُب َواِزُع  وقُْفُم ألَّما  َعفى ِحيَن عاتَْبُم الَمِريَب َعفى الّابا 

 

 سورة المطففين

 سورة المطووين مكيّة

 وآياتها سم وث ثون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
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 6-1اآلية : 
تَمالُواْ َعفَمى النّماِس يَْسمتَْوفُوَن *  َوإِذَا  ّْ القول فمـي تأويمـل قولمه تعالى:}َوْيمٌل لّْفُمَطوِّوميَن *  الّمِذيَن إِذَا ا

ّوَززُوُهْم يُْتِسُروَن *  أَء يَُظّن أُْولَـَئَِك أَزُّهْم ّمْبعُوثُوَن *  ِليَمْوٍم َعِظميٍم *  يَمْوَم يَقُموُم النّماُس َّالُوُهْم أَْو 

 ِلَرّا اْلعَالَِميَن {.

يقول تعالى ذّره: الموا ي المذي يسميل ممن صم ي  أهمل تهمنم فمي أسموفها لفمذين يَُطوّومون  يعنمي:    

َتسوزهم حقوقهم في مكاييفهم إذا ّالوهم  أو موازينهم إذا وززوا لهم عن لفذين ينقاون الناس  ويَبْ 

الواتب لهم من الوفاء وأصل ذلك من الريء الطويف  وهمو القفيمل النّمْلر  والمطوّمف: المقفّمل حمّق 

صاحب ال ّق عما له من الوفاء والتمام في ّيل أو وزن ومنه قيمل لفقموم المذين يكوزمون سمواء فمي 

هم سواء َّطّف الااع  يعني بذلك: ّقرا الممتفىء منه زاقص عن الملء. وبن مو حسبة أو ع  : 

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا ابن فضيل  عن ِضرار  عن عب  هللا  قال: قال له رتل: 28288  

  قمال: ومما يممنعهم ممن أن يوفموا الكيمل  وقم  قمال يا أبا عب  الرحمن  إن أهل الم ينة لَيوفون الكيمل

 هللا: َوْيٌل لْفُمَطوِّويَن حتى بفغ: يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: حم ثنا ال سمين بمن واقم   عمن يليم   28289  

صفى هللا عفيه وسفم الم ينة ّازوا من أخبث الناس  عن عكِرمة  عن ابن عباس  قال: لما قَ م النبيّ 

 ّي    فأزلل هللا: َوْيٌل ِلْفُمَطوِّويَن فأحسنوا الكيل.

ـ ح ثني م م  بن خال  بن خ اش  قال: حم ثنا سمفم بمن قتيبمة  عمن قسمام الاميرفي  عمن 28290  

زمه لميس ممنهم أحم  يملن عكِرمة قال: أشه  أن ّّل ّيال ووّزان في النار  فقيل له فمي ذلمك  فقمال: إ

 ّما يتلن  وء يكيل ّما يكتال  وق  قال هللا: َوْيٌل ِلْفُمَطوِّويَن.

تالُوا َعفى النّاِس يَْستَوفُوَن يقمول تعمالى ذّمره: المذين إذا اّتمالوا ممن النماس مما    ّْ وقوله: الِّذيَن إذَا ا

فمي همذا الموضمع « ممن»و« عفمى»لهم قمبفهم ممن حمّق  يسمتوفون ألزوسمهم فيكتالوزمه ممنهم وافيما و

 يتعاقبان غير أزه إذا قيل: اّتفم منك  يرا : استوفيم منك.

وقوله: َوإذَا ّالُوُهْم أْو َوَززُوُهْم يقول: وإذا هم ّالوا لفناس أو وززوا لهم. وممن لامة أهمل ال  ماز   

همذا أن يقولوا: وززتك حقك  وّفتك طعامك  بمعنى: وززم لك وّفمم لمك. وممن وّتمه الكم م إلمى 

المعنى  تعل الوقف عفى هم  وتعل هم في موضع زاب. وّان عيسى بمن عممر فيمما ذُّمر عنمه 

ي عفهما حرفين  ويقف عفى ّالوا  وعفى وززوا  ثم يبت ىء: هم يُتسمرون. فممن وّتمه الكم م إلمى 

 هذا المعنى  تعل هم في موضع رفع  وتعل ّالوا ووززوا مكتويين بأزوسهما.

ي: الوقف عفى هم  ألن ّالوا ووززوا لو ّازا مكتويين  وّازمم همم ّ مما والاواا في ذلك عن   

مستأزوا  ّازم ّتابة ّالوا ووززوا بألف فاصفة بينهما وبمين همم ممع ّمل واحم  منهمما  إذ ّمان بمذلك 

ترى الكتاا في زظائر ذلك  إذا لم يكن متا   به شيء من ّنايات الموعول  فكتابهم ذلك في همذا 

ف أوضمح الم ليل عفمى أن قولمه: ُهمْم إزمما همو ّنايمة أسمماء الموعمول بهمم. فتأويمل الموضع بايمر ألم

 الك م إذ ّان األمر عفى ما وصونا  عفى ما بيّنا.

وقوله: يُْتِسُروَن يقول: ينقاوزهم. وقوله: أء يَُظّن أُولَئَِك أزُّهْم َمْبعُوثُوَن ِليَْوٍم َعِظيٍم يقمول تعمالى   

لمطوومون النماس فمي مكماييفهم ومموازينهم  أزهمم مبعوثمون ممن قبمورهم بعم  ذّره: أء يظّن هالءء ا

 مماتهم  ليوم عظيم شأزه  هائل أمره  فظيع هوله .

وقوله: يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن فيوم يقوم توسير عن اليوم األّول المتوموض  ولكنمه لمما لمم   

قال: أء يظمّن أولئمك أزهمم مبعوثمون يموم يقموم النماس  وقم  يع  عفيه ال م  ر ّ إلى مبعوثون  فكأزه 

ي وز زابه وهو بمعنى التوض  ألزها إضافة غير م ضة  ولمو خومض ر ّا عفمى اليموم األّول لمم 

 يكن ل نا  ولو رفع تاز  ّما قال الراعر:

َّذي ِرْتفَيِن: ِرتٍل َصِ ي ٍةَوِرْتٍل َرمى فِيها الّلماُن فَُرفِّم   ُّْنُم   و

ّر أن الناس يقوممون لمرّا العمالمين يموم القياممة  حتمى يُْفِ َمهمم العمرق  فمبعض يقمول: مقم ار وذُ   

 ث   مئة عام  وبعض يقول: مق ار أربعين عاما. ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثني عفّي بن سعي  الكن ّي  قال: ح ثنا عيسى بمن يموزس  عمن ابمن عمون  عمن زمافع  28291  

يقموم » عفيه وسفم  في قوله: يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن قال: عن ابن عمر  عن النبّي صفى هللا

 «.أح ّم في َرْشِ ه إلى أزااا أذزيه

ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا أبو خال  األحمر  عن ابن عون  عن زافع  عن ابن عمر  عن النبمّي    

 الَِميَن قال: يايب أح هم في رش ه إلى أزااا أذزيه.صفى هللا عفيه وسفم يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلع

ح ثنا حمي  بن مسع ة  قال: ح ثنا يلي  بن زريع  قال: ح ثنا ابن عون  عن زافع  قال: قمال ابمن    

 عمر: يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن حتى يقوم أح هم في رش ه إلى أزااا أذزيه.

ل: ح ثنا تريمر  عمن م مم  بمن إسم اق  عمن زمافع  عمن ابمن عممر  ـ ح ثنا ابن وّيع  قا28292  

إّن النّماَس يُوقَوُموَن يَمْوَم اْلِقياَممِة ِلعََظَممِة ّللّاِ  حتمى إّن اْلعَمَرَق »قال: قال النبّي صفى هللا عفيمه وسمفم: 

 «.لَيُْفِ ُمُهْم إلى أْزَااِا آذَازِِهمْ 

ن م م  بن إس اق  عن زافع  عن ابن عمر  قال: ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا يوزس بن بكير  ع   

يَممْوَم يَقُمموُم النّمماُس ِلممَرّا اْلعممالَِميَن يَممْوَم اْلِقياَمممِة ِلعََظَمممِة »سمممعم النبممّي صممفى هللا عفيممه وسممفم يقممول: 

 ثم ذّر مثفه.«  الّرْحَمنِ 

عمن أيموا  عمن ح ثني م م  بن َخفَف العَسق زي  قال: ح ثنا آ م  قمال: حم ثنا حمما  بمن سمفمة     

زمافع  عممن ابممن عمممر  قممال: تم  رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم همذه اءَيممة يَممْوَم يَقُمموُم النّمماُس ِلممَرّا 

 «.يَقُوُموَن حتى يَْبفَُغ الّرْشُح إلى أْزَااِا آذازِِهمْ »اْلعالَِميَن قال: 

أبي  عن صالح  قال:  ح ثنا أحم  بن م م  بن حبيب  قال: ح ثنا يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا   

يَممْوَم يَقُمموُم النّمماُس ِلممَرّا »حمم ثنا زممافع  عممن ابممن عمممر  قممال: قممال رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم: 

 «.يَوَم اْلِقياَمِة  حتى يَِايَب أَح ُهُم إلى أْزَااِا أُذُزَْيِه فِي َرْشِ هِ «: »اْلعالَِمينَ 

بسة بن سعي   عن م ارا بن ِ ثار  عن ابمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عن عن28293  

 عمر  في قوله: يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعَالَِميَن قال: يقومون مئة سنة.

ح ثنا تميم بن المنتار  قال: أخبرزا يليم   قمال: أخبرزما م مم  بمن إسم اق  عمن زمافع  عمن ابمن    

يَمْوَم يَقُموُم »صمفى هللا عفيمه وسمفم يقمول:  عمر  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  قمال: سممعم النبميّ 

 «.النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن يَْوَم اْلِقياَمِة  ّحتى إّن اْلعََرَق لَيُْفِ ُم الّرُتَل إلى أْزَااِا أُذُزَْيهِ 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا سفمة  عن م مم  بمن إسم اق  عمن زمافع  عمن ابمن عممر  عمن النبمّي    

 فم  بن وه.صفى هللا عفيه وس

ح ثنا ابن المثنى وابن وّيع  قاء: ح ثنا ي يى  عن عب  هللا  عن زافع  عن ابن عمر  عن النبمّي    

يَقُوُم النّماُس ِلمَرّا اْلعمالَِميَن حتّمى يَقُموَم أَحم ُُهْم فِمي َرْشمِ ِه إلمى أْزَاماِا »صفى هللا عفيه وسفم قال: 

 «.أُذُزَْيهِ 

م الّسممِفْيمّي المعممروا بممابن صمم ران  قممال: حمم ثنا يعقمموا بممن ـمم حمم ثني م ممم  بممن إبممراهي28294  

إس اق  قال: ح ثنا عب  الس م بن ع  ن  قال: ح ثنا يلي  الم زي  عن أبي هريرة  أن رسول هللا 

ْيمَف أْزمَم َصمازٌِع فِمي يَمْوٍم يَقُموُم النّماُس ِلمَرّا اْلعمالَِميَن »صفى هللا عفيه وسفم قمال لبرمير الِاوَمارّي:  َّ

قمال برمير: « ْق َاَر ثَ ِ  ِمئَِة َسنٍَة ِمْن أيّاِم ال ّزْيا  ء يأتِيِهْم َخبٌر ِمَن الّسمماِء  َوء يُماْلَمُر فِميِهْم بمأْمٍر مِ 

ُّمَرِا يَمْوِم اْلِقياَممِة  »المستعان هللا يما رسمول هللا  قمال:  إذَا أْزمَم أَوْيمَم إلمى فَِراِشمَك فَتَعَمّوْذ بمالِّلِ ِممْن 

 «.سااِ َوُسوِء اْل ِ 

ـ ح ثني ي يى بن طف ة اليربوعّي  قمال: حم ثنا شمريك  عمن األعممح  عمن المنهمال بمن 28295  

عمرو  عن عب  هللا بن مسعو  في قوله: يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن قال: يمكثمون أربعمين عامما 

اتر  قال: فينا ي مناٍ : ألميس رافعي رؤوسهم إلى السماء  ء يكفمهم أح   ق  أل م العرق ّّل بّر وف

ع ء  من ربكم أن خفقكم ثم صّورّم  ثم رزقكم  ثم توليتم غيره  أن يمولّي ّمّل عبم  ممنكم مما تمولى 

 في ال زيا  قالوا: بفى. ثم ذّر ال  يث بطوله.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا أبو بكر  عن األعمح  عن المنهال بمن عممرو  عمن قميس 28296  

ال: حم   عبم  هللا  وهمو عنم  عممر يَمْوَم يَقُموُم النّماُس ِلمَرّا اْلعمالَِميَن قمال: إذا ّمان يموم بن سمْكن  قم
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القيامة يقوم الناس بين ي ي رّا العالمين أربعين عاما  شاخاة أباارهم إلى السماء  حواة عمراة 

 يف مهم العرق  وء يكفّمهم برر أربعين عاما  ثم ذّر ز وه.

ال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة  قولمه: يَمْوَم يَقُموُم النّماُس ِلمَرّا ـ ح ثنا برر  ق28297  

 العالَِميَن قال: ذُّر لنا أن ّعبا ّان يقول: يقومون ث   مئة سنة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران وسعي   عن قتما ة يَمْوَم يَقُموُم النّماُس ِلمَرّا اْلعمالَِميَن قمال: ّمان    

 : يقومون مق ار ث   مئة سنة.ّعب يقول

ـ قمال: قتما ة: وحم ثنا العم ء بمن زيما  العم وّي  قمال: بفانمي أن يموم القياممة يَْقُامر عفمى 28298  

 المالمن  حتى يكون ّإح ى ص ته المكتوبة.

قال: ثنا مهران  قال: ح ثنا العمرّي  عن زافع  عن ابن عمر  قال: سمعم النبّي صمفى هللا عفيمه    

 «.يَقُوُم الّرُتُل فِي َرْشِ ِه إلى أْزااِا أُذُزَيهِ »يَْوَم يَقُوُم النّاُس ِلَرّا اْلعالَِميَن قال: »ول: وسفم يق

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن ابن عون  عن زافع  عمن ابمن عممر  قمال: يَقُموُم النّماُس    

 زيه.ِلَرّا اْلعالَِميَن حتى يقوم أح هم في رش ه إلى أزااا أذ

ـ قال يعقوا  قال إسماعيل: قفم ءبمن عمون: ذّمر النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم فمي همذا 28299  

 ال  يث  قال: زَعَْم إْن شاَء ّللّاُ.

ح ثنا أحم  بن عب  الرحمن  قال: ثني عممي  قمال: أخبرزمي مالمك بمن أزمس  عمن زمافع  عمن ابمن    

النّماُس ِلمَرّا اْلعمالَِميَن  حتمى إّن أَحم َُهْم لَيَِايمُب فِمي  يَقُومُ »عمر  أن النبّي صفى هللا عفيه وسفم قال: 

 «.َرْشِ ِه إلى زِْاِف أُذُزَْيهِ 

 11-7اآلية : 
تَماٌا  ِّ تَاَا اْلوُّ اِر لَِومي ِسمّ يٍن *  َوَممآ أَْ َراَك َمما ِسمّ يٌن *   ِّ َّ ّ إِّن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}

 ْفُمَكذّبِيَن *  الِّذيَن يَُكذّبُوَن بِيَْوِم ال ّيِن {.ّمْرقُوٌم *  َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّ 

يقول تعالى ذّره: ّ   أي ليس األمر ّما يظّن هالءء الكومار  أزهمم غيمر مبعموثين وء معمذّبين     

إن ّتابهم الذي ّتب فيه أعمالهم التي ّازوا يعمفوزها فمي الم زيا لَِومي ِسمّ يٍن وهمي األرض السمابعة 

 من الّس ن  ّما قيل: رتل ِسّكير من السكر  وفِسيق من الوسق.« فعّيلٌ »السوفى  وهو 

 وق  اختفف أهل التأويل في معنى ذلك  فقال بعضهم: مثل الذي قفنا في ذلك. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو أحم   قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن م اه   عن 28300  

تاَا الوُّ اِر لَِوي ِسّ يٍن قال: في األرض السابعة. مايث بن سمّي: إنّ  ِّ 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عمن م اهم   عمن مايمث 28301  

تمماَا الوُّ مماِر لَِوممي ِسممّ يِن قممال: األرض السمموفى  قممال: إبفمميس ُموثَممق بال  يمم   ِّ بممن سمممّي  قممال: إّن 

 والس سل في األرض السوفى.

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: أخبرزممي تريممر بممن حممازم  عممن سممفيمان 28302  

األعمح  عن شمر بن عطية  عن ه ل بن يساا  قال: ّنا تفوسا إلى ّعمب أزما وربيمع بمن خيمثم 

وخال  بن ُعْرُعرة  ورهى من أص ابنا  فأقبل ابن عباس  ف فس إلى تنمب ّعمب  فقمال: يما ّعمب  

ّ ين  فقمال ّعمب: أمما سمّ ين: فإزهما األرض السمابعة السموفى  وفيهما أرواح الكومار أخبرزي عمن سم

 ت م ح ّ إبفيس.

تماَا الوُّ ماِر لَِومي 28303   ِّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: إّن 

ح الكومار  وأعممالهم ِسّ يٍن: ذُّر أن عب  هللا بن عمرو ّمان يقمول: همي األرض السموفى  فيهما أروا

 أعمال الّسوء.

ح ثنا ابن عب  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة فِمي ِسمّ يٍن قمال: فمي أسمول    

 األرض السابعة.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28304  

تاَا الوُّ ارِ  ِّ  لَِوي ِسّ يٍن يقول: أعمالهم في ّتاا في األرض السوفى. عباس  في قوله: إّن 
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28305  

قال: ح ثنا ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: فِمي 

 ء ياع . ِسّ يٍن قال: عمفهم في األرض السابعة

 ح ثني ال ر   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.   

ح ثني عمر بن إسماعيل بن م ال   قال: ح ثنا مطّرا بن مازن: قاضي اليمن  عن معمر  عن    

 قتا ة قال: ِسّ يٍن: األرض السابعة.

اذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معم28306  

 يقول في قوله: لَِوي ِسّ يٍن يقول: في األرض السوفى.

تماَا     ِّ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا سفيمان  قال: ح ثنا أبو ه ل  قال: ح ثنا قتما ة  فمي قولمه: إّن 

 الوُّ ار لَِوي ِسّ يٍن قال: األرض السابعة السوفى.

تاَا الوُّ ماِر  ـ ح ثني يوزس 28307   ِّ َّ ّ إّن  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: 

 لَِوي ِسّ يٍن قال: يقال س ين: األرض الساففة  وس ين: بالسماء ال زيا.

 وقال آخرون: بل ذلك ح ّ إبفيس. ذّر من قال ذلك:  

   عمن شممر  قمال: تماء ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا القُّمي  عن حوص بمن حميم28308  

تمماَا الوُّ مماِر لَِوممي  ِّ ابممن عبمماس إلممى ّعممب األحبممار  فقممال لممه ابممن عبمماس: حمم ّثني عممن قممول هللا: إّن 

ِسّ يٍن... اءَية  قال ّعب: إن روح الواتر يُْاع  بها إلمى السمماء  فتمأبى السمماء أن تقبفهما  ويُهمبى 

ت مم سمبع أرضمين  حتمى ينتهمي بهما إلمى  بها إلى األرض  فتأبى األرض أن تقبفها  فتهبى فتم خل

س ين  وهو ح ّ إبفيس  فيترا لها من س ين من ت م ح ّ إبفيس َرّق  فيرقم ويتتم  يوضع ت مم 

 ح ّ إبفيس بمعرفتها اله ك إلى يوم القيامة.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عن أشعث  عن تعور  عن سعي   في قولمه: إّن 28309  

تاَا ال  وُّ اِر لَِوي ِسّ يٍن قال: ت م ح ّ إبفيس.ِّ

وقال آخرون: هو تمّب فمي تهمنم موتموح  ورووا فمي ذلمك خبمرا عمن رسمول هللا صمفى هللا عفيمه   

 وسفم.

ـمم حمم ثنا بممه إسمم اق بممن وهممب الواسممطّي  قممال: حمم ثنا مسممعو  بممن موسممى بممن مسممكان 28310  

بمن صمووان  عمن م مم  بمن ّعمب الواسطّي  قال: ح ثنا زضمر بمن ُخليممة الواسمطي  عمن شمعيب 

الوَفَمُق ُتمّب فِمي َتَهمنَّم »القَُرظي  عن أبي هريرة  أن رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  قولمه: قمال: 

 «.ُماَّطى  وأّما ِسّ يٌن فََمْوتُوحٌ 

وقال بعض أهل العربية: ذّروا أن س ين: الاترة التي ت مم األرض  قمال: ويُمَرى أن سم ين   

زه لو ّان لها اسما لم ي ّر  قال: وإن قفم أتريته ألزمي ذهبمم بالامترة إلمى صوة من صواتها  أل

 أزها ال  ر الذي فيه الكتاا ّان وتها.

 وإزما اخترت القول الذي اخترت في معنى قوله: ِسّ يٍن لما:  

ـ ح ثنا ابن وّيمع  قمال: حم ثنا ابمن زميمر  قمال: حم ثنا األعممح  قمال: حم ثنا المنهمال بمن 28311  

 و  عن زاذان أبي عمرو  عن البراء  قال: ِسّ يٍن: األرض السوفى.عمر

ـ حم ثنا أبمو ّريمب  قمال: حم ثنا أبمو بكمر  عمن األعممح  عمن المنهمال  عمن زاذان  عمن 28312  

وذّر زوس الواتر  وأزّهُ يُْاعَ ُ بهما إلمى الّسمماِء  »البراء  أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  قال: 

َن بِها فَ  يَُمّروَن بِها َعفى َممإِل ِممَن الَم ئَِكمِة إءّ قمالُوا: مما َهمذَا المّروُح الَتبِيمُث  قمال: قال: فَيَْاعَ ُو

فَيَقُولُمموَن فُمم ٌن بممأْقبَحِ أسممَمائِِه التممي ّمماَن يَُسممّمى بِهمما فِممي المم ْزيا حتممى يَْنتَُهمموا بِهمما إلممى الّسممماِء المم ّزْيا  

ثم قرأ رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: ء تُوَتُّح لَُهْم أْبمَواُا الّسمماِء وءَ « لَهُ  فَيْستَْوتُِ وَن لَهُ  فَ  يُْوتَحُ 

تَابَهُ فِي أْسموَِل األْرِض فِمي ِسم ّ  ِّ تُبُوا  ّْ يٍن يَْ ُخفُوَن الّ نَةَ حتى تَِفَج الَ َمُل فِي َسّم الِتياِط فَيَقُوُل ّللّاُ: ا

 «.فِي األْرِض الّسْوفَى

ر بن عفّي  قال: ح ثنا ي يى بن سفيم  قال: ح ثنا ابن أبي ز يح  عن م اه   ـ ح ثنا زا28313  

تاَا الوُّ اِر لَِوي ِسّ يٍن قال: س ين: صترة فمي األرض السمابعة  في عمل ّتماا  ِّ َّ ّ إّن  في قوله: 

 الو ار ت تها.
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سفم: وأّي شيء أ راك وقوله: َوما أْ َراَك ما ِسّ يٌن يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه و  

تماٌا َمْرقُموٌم  وعنمى بمالمرقوم:  ِّ يا م م   أّي شيء ذلك الكتاا ثم بين ذلك تعالى ذّره  فقال: ُهمَو 

 المكتوا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

 

  28314 ِّ تاٍا َمْرقُوٍم قال: ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة فِي 

 ّتاا مكتوا.

تماٌا 28315   ِّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َومما أْ َراَك مما ِسمّ يٌن 

 َمْرقوٌم قال: رقم لهم برر.

تمماٌا َمْرقمموٌم قممال: 28316   ِّ ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: ابممن زيمم   فممي قولممه: 

 .المرقوم: المكتوا

وقوله: َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لْفُمَكذّبِيَن يقول تعالى ذّره: ويمل يومئمٍذ لفمكمذّبين بهمذه اءَيمات  المذين يكمذّبون   

 بيوم ال ين  يقول: الذين يكذّبون بيوم ال ساا والم ازاة.

يَمْوِم ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   فمي قولمه: الّمِذيَن يَُكمذّبُوَن بِ 28317  

َّوَُروا َهْل زَم ُلُّكْم َعفمى َرُتمٍل يُنَبّمئُُكْم... إلمى  ال ّيِن قال أهل الررك يكذّبون بال ين  وقرأ: َوقاَل الِّذيَن 

 آخر اءَية.

 

 14-12اآلية : 
ُّّل ُمْعتٍَ  أَثِميٍم *  إِذَا تُتْفَمَى َعفَْيمِه  آيَاتُنَما قَماَل أََسماِطيُر القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوَما يَُكذُّا بِِه إِءّ 

َّازُواْ يَْكِسبُوَن {. َّ ّ بَْل َراَن َعفََى قُفُوبِِهْم ّما   األّوِليَن *  

ُّّل ُمْعتٍَ  اعت ى عفى هللا في قوله  فتالف أمره  أثِيٍم     يقول تعالى ذّره: وما يكذّا بيوم ال ين إءّ 

 بربه  ّما:

قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوْيمٌل يَْوَمئِمٍذ لْفُمَكمذّبِيَن قمال هللا: ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   28318  

ُّّل ُمْعتٍَ  أثِيٍم: أي بيوم ال ين  إءّ ّّل معت  في قوله  أثيم بربه. إذَا تُتْفَى َعفَْيِه آياتُنما  َوما يَُكذُّا بِِه إءّ 

ي ّتابنما المذي أزللنماه إلمى م مم  يقول تعالى ذّمره: إذا قُمِرىء عفيمه ح  نما وأ لتنما التمي بيّنّاهما فم

صفى هللا عفيه وسفم  قاَل أساِطيُر األّوِليَن يقول: قال: هذا ما سّطره األّولون فكتبوه  من األحا يمث 

 واألخبار.

َّ ّ بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم يقول تعالى ذّره مكذّبا لهمم فمي قميفهم ذلمك: ّم   مما ذلمك ّمذلك     وقوله: 

فوبهم يقول: غفب عفى قفوبهم وَغَمرها  وأحاطم بها الذزوا فاطتهما يقمال منمه: ولكنه ران عفى ق

رازم التمر عفى عقفه  فهي تَمِرين عفيمه َرْينما  وذلمك إذا سمكر  فافبمم عفمى عقفمه ومنمه قمول أبمي 

 ُزبي  الطائي:

 ثُّم لَّما رآهُ َرازَْم بِِه الَتمُر وأْن ء تَِرينَهُ باتّقاِء  

 فة  يقول: سكر فهو ء ينتبه ومنه قول الراتل:يعني ترينه بمتا  

 لْم زَْرَو حتى َهّ َرْت َوِريَن بِيَوِريَن بالّساقي الّذي أْمَسى َمِعي  

وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل  وتاء األثَر عن رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم. ذّمر   

 من قال ذلك:

أبو خال   عن ابن ع  ن  عن القَْعقاع بن حكيم  عن أبمي ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا 28319  

إذَا أْذزَمَب العَْبم ُ زُِكمَم فِمي قَْفبِمِه »صالح  عن أبي ُهَريرة  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم: 

َّ ّ زُْكتَةٌ َسْو َاُء  فإْن تاَا ُصِقَل ِمْنها  فإْن عا َ عا َْت حتى تَْعُظْم فِي قَْفبِِه  فَذلَك الرّ  اُن الّذي قاَل ّللّاُ 

 «.بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُونَ 

ح ثنا م م  بن برار  قال: ح ثنا صووان بن عيسى  قال: ح ثنا ابن َع  ن  عمن القَعقماع  عمن    

زَمَب ذَْزبما إّن الُمماْلِمَن إذَا أذْ »أبي صالح  عن أبي هريرة  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسمفم: 

بَمهُ  ّازَْم زُْكتَةٌ َسْو َاُء فِي قَْفبِِه  فإن تاَا َوزََلَع َواْسمتَْاوََر َصمقَفَْم قَْفبَمهُ  فمإْن َزا َ زا َْت حتمى تَْعفُمَو قَفْ 

َّ ّ بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُونَ   «.فَذَلَك الّراُن الّذي قاَل ّللّاُ: 
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يل  قال: ح ثنا الولي  بن مسفم  عن م م  بن َعْ  ن  عن القَعقاع بمن حكميم  ح ثني عفّي بن سه   

إّن اْلعَْبم َ إذَا أْذزَمَب ذَْزبما »عن أبي صالح  عمن أبمي هريمرة  عمن النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  قمال: 

َّم ّ بَمْل َراَن ّازَْم زُْكتَةٌ َسْو اُء فِي قَْفبِِه  فإْن تاَا ِمْنهما ُصمِقَل قَْفبُمهُ  فمإْن َزا َ َزا  َْت  فَمذلَك قَمْوُل ّللّاِ: 

 «.َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُونَ 

ح ثني أبو صالح الّضراري م م  بن إسماعيل  قال: أخبرزي طارق بمن عبم  العليمل  عمن ابمن    

إذَا إّن اْلعَْبم َ »ع  ن  عن القعقماع  عمن أبمي هريمرة  قمال: قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

َّمرَ   ّللّاُ أْخطأَ َخطيئَة  ّازَْم زُْكتَةٌ فِي قَْفبِِه  فإْن تاَا واْستَْاوََر َوزََلَع َصقَفَْم قَْفبَهُ  َوذَلمَك المّراُن الّمِذي ذَ

 َّ ّ بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن قال أبو صالح: ّذا قال: صقفم  وقال غيره: َسقَفم.

ي عفي بن سهل الرمفّي  قال: ح ثنا الولي   عن ُخفَي   عمن ال سمن  قمال: وقمرأ بَمْل ـ ح ثن28320  

 َراَن َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن قال: الذزب عفى الذزب حتى يموت قفبه.

َّم ّ بَمْل َراَن َعفمى     ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن أبي رتماء  عمن ال سمن  فمي قولمه: 

 ِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن قال: الذزب عفى الذزب حتى يعَمى القفب فيموت.قُفُوبِ 

ـ ح ثني ي يى بن طف ة اليربموعي  قمال: حم ثنا فضميل بمن عيماض  عمن منامور  عمن 28321  

َّ ّ بَمْل َراَن َعفمى قُفُموبِِهْم مما ّمازوا يَْكِسمبُوَن قمال: العبم  يعممل بالمذزوا  فت ميى بالقفمب  ثمم  م اه  

 حتى تارى القفب. ترتوع 

ـ ح ثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرمفّي  قال: ح ثنا ي يى بن عيسى  عن األعمح  28322  

قال: أرازا م اه  بي ه  قال  ّازوا يرون القفب في مثل هذا  يعني الكّف  فإذا أذزمب العبم  ذزبما ضمّم 

زمب ضمّم أصمبعا أخمرى  منه  وقال بأصبعه التنار هكذا  فمإذا أذزمب ضمّم أصمبعا أخمرى  فمإذا أذ

 حتى ضّم أصابعه ّفها  ثم يطبع عفيه بطابع  قال م اه : وّازوا يرون أن ذلك الّرْين.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعمح  عن م اه   قال: القفب مثل الكمّف  فمإذا أذزمب    

 الذزب قبض أصبعا  حتى يقبض أصابعه ّفها  وإن أص ابنا يرون أزه الران.

حم ثنا أبمو ّريممب ممّرة أخمرى بإسممنا ه عمن م اهم   قممال: القفمب مثمل الكممّف  وإذا أذزمب ازقممبض     

وقَبَض أصبعه  فإذا أذزب ازقبض  حتى ينقبض ّفه  ثم يطبع عفيه  فكازوا يرون أن ذلك هو الران 

 َّ ّ بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن.

حم ثنا أبمو عاصممم  قمال: حم ثنا عيسمى  عممن ابمن أبمي ز ميح  عممن  حم ثنا م مم  بمن عمممرو  قمال:   

 م اه   في قول هللا بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم قال: التطايا حتى غمرته.

ح ثنا ال ر   قال: ح ثنا ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  بَمْل َراَن    

 ى غمرته.َعفى قُفُوبِِهْم ازبثم عفى قفبه التطايا حت

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28323  

 َّ ّ بَْل َراَن َعفى قُفُوبِِهْم يقول: يطبع.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

َّ ّ بَْل َراَن َعفى قُ   فُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن قال: طبع عفى قفوبهم ما ّسبوا.قوله 

َّم ّ بَمْل َراَن 28324   ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن طف مة  عمن عطماء 

 َعفَى قِفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن قال: َغِريم عفى قفوبهم فهوت بها  ف  يولعون  وء يت اَشون.

َّم ّ بَمْل َراَن َعفمى قُفُموبِِهْم مما ّمازُوا ح ثن    ا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ال سمن 

 يَْكِسبُوَن قال: هو الذزب حتى يموت القفب.

َّم ّ بَمْل َراَن َعفمى قُفُموبِِهْم قمال: المران:     قال: ثنا مهران  عمن سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  

  فيذزب الذزب  فياير هكذا  وعق  سويان التنار  ثمم يمذزب المذزب الطبع يطبع القفب مثل الراحة

 فياير هكذا  وقَبض سويان ّوه  فيُْطبَع عفيه.

َّم ّ بَمْل َراَن َعفممى 28325   ـم حم ثنا برمر  قممال: حم ثنا يليم   قمال: حمم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولممه: 

عفى ذزمب  وذزمب عفمى ذزمب حتمى ممات قفبمه قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن أعمال السوء  إي وهللا ذزب 

 واسو ّ.
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َّم ّ بَمْل َراَن َعفمى     ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه 

 قُفُوبِِهْم قال: هذا الذزب عفى الذزب  حتى يَِرين عفى القفب فيسو ّ.

َّم ّ بَمْل َراَن َعفمى ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ا28326   بمن زيم   فمي قولمه: 

 قُفُوبِِهْم قال: غفب عفى قفوبهم ذُزُوبهم  ف  يَْتفُص إليها معها خير.

َّم ّ بَمْل َراَن 28327   ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا تريمر  عمن منامور  عمن م اهم   فمي قولمه 

  في ميى المذزب بقفبمه  حتمى تَْاَرمى المذزوا َعفى قُفُوبِِهْم ما ّازُوا يَْكِسبُوَن قال: الرتمل يمذزب المذزب

ََّسمَب َسميّئَة  وأحاَطمْم بمِه َخطيئَتُمهُ  عفيه. قال م اه : وهي مثل اءَية التي في سورة البقرة بَفى َمْن 

 فأُولَئَِك أصَ اُا النّاِر ُهْم فِيها خاِل ُوَن.

 

 17-15اآلية : 
َّ ّ إِزُّهْم َعن رّ  بِّهمْم يَْوَمئِمٍذ لَّمْ ُ وبُموَن *  ثُمّم إِزُّهمْم لََامالُو اْلَ ِ ميِم *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}

ُّنتُْم بِِه تَُكذّبُوَن {.  ثُّم يُقَاُل َهـَذَا الِّذي 

يقول تعالى ذّره: ما األمر ّما يقول هالءء المكذّبون بيوم ال ين  من أن لهم عن  هللا ُزْلوة  إزهم    

 يروزه  وء يرون شيئا من ّرامته يال إليهم.يومئٍذ عن ربهم لم  وبون  ف  

وق  اختفف أهل التأويل في معنى قولمه: إزُّهمْم َعمْن َربِّهمْم يَْوَمئِمٍذ لََمْ ُ وبُموَن فقمال بعضمهم: معنمى   

 ذلك: إزهم م  وبون عن ّرامته. ذّر من قال ذلك:

َّم ّ إزُّهمْم َعمْن َربّهمْم ـ ح ثني عفّي بن سهل  قال: ح ثنا الولي  مسفم  عن خفي   عن قتم28328   ا ة 

 يَْوَمئٍِذ لََمْ ُ وبُوَن هو ء ينظر إليهم  وء يلّيهم  ولهم عذاا أليم.

ـ ح ثني سعي  بن عمرو السكوزّي  قال: حم ثنا بقيمة بمن الوليم   قمال: حم ثنا تريمر  قمال: 28329  

اءَيمة إزُّهمم َعمْن َربِّهمْم ثني زمران أبو ال سن الذماري  عن ابمن أبمي مفيكمة أزمه ّمان يقمول فمي همذه 

 يَْوَمئٍِذ لََمْ ُ وبُوَن قال: المنّان  والمتتال  والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: إزهم م  وبون عن رؤية ربهم. ذّر من قال ذلك:  

ال: ح ثنا عب  الوار  ـ ح ثني م م  بن عمار الرازّي  قال: ح ثنا أبو معمر المنقرّي  ق28330  

َّم ّ إزُّهمْم َعمْن َربِّهمْم يَْوَمئِمٍذ لََمْ ُ وبُموَن قمال:  بن سعي   عن عمرو بن عبي   عن ال سمن فمي قولمه: 

 يكرف ال  اا فينظر إليه المالمنون ّّل يوم ُغْ وة وعرية  أو ّ ما هذا معناه.

ه أخبمر عمن همالءء القموم أزهمم عمن وأولى األقوال في ذلك بالاواا: أن يقال: إن هللا تعالى ذّر  

رؤيته م  وبون. ويُ تمل أن يكون مرا ا به ال  اا عن ّرامتمه  وأن يكمون ممرا ا بمه ال  ماا 

عن ذلك ّفه  وء  ءلة في اءَية ت ّل عفى أزه مرا  بذلك ال  ماا عمن معنمى منمه  ون معنمى  وء 

اا أن يقمال: همم م  وبمون عمن خبر به عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم قاممم ح تمه. فالامو

 رؤيته  وعن ّرامته  إذ ّان التبر عاما  ء  ءلة عفى خاوصه.

وقوله: إزُّهْم لََاالُوا الَ ِ يِم يقول تعالى ذّره: ثمم إزهمم لمواِر ُو ال  ميم  فمرمويّون فيهما  ثمم يُقَماُل   

ُّْنتُْم بِه تَُكذّبُوَن يقول تّل ثناؤه: ثم يقمال لهمالء ء المكمذّبين بيموم الم ين: همذا العمذاا المذي َهذَا الِّذي 

أزتم فيه اليوم  هو العذاا الذي ّنتم في ال زيا تتبرون أزكم ذائقوه  فتكذّبون به  وتنكروزه  فمذوقوه 

 اءَن  فق  َصفَيتم به.

 

 22-18اآلية : 
تَاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن *  وَ  ِّ َّ ّ إِّن  تَاٌا القول فـي تأويـل قوله تعالى:  } ِّ َمآ أَْ َراَك َما ِعفّيّوَن *  

 ّمْرقُوٌم *  يَْرَه ُهُ اْلُمقَّربُوَن *  إِّن األْبَراَر لَِوي زَِعيٍم {.

َّ ّ إّن ّتاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن واألبرار: تمع بّر  وهم الذين بّروا هللا بأ اء     يقول تعالى ذّره: 

 ل سن يقول: هم الذين ءيالذون شيئا حتى الذّّر.فرائضه  واتتناا م ارمه. وق  ّان ا

ـ ح ثنا ابن برار  قال: حم ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا هرمام  عمن شميخ  عمن ال سمن  28331  

 قال: ُسئل عن األبرار  قال: الذين ء يالذون الذّر.
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 سمن  قمال: ح ثنا إس اق بن زي  التطابّي  قال: ح ثنا الِوريمابّي  عمن السمرّي بمن ي يمى  عمن ال   

 األبرار: هم الذين ء يالذون الذّر.

وقوله: لَِوي ِعفّيّيَن اختفف أهل التأويل في معنى عفيين  فقال بعضمهم: همي السمماء السمابعة. ذّمر   

 من قال ذلك:

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزي ترير بن حازم  عن األعمح  عن 28332  

سماا  قمال: سمأل ابمن عبماس ّعبما وأزما حاضمر عمن الِعفيمين  فقمال شمر بن عطية  عن ه ل بمن يِ 

 ّعب: هي السماء السابعة  وفيها أرواح المالمنين.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: حم ثنا عبيم  هللا  يعنمي العَتَِكمي  عمن 28333  

تاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن قال: في ا ِّ  لسماء العفيا.قتا ة  في قوله إّن 

ـ ح ثني عفّي بن ال سين األز ّي  قال: ح ثنا ي يى بمن يممان  عمن أُسمامة بمن زيم   عمن 28334  

تاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن قال: في السماء السابعة. ِّ  أبيه  في قوله: إّن 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28335  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ِعفّيّموَن قمال: 

 السماء السابعة.

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28336  

 يقول في قوله: لَِوي ِعفّيّيَن: في السماء عن  هللا.

 لِعفّيون: قائمة العرش اليمنى. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: بل ا  

تماَا األْبمَراِر لَِومي 28337   ِّ َّم ّ إّن  ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة 

 ِعفّيّيَن ذُّر لنا أن ّعبا ّان يقول: هي قائمة العرش اليمنى.

بن مازن  قاضي اليمن  عن معمر  عن ح ثني عمر بن إسماعيل بن م ال   قال: ح ثنا ُمَطّرا    

تاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن قال: ِعفّيون: قائمة العرش اليمنى. ِّ  قتا ة  في قوله: إّن 

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معممر  عمن قتما ة فِمي ِعفّيّميَن قمال: فموق السمماء    

 السابعة  عن  قائمة العرش اليمنى.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا القُّمي  عن حوص  عن شمر  عن عطية  قال: تاء ـ 28338  

تماَا األْبمَراِر لَِومي ِعفّيّميَن...  ِّ ابن عباس إلمى ّعمب األحبمار  فسمأله  فقمال: حم ثني عمن قمول هللا إّن 

وتفقّتهمما اءَيممة  فقممال ّعممب: إن الممروح المالمنممة إذا قُبِضممم  ُصممع  بهمما  فوُت ممم لهمما أبممواا السممماء  

الم ئكة بالبُرمَرى  ثمم َعَرتموا معهما حتمى ينتهموا إلمى العمرش  فيتمرا لهما ممن عنم  العمرش َرّق  

 فيُرقَم  ثم يتتم بمعرفتها الن اة ب ساا يوم القيامة  وتره  الم ئكة المقّربون.

 وقال آخرون: بل ُعنَِي بالعفيين: الَ نّة. ذّر من قال ذلك:  

ل: ح ثنا أبو صالح  قال: ح ثنا معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس  قوله ـ ح ثني عفّي  قا28339  

تاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن قال: ال نة. ِّ  إّن 

 وقال آخرون: عن  ِسْ رة المنتهى. ذّر من قال ذلك:  

ـمم حمم ثني تعوممر بممن م ممم  البمملورّي مممن أهممل الكوفممة  قممال: حمم ثنا يعفممى بممن عبيمم   عممن 28340  

الضمم اك قممال: إذا قممبض ُروح العبمم  المممالمن ُعممرا بممه إلممى السممماء  فتنطفممق معممه األتفممح  عممن 

المقّربون إلى السماء الثازيمة  قمال األتفمح: قفمم: ومما المقّربمون  قمال: أقمربهم إلمى السمماء الثازيمة  

فتنطفق معه المقّربون إلى السماء الثالثة  ثمم الرابعمة  ثمم التامسمة  ثمم السا سمة  ثمم السمابعة  حتمى 

تنتهي به إلى ِسْ رة المنتهى. قال األتفح: قفم لفض اك: ِلَم تسمى ِسْ رة المنتهى  قال: ألزه يَْنتهمي 

إليها ّّل شيء من أمر هللا ء يع وها  فتقول: رّا عب ك ف ن  وهو أعفم به منهم  فيبعمث هللا إلميهم 

تماا األْبم ِّ َّم ّ إّن  َراِر لَِومي ِعفّيّميَن َومما أْ َراَك مما بَاّك متتوم يالّمنمه ممن العمذاا  فمذلك قمول هللا: 

تاٌا َمْرقُوٌم يَْرَه ُهُ الُمقَّربُوَن. ِّ  ِعفّيّوَن 

 وقال آخرون: بل ُعنِي بالِعفّيين: في السماء عن  هللا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28341  

تاَا األْبَراِر لَِوي ِعفّيّيَن يقول: أعمالُهم في ّتاا عن  هللا في السماء.عباس   ِّ  قوله: إّن 
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والاممواا مممن القممول فممي ذلممك أن يقممال: إن هللا تعممالى ذّممره أخبممر أن ّتمماا األبممرار فممي ِعفيممين   

الياء والعفيون: تمع  معناه: شيء فوق شيء  وعفّو فوق عفّو  وارتواع بع  ارتواع  ففذلك ُتمعم ب

والنون  ّ مع الرتال  إذا لم يكن له بناء من واح ه واثنيه  ّما ُحِكمي عمن بعمض العمرا سمماعا: 

 أْطعََمنا َمَرقَة َمَرقَيِن: يعن الف م المطبوو ّما قال الراعر:

 قَْ  َرِويَْم إءّ ال َّهْيِ  ِهيناقُفَيَّااٍت وأُبَْيِكِرينَا  

لم يقا  ع  ا معفوما من البكارة  بل أرا  ع  ا ء ي  ّ آخمره   فقال: وأبيكرينا  ف معها بالنون إذ  

 وّما قال اءَخر:

 فأْصبََ ِم الَمذَاِهُب قَ  أذَاَعتْبِها اإلْعَااُر بَْع ُ اْلَوابِِفينا  

يعني: مطرا بع  مطر غير م  و  الع    وّذلك توعل العرا فمي ّمّل تممع لمم يكمن بنماء لمه ممن   

ي تميع اإلزا   والذّران بالنون عفى ما ق  بيّنما  وممن ذلمك قمولهم لفرتمال واح ه واثنيه  ف معه ف

والنساء: عررون وث ثون. فإذا ّان ذلك ّالذي ذّرزا  فبّيٌن أن قوله: لَِومي ِعفّيّميَن معنماه: فمي عفمّو 

وارتواع  في سماء فوق سماء  وعفّو فوق عفمّو  وتمائل أن يكمون ذلمك إلمى السمماء السمابعة  وإلمى 

 المنتَهى  وإلى قائمة العرش  وء خبر يقطع العذر بأزه معنّي به بعُض ذلك  ون بعض. س رة

والاواا أن يقال في ذلك  ّما قال تّل ثناؤه: إن ّتاا أعممال األبمرار لومي ارتوماع إلمى حم ّ قم    

  إلتماع عفم هللا تّل وعّل منتهاه  وء عفم عن زا باايته  غير أن ذلك ء يَْقُار عن السماء السابعة

 ال  ة من أهل التأويل عفى ذلك.

وقوله: َومما أْ ََراَك مما ِعفّيُموَن يقمول تعمالى ذّمره لنبيمه م مم  هللا  ُمعَّ بمه ممن عفّيمين: وأّي شميء   

 أشعرك يا م م  ما عفيون .

تاٌا َمْرقُموٌم يقمول تمّل ثنماؤه: إن ّتماا األبمرار لومي ِعفّيمين  ّتماا مرقموم: أي مكتموا    ِّ وقوله: 

أمممان مممن هللا إيمماه مممن النممار يمموم القيامممة  والومموز بال نممة  ّممما قمم  ذّرزمماه قبممل عممن ّعممب األحبممار ب

 والض اك بن ُمَلاحم  وّما:

تاا َمْرقُوٌم ُرقَِم.28342   ِّ  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة 

المكتموا بأممان هللا لفبَمّر ممن عبما ه ممن النمار   وقوله: يَْرَه ُهُ الُمقَّربُوَن يقمول: يرمه  ذلمك الكتماا  

وفوزه بال نة  المقّربون من م ئكته من ّّل سماء من السموات السمبع. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك 

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28343  

 س يَْرَه ُهُ الُمقَّربُوَن قال: ّّل أهل السماء.عبا

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: يَْرمَه ُهُ الُمقَّربُموَن ممن 28344  

 م ئكة هللا.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28345  

 َه ُهُ الُمقَّربُوَن قال: يره ه مقربّو أهل ّّل سماء.يقول في قوله: يَرْ 

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: يَْرمَه هُ الُمقَّربُموَن 28346  

 قال: الم ئكة.

 اء فرائضمه  وقوله: إّن األْبَراَر لَِوي زَِعيٍم يقول تعالى ذّره: إن األبرار الذين بَمّروا باتقماء هللا  وأ  

 لوي زعيم  ائم  ء يلول يوم القيامة  وذلك زعيمهم في ال نان.

 

 26-23اآلية : 
القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:}َعفَى األَرآئِممِك يَنُظممُروَن *  تَْعممِرُا فِممي ُوُتمموِهِهْم زَْضممَرةَ النِّعمميِم *  

 َك فَْفيَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن {.يُْسقَْوَن ِمن ّرِحيٍق ّمْتتُوٍم *  ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي ذَلِ 

يعني تعالى ذّره بقوله: َعفى اءَرائِِك يَْنُظُروَن: عفى السرر في الِ  مال  ممن الفاللمال واليماقوت     

 ينظرون إلى ما أعطاهم هللا من الكرامة والنعيم  والَ ْبرة في ال نان.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قما28347  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: َعفمى األَرائِمِك 

 قال: من الفاللال والياقوت.

ـ قال: ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن سمويان  عمن ُحَامين  عمن م اهم   عمن ابمن 28348  

 الَ  ال.عباس األََرائِِك: الّسُرر في 

وقوله: تَْعِرُا فِي ُوُتوِهِهْم زَْضَرةَ النِّعيِم يقول تعالى ذّره: تعرا فمي األبمرار المذين وصمف هللا   

 صوتهم زَْضرة النعيم  يعني ُحسنه وبريقه وتأللاله.

واختفوم القّراء في قراءة قوله: تَْعمِرُا فقرأتمه عاممة قمّراء األمامار سموى أبمي تعومر القمارىء   

فِي ُوُتوِهِهْم بوتح التاء من تعرا عفمى وتمه التطماا زَْضمَرةَ النِّعميِم بنامب زضمرة. وقمرأ تَْعِرُا 

بضم التاء عفى وته ما لم يسّم فاعفه  في وتموههم زضمرةُ النعميم  برفمع « يُْعَراُ »ذلك أبو تعور: 

 زضرة.

تَْعممِرُا   والاممواا مممن القممراءة فممي ذلممك عنمم زا: ممما عفيممه قممّراء األماممار  وذلممك فممتح التمماء مممن  

 وزاب زَْضَرةَ.

وقوله: يُْسمقَْوَن ِممْن َرِحيمٍق َمْتتُموٍم يقمول: يُسمقى همالءء األبمرار ممن خممر ِصمرا ء غمّح فيهما.   

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

فمي  ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس 28349  

 قوله: يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْتتُوٍم قال: من التمر.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 قوله: يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْتتُوٍم يعني بالرحيق: التمر.

قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  28350  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: يُْسمقَْوَن ِممْن 

 َرِحيٍق َمْتتُوٍم قال: خمر.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه   قال: الرحيق: التمر.   

بم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثَمور  عمن معممر  عمن قتما ة َرِحيمٍق قمال: همو ـ حم ثنا ابمن ع28351  

 التمر.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْتتُموٍم يقمول:    

 التمر.

قَْوَن ِممْن َرِحيمٍق ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: يُْسم28352  

 َمْتتُوٍم الرحيق المتتوم: التمر قال حسان:

 يَْسقُوَن َمْن َوَر َ البَِريَص َعفَيِهُمبََر َى يَُاوُّق بالّرِحيِق الّسْفَسِل  

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن أبي رتاء  عن ال سن  في قوله: يُْسمقَْوَن ِممْن 28353  

 ل: هو التمر.َرِحيٍق َمْتتُوٍم قا

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعمح  عن عبم  هللا بمن ممّرة  عمن مسمروق  28354  

 عن عب  هللا قال: الرحيق: التمر.

وأما قوله: َمْتتُوٍم ِختاُمهُ ِمْسمٌك فمإن أهمل التأويمل اختفوموا فمي تأويفمه  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك:   

 . ذّر من قال ذلك:مملوا متفوط  ِملاته وِخفطه ِمسك

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أشعث بن أبي الرمعثاء  عمن يليم  28355  

 بن معاوية  وعفقمة عن عب  هللا بن مسعو  ختِاُمهُ ِمْسٌك قال: ليس بتاتم  ولكن خفى.

ن  عمن أشمعث بمن ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ي يى بن سمعي  وعبم  المرحمن  قماء: حم ثنا سمويا   

سفيم  عن يلي  بمن معاويمة  عمن عفقممة  عمن عبم  هللا بمن مسمعو  ِختاُممهُ ِمْسمٌك قمال: أمما إزمه لميس 

 بالتاتم الذي يتتم  أما سمعتم المرأة من زسائكم تقول: طيب ّذا وّذا ِخفطه مسك.

اء  عممن ـ ح ثني م م  بن ُعبي  الم اربّي  قال: ح ثنا أيوا  عن أشمعث بمن أبمي الرمعث28356  

 ذّره  عن عفقمة  في قوله: ِختاُمهُ ِمْسٌك قال: ِخفطه مسك.
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ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعمح  عن عب  هللا بمن ممّرة  عمن مسمروق  عمن عبم     

 هللا متتوم قال: مملوا ِختاُمهُ ِمْسٌك قال: طعمه وري ه.

عمن يليم  بمن معاويمة  عمن عفقممة ِختاُممهُ قال: ثنا وّيع  عن أبيه  عن أشمعث بمن أبمي الرمعثاء     

 ِمْسٌك قال: طعمه وري ه مسك.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن آخر شرابهم يُْتتم بمسك ي عل فيه. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28357  

 ِمْسٌك يقول: التمر: ُختِم بالمسك. َرِحيٍق َمْتتُوٍم ِختاُمهُ 

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 ِختاُمهُ ِمْسٌك قال: طيّب هللا لهم التمر  فكان آخر شيء تعل فيها حتى تتتم  المسك.

عمن قتما ة ِختاُممهُ ِمْسمٌك قمال: عاقبتمه ـ حم ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   28358  

 مسك  قوم تُمَلا لهم بالكافور  وتتتم بالمسك.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة ِختاُمهُ ِمْسٌك قال: عاقبته ِمسك.   

ك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم ا28359  

يقممول فممي قولممه: ِختاُمممهُ ِمْسممٌك قممال طيّممب هللا لهممم التمممر  فوتمم وا فيهمما فممي آخممر شمميء منهمما  ريممح 

 المسك.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا حاتم بن ور ان  قال: ح ثنا أبو حمملة  عمن إبمراهيم 28360  

 وال سن في هذه اءَية: ِختاُمهُ ِمْسٌك قال: عاقبته مسك.

ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا أبو حملة  عن تابر عن عب  ـ ح ثنا 28361  

الرحمن بن سابى  عن أبي ال ر اء ِختاُمهُ ِمْسٌك فالرراا أبيض مثل الوضة  يتتمون بمه شمرابهم  

 ولو أن رت   من أهل ال زيا أ خل أصبعه فيه ثم أخرتها  لم يبق ذو روح إء وت  طيبها.

 ُعنِي بقوله: َمْتتُوٍم ُمَطيّن ِختاُمهُ ِمْسٌك طينه مسك. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون:   

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28362  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم   قولمه: َمْتتُموٍم ِختاُممهُ 

 ل: طينه مسك.ِمْسٌك قا

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َمْتتُوٍم التمر ِختاُمهُ 28363  

 ِمْسٌك: ختامه عن  هللا مسك  وختامها اليوم في ال زيا طين.

وأولى األقوال في ذلك عن زا بالاواا: قول من قال: معنى ذلك: آخمره وعاقبتمه مسمك: أي همي   

 يح  إن ري ها في آخر شربهم  يتتم لها بريح المسك.طيبة الر

وإزما قفنا: ذلك أولى األقموال فمي ذلمك بالام ة  ألزمه ء وتمه لفتمتم فمي ّم م العمرا إء الطبمع    

والوراغ ّقولهم: ختم ف ن القرآن: إذا أتى عفمى آخمره  فمإذا ّمان ء وتمه لفطبمع عفمى شمراا أهمل 

تري الماء في األزهار  ولم يكن ُمعتقا في الم زان  فيَُطميّن عفيهما ال نة  يوهم إذا ّان شرابهم تاريا 

وتتتم  تعين أن الا يح من ذلك الوته اءَخر  وهو العاقبة والمرروا آخرا  وهو المذي خمتم بمه 

 الرراا. وأما التتم بمعنى الملا  ف  زعفمه مسموعا من ّ م العرا.

امة قّراء األماار: ِختاُمهُ ِمْسٌك سوى الكسمائّي  فإزمه وق  اختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته ع  

 «.خاتََمهُ ِمْسكٌ »ّان يقرؤه: 

والاواا من القول عنم زا فمي ذلمك: مما عفيمه قَمَرأَة األمامار  وهمو ِختاُممهُ  إلتمماع ال  مة ممن   

ن التماتم القّراء عفيه  والتتام والتماتم  وإن اختفوما فمي الفومش  فإزهمما متقاربمان فمي المعنمى  غيمر أ

 اسم  والتتام ما ر ومنه قول الورز ق:

 فَبِتَْن بِ ازِبَّي ُمَاّرع اتٍَوبِّم أفُّض أْغ َق الَتتاِم  

 وزظير ذلك قولهم: هو ّريم الطبائع والطباع.  

وقوله: وفِي ذَلَك فَْفيَتَنافَِس الُمتَنافُِسوَن يقول تعالى ذّره: وفي هذا النعيم المذي وصمف تمّل ثنماؤه   

ه أعطى هالءء األبرار في القيامة  ففينتافس المتنافسون. والتنافس: أن ينَِوس الرتل عفى الرتل أز

بالريء يكون له  ويتمنى أن يكون له  وزه  وهمو ممأخوذ ممن الرميء النوميس  وهمو المذي ت مرص 
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فمي  عفيه زووس الناس  وتطفبه وترتهيه  وّمان معنماه فمي ذلمك: ففي م ّ النماس فيمه  وإليمه ففيسمتبقوا

 طفبه  ولت رص عفيه زووسهم.

 29-27اآلية : 
القممول فممـي تأويممـل قولممه تعالى:}َوِمَلاُتممهُ ِمممن تَْسممنِيٍم *  َعْينمما  يَْرممَرُا بَِهمما اْلُمقَّربُمموَن *  إِّن الّممِذيَن 

َّازُواْ ِمَن الِّذيَن آَمنُواْ يَْضَ ُكوَن {.  أَْتَرُمواْ 

تسنيم والتسنيم: التوعيل من قول القائل: سنمتهم العين  يقول تعالى ذّره: وِملاا هذا الرحيق من   

تسنيما: إذا أتريتها عفيهم من فوقهم  فكان معناه في هذا الموضمع: وِملاتمه ممن مماء ينملل عفميهم 

 من فوقهم فين  ر عفيهم. وق  ّان م اه  والكفبّي يقوءن في ذلك ّذلك.

قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر    ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم 28364  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: تَْسمنِيٍم قمال: 

 تسنيم: يعفو.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن الكفبمّي  فمي قولمه: تَْسمنِيٍم 28365  

   وهو شراا المقّربين.قال: تسنيم يناّب عفيهم من فوقهم

وأما سائر أهل التأويمل  فقمالوا: همو عمين يمملا بهما الرحيمق ألصم اا اليممين  وأمما المقّربمون    

 فيرربوزها ِصْرفا. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعمح  عن عبم  هللا بمن ُممّرة  عمن مسمروق  28366  

 ْسنِيٍم قال: عين في ال نة يرربها المقّربون  وتُملا ألص اا اليمين.عن عب  هللا في قوله: ِمْن تَ 

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن األعمح  عن عب  هللا بن ُمّرة     

عمن مسمروق  عمن عبم  هللا َوِمَلاُتمهُ ِممْن تَْسممنِيٍم قمال: يرمربه المقّربمون ِصمرفا  ويمملا ألصمم اا 

 اليمين.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن منامور  عمن مالمك بمن ال مر   28367  

عن مسروق  َوِمَلاُتهُ ِمْن تَْسنِيٍم قال: عين في ال نة يرمربها المقّربمون ِصمرفا  وتُمملا ألصم اا 

 اليمين.

نما يَْرمَرُا بِهما قال: ثنا مهران  عن سويان  عن األعمح  عن عب  هللا بمن ممّرة  عمن مسمروق َعيْ    

 الُمقَّربُوَن قال: يررا بها المقّربون ِصرفا  وتملا ألص اا اليمين.

ـ ح ثني طف ة بن ي يى اليربموعّي  قمال: حم ثنا فضميل بمن عيماض  عمن منامور  عمن 28368  

 مالك بن ال ر   في قوله: َوِمَلاُتهُ ِمْن تَْسنِيٍم قال: في ال نمة عمين يرمرا منهما المقّربمون ِصمرفا 

 وتملا لسائر أهل ال نة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا ي يمى بمن واضمح  قمال: حم ثنا أبمو حمملة  عمن عطماء بمن 28369  

السائب  عن سعي  بن ُتبير  عن ابن عباس  قوله: َوِمَلاُتهُ ِممْن تَْسمنِيٍم َعْينما يَْرمَرُا بِهما الُمقَّربُموَن 

 ِصرفا  ويملا فيها لمن  وزهم.

مي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن مالك بن ال ار   فمي قولمه: َوِمَلاُتمهُ ِممْن ح ثنا ابن ح   

 تَْسنِيٍم قال: التسنيم: عين في ال نة يرربها المقّربون صرفا  وتملا لسائر أهل ال نة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا أبو حملة  عن عطاء بن السمائب  عمن    

بير  عن ابن عباس  قوله َوِمَلاُتهُ ِمْن تَْسنِيٍم قمال: عمين يرمرا بهما المقّربمون  ويمملا سعي  بن تُ 

 فيها لمن  وزهم.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 ينا من ماء ال نة  تُملا به التمر.قوله َوِمَلاُتهُ ِمْن تَْسنِيٍم َعْينا يَْرَرُا بِها الُمقَّربُوَن ع

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبمي رتماء  عمن ال سمن  فمي قولمه: َوِمَلاُتمهُ 28370  

 ِمْن تَْسنِيٍم قال: خوايا أخواها هللا ألهل ال نة.

في ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا عمران بن عيينة  عن إسماعيل  عن أبي صالح  28371  

قوله: َوِمَلاُتهُ ِمْن تَْسنِيٍم قال: هو أشرا شراا في ال نة  هو لفمقّربين ِصرا  وهو ألهمل ال نمة 

 ِملاا.
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ـ حم ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه َوِمَلاُتمهُ ِممْن تَْسمنِيٍم 28372  

 سائر أهل ال نة.شراا شريف  عين في ال نة يرربها المقّربون صرفا  وتُملا ل

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: ِممْن تَْسمنِيٍم َعْينما 28373  

يَْرَرُا بِها الُمقَّربُوَن قال: بفانا أزها عين تترا من ت م العمرش  وهمي ِمملاا همذه التممر: يعنمي 

 ِملاا الرحيق.

اذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معم28374  

 يقول في قوله: ِمْن تَْسنِيٍم شراا اسمه تسنيم  وهو من أشرا الرراا.

فتأويممل الكمم م: وممملاا الرحيممق مممن عممين تَُسممنّم عفمميهم مممن فمموقهم  فتناممّب عفمميهم يَْرممَرُا بِهمما   

 الُمقَّربُوَن من هللا صرفا  وتملا ألهل ال نة.

ية في وتمه زامب قولمه: َعْينما فقمال بعمض ز مويّي البامرة: إن شمئم تعفمم واختفف أهل العرب  

 زابه عفى يُْسقون عينا  وإن شئم تعفته م حا  فيُقطع من أّول الك م  فكأزك تقول: أعني عينا.

وقال بعض ز ويّي الكوفة: زاب العمين عفمى وتهمين: أحم هما: أن يُْنمَوى ممن تسمنِيم َعمْين  فمإذا   

واتما زّوزم زامبم  ّمما  ِّ قمال: أْو إْطعماٌم فِمي يَمْوٍم ِذي َمْسماَبٍَة يَتِيمما  وّمما قمال: ألَمْم زَْ عَمِل األْرَض 

. والوته اءَخر: أن ينوى من ماء ُسنّم عينا  ّقولك: رفع عينا يررا بها. قمال: وإن لمم يكمن  أْحياء 

لعين زكممرة فترتممم التسممنيم اسممما لفممماء  فممالعين زكممرة  والتسممنيم معرفممة  وإن ّممان اسممما لفممماء  فمما

زابا. وقال آخر من الباريين: ِمْن تَْسنِيٍم معرفة  ثم قال َعْينا ف ماءت زكمرة  فنامبتها صموة لهما. 

 وقال آخر زُابم بمعنى: من ماء يَتََسنّم عينا.

والاواا من القول في ذلك عن زا: أن التسنيم اسم معرفة  والعين زكرة  فنامبم لمذلك إذ ّازمم   

فنا: ذلك هو الامواا لمما قم  قم ّمنا ممن الروايمة عمن أهمل التأويمل  أن التسمنيم همو صوة له. وإزما ق

 العين  فكان معفوما بذلك أن العين إذ ّازم مناوبة وهي زكرة  أن التسنيم معرفة.

وقوله: إّن الِّذيَن أْتَرُموا ّازُوا ممَن الّمِذيَن آَمنُموا يَْضمَ ُكوَن يقمول تعمالى ذّمره: إن المذين اّتسمبوا   

المآثم  فكوروا بار فمي الم زيا  ّمازوا فيهما ممن المذين أقمّروا بوح ازيمة هللا  وصم ّقوا بمه  يضم كون  

 استهلاء منهم بهم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ُموا ّمازُوا ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: إّن الِّذيَن أْترَ 28375  

ِمن الِّذيَن آَمنُوا يَْضَ ُكوَن في ال زيا  يقولون: وهللا إن همالءء لكذَبمة  ومما همم عفمى شميء  اسمتهلاء 

 بهم.

 33-30اآلية : 
يَن *  ِهمالقول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوإِذَا َمّرواْ بِِهْم يَتَاَاَمُلوَن *  َوإِذَا ازقَفَبَُواْ إِلََى أَْهِفِهمْم ازقَفَبُمواْ فَكِ 

 َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالَُواْ إِّن َهـاَُلءَِء لََضالّوَن *  َوَمآ أُْرِسفُواْ َعفَْيِهْم َحافِِظيَن {.

يقول تعمالى ذّمره: وّمان همالءء المذين أترمموا إذا ممّر المذين آمنموا بهمم يتاماملون يقمول: ّمان    

 بعضهم يامل بعضا بالمالمن  استهلاء به وسترية.

ِهيَن يقممول: وّممان همالءء الم رمممون إذا ازاممرفوا إلممى وقولمه: َوإذَ    ِّ ا اْزقَفَبُمموا إلممى أْهِفِهممُم اْزقَفَبُموا فمما

أهفهم من م السهم ازارفوا زاعمين مع بين. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويمل. ذّمر ممن 

 قال ذلك:

عن ابن عبماس اْزقَفَبُموا ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  28376  

ِهيَن قال: مع بين. ِّ  فا

ـ ح ثني يوزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َوإذَا اْزقَفَبُموا إلمى 28377  

ِهيَن قال: ازقفب زاعما  قال: هذا في ال زيا  ثم أعقب النار في اءَخرة. ِّ  أْهِفِهْم اْزقَفَبُوا فا

فم بك م العرا يومّرق بمين معنمى فماّهين وفكهمين  فيقمول: معنمى فماّهين وق  ّان بعض أهل الع  

زاعمين  وفكهين: َمِرحين. وّان غيره يقمول: ذلمك بمعنمى واحم   وإزمما همو بمنللمة طمامع وَطِممع  

 وباخل وبتل.

ممالمنين وقوله: َوإذَا رأَْوُهْم قمالُوا إّن َهماُلءِء لََضمالّوَن يقمول تعمالى ذّمره: وإذا رأى الم رممون ال  

قالوا لهم: إن هالءء لضالون  عن م  ة ال مّق  وسمبيل القام  وَمما أُْرِسمفُوا َعفَمْيِهْم حمافِِظيَن يقمول 
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تّل ثناؤه: وما بُعث هالءء الكوار القائفون لفممالمنين إن همالءء لضمالون  حمافظين عفميهم أعممالهم 

ُّفّووا اإليمان بمار  والعممل بطاعتمه  ولمم يُ عفموا رُ  قبماء عفمى غيمرهم ي وظمون عفميهم  يقول: إزما 

 أعمالهم ويتوق وزها.

 

 36-34اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَاْليَْوَم الِّذيَن آَمنُواْ ِمَن اْلُكوّاِر يَْضَ ُكوَن *  َعفَى األَرآئِِك يَنُظُروَن *  

َّازُواْ يَْوعَفُوَن {.  َهْل ثُّوَا اْلُكوّاُر َما 

فاْليَْوَم وذلك يوم القيامة الِّذيَن آَمنُوا بار في الم زيا ِممَن الُكوّماِر فيهما يَْضمَ ُكوَن يقول تعالى ذّره:    

عفى األَرائِِك يَْنُظُروَن يقول: عفى سررهم التي في الِ  ال ينظرون إليهم  وهم في ال نة  والكوار 

 ال ذلك:في النار يُعَذّبون. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من ق

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28378  

عباس  قوله: فاْليَْوَم الّمِذيَن آَمنُموا ِممَن الُكوّماِر يَْضمَ ُكوَن َعفمى األَرائِمِك يَْنُظمُروَن قمال: يعنمي الّسمرر 

ور المذي بمين ال نمة والنمار يُومتح لهمم فيمه المرفوعة عفيها الِ  ال. وّان ابن عباس يقمول: إن السم

أبواا  فينظر المالمنون إلى أهل النار  والمالمنون عفى السرر ينظرون ّيف يعذّبون  فيض كون 

 منهم  فيكون ذلك مما أقّر هللا به أعينهم  ّيف ينتقم هللا منهم.

َم الّمِذيَن آَمنُموا ِممَن الُكوّماِر ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فاْليَوْ 28379  

ى  فمإذا أرا  الممالمن أن ينظمر إلمى  ُّمو  يَْضَ ُكوَن ذُّر لنا أن ّعبا ّان يقول: إن بين ال نمة والنمار 

ع ّو ّان له في ال زيا  اطفع من بعض الُكوى  قال هللا تّل ثناؤه: فاّطفََع فَرآهُ فِي َسَواِء الَ ِ يِم: أي 

 لنا أزه رأى تماتم القوم تافي.في وسى النار. وذُّر 

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال ّعب: إن بمين أهمل ال نمة    

ى  ء يراء رتل من أهل ال نة أن ينظر إلى غيره من أهل النار إءّ فعل. ُّو   وبين أهل النار 

ا عبيم   قمال: سممعم الضم اك يقمول فمي ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثن   

قوله: فاْليَْوَم الِّذيَن آَمنُوا ِمَن الُكوّاِر يَْضَ ُكوَن َعفى األَرائِِك يَْنُظُروَن ّان ابن عبماس يقمول: الّسمور 

بين أهل ال نة والنار  فيوتح ألهل ال نة أبواا  فينظمرون وهمم عفمى الّسمرر إلمى أهمل النمار ّيمف 

  ويكون ذلك مما يقّر هللا به أعينهم أن ينظروا إلى ع ّوهم ّيف ينتقم هللا يعذّبون  فيض كون منهم

 منهم.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان فاْليَْوَم الِّذيَن آَمنُوا ِمَن الُكوّاِر يَْضمَ ُكوَن 28380  

نظمرون إلميهم تافمق قال: يُ اء بالكوار  حتى ينظروا إلى أهل ال نة في ال نة  عفمى ُسمرر  ف مين ي

 وزهم األبواا  ويض ك أهل ال نة منهم  فهو قوله: فاْليَْوَم الِّذيَن آَمنُوا ِمَن الُكوّاِر يَْضمَ ُكوَن َعفمى 

 األَرائِِك يَْنُظُروَن.

وقوله: َهْل ثُّوَا الُكوّاُر مما ّمازُوا يَْوعَفُموَن يقمول تعمالى ذّمره: همل أثيمب الكومار وُتمُلوا ثمواا مما   

ي ال زيا يوعفون بالمالمنين من ستريتهم ممنهم  وضم كهم بهمم  بضم ك الممالمنين ممنهم فمي ّازوا ف

 اءَخرة  والمالمنون عفى األرائك ينظرون  وهم في النار يعذّبون.

و ثُّوا فعل من الثواا وال ملاء  يقمال منمه: ثمّوا فم ن ف زما عفمى صمنيعه  وأثابمه منمه. وبن مو   

 يل. ذّر من قال ذلك:الذي قفنا في ذلك قال أهل التأو

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28381  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َهمْل ثُمّوَا الُكوّماُر مما 

 ّازُوا يَْوعَفُوَن قال: ُتلي.

نا مهران  عن سويان: َهْل ثُّوَا الُكوّاُر ما ّازُوا يَْوعَفُموَن حمين ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ث28382  

 ّازوا يسترون.

 سورة االنشقاق

 سورة اءزرقاق مكيّة
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 وآياتها خمس وعررون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 5-1اآلية : 
ْم *  َوإِذَا األْرُض ُمم ّْت *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِذَا الّسَمآُء ازَرقّْم *  َوأَِذزَمْم ِلَربَّهما َوُحقّم

 َوأَْلقَْم َما فِيَها َوتََتفّْم *  َوأَِذزَْم ِلَربَّها َوُحقّْم {.

 يقول تعالى ذّره: إذا السماء تا ّعم وتقّطعم فكازم أبوابا.   

وقوله: وأَِذزَْم ِلَربّها َوُحقّْم يقول: وسمعم السمموات فمي تام ّعها وترمققها لربهما  وأطاعمم لمه   

ي أمره إياها. والعمرا تقمول: أِذَن لمك فمي همذا األممر أذَزما بمعنمى: اسمتمع لمك  ومنمه التبمر المذي ف

يعني بذلك: ما « ما أِذَن ّللّاُ ِلَرْيٍء ّأذَزِِه ِلنَبِّي يَتَاَنّى بالقُرآنِ »ُروي عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم: 

 الراعر:استمع هللا لريء ّاستماعه لنبّي يتانى بالقرآن ومنه قول 

ْرُت بُسوٍء عْن َُهْم أَِذزوا   ِّ ْرُت بِِهوإْن ذُ ِّ  ُصّم إذَا َسِمعُوا َخْيرا ذُ

وأصل قمولهم فمي الطاعمة: سممع لمه ممن اءسمتماع  يقمال منمه: سممعم لمك  بمعنمى سممعم قولمك   

ذّمر  وأطعم  فيما قفَم وأمرت. وبن و الذي قفنا في معنى قولمه: َوأِذزَمْم ِلَربّهما قمال أهمل التأويمل.

 من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28383  

 عباس  قوله: َوأِذزَْم ِلَربّها َوُحقّْم قال: سمعم لربها.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يممان  عمن أشمعث  عمن تعومر  عمن سمعي   فمي قولمه: 28384  

 بّها َوُحقّْم قال: سمعم أوطاعم.َوأِذزَْم ِلرَ 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28385  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه: وأَِذزَمْم 

 ِلَربّها َوُحقّْم قال: سمعم.

 ال سن  قال: ح ثنا ورقاء عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.ح ثني ال ر   قال: ح ثنا    

ـ ح ثنا ابن عب  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه َوأِذزَمْم 28386  

 ِلَربّها َوُحقّْم قال: سمعم وأطاعم.

َربّهما وُحقّمْم: أي سممعم ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله َوأِذزَْم لِ    

 وأطاعم.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28387  

 يقول في قوله: َوأِذزَْم ِلَربّها َوُحقّْم قال: سمعم وأطاعم.

ذلمك. وبن مو وقوله: وُحقّْم يقول: وَحقّق هللا عفيها اءستماع باءزرقاق  واءزتهاء إلى طاعته في   

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28388  

 عباس  في قوله َوُحقّْم قال: ُحقّقَم لطاعة ربها.

ن تعومر  عمن سمعي  بمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن أشمعث بمن إسم اق  عم28389  

 ُتبير َوُحقّْم وُحّق لها.

 وقوله: َوإذَا األْرُض ُم ّْت يقول تعالى ذّره: وإذا األرض بُِسطم  فلي  في سعتها ّالذي:  

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن اللهمرّي  عمن عفمّي بمن 28390  

إذَا ّاَن يَْوم اْلِقياَمِة َم ّ ّللّاُ األْرَض حتى ء يَُكوَن ِلبََرٍر »حسين  أن النبّي صفى هللا عفيه وسفم قال: 

ُّوَن أّوَل َمْن يُْ َعى  َوِتْبِريُل َعْن يِميِن المّرْحَمِن  َوّللّاِ مما رآهُ قَْبفَ  هما  ِمَن النّاِس إءّ َمْوِضُع قَ ََمْيِه  فأ

هُ إلممّي  فَيَقُمموُل: َصمم ََق  ثُممّم أْشمموَُع فممأقوُل: يمما َرّا ِعبمما َُك فممأقُوُل: يمما َرّا إّن َهممذَا أْخبََرزِممي أزّممَك أْرَسممْفتَ 

 «.َعبَ ُوَك فِي أْطَراِا األْرِض  قال: وُهَو الَمقاُم الَمْ ُمو ِ 
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28391  

ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: ُم ّْت قمال: يموم  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن

 القيامة.

وقولممه: َوأْلقَممْم ممما فِيهمما وتََتفّممْم يقممول تممّل ثنمماؤه: وألقممم األرض ممما فممي بطنهمما مممن الممموتى إلممى   

 ظهرها وتتفّم منهم إلى هللا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

مرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن ع28392  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: َوأْلقَمْم مما فِيهما 

 وتََتفّْم قال: أخرتم ما فيها من الموتى.

ْلقَمْم مما فِيهما وتََتفّمْم قمال: ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة َوأ28393  

 أخرتم أثقالها وما فيها.

وقولممه: َوأِذزَممْم ِلَربّهمما َوُحقّممْم يقممول: وسمممعم األرُض فممي لقائهمما ممما فممي بطنهمما مممن الممموتى إلممى   

ظهرها أحياء  أمَر ربها وأطاعم وُحقّْم يقول: وحقّقها هللا ل ستماع ألمره في ذلك  واءزتهاء إلى 

 طاعته.

أهل العربية في موقع تواا قوله: إذَا الّسمماُء اْزَرمقّْم  وقولمه: َوإذَا األْرُض ُمم ّْت  فقمال  واختفف  

بعض ز ويّي البارة: إذَا الّسمماُء اْزَرمقّْم عفمى معنمى قولمه: يما أيّهما اإلْزسماُن إزّمَك ّماِ ٌح إلمى َربّمَك 

 َّْ حا فَُم قِيِه إذا السماء ازرقم  عفى التق يم والتأخير.

ال بعض زَ ويّي الكوفة: قمال بعمض الموسمرين: تمواا إذَا الّسمماُء اْزّرمقّْم قولمه: َوأِذزَمْم قمال: وق  

وزرى أزه رأي ارتآه الموسر  وشبّهه بقول هللا تعالى: حتى إذَا تاُءوها َوفُتَِ ْم أْبَوابُها ألزا لم زسمع 

ت ئم قال: وإزمما ت يمب العمرا بمالواو توابا بالواو في إذا مبت أة  وء ّ م قبفها  وء في إذا  إذا اب

في قوله: حتى إذا ّان  وففما أن ّان  لم ي اوزوا ذلك قال: وال مواا فمي إذَا الّسمماُء اْزَرمقّْم وفمي 

إذَا األْرُض ُم ّْت ّمالمتروك  ألن المعنمى معمروا قم  تمر ّ  فمي القمرآن معنماه  فعُمِرا  وإن شمئم 

ل: إذا ّان ّذا وّذا  فيا أيها الناس تََرون ما عمفتم من خير ّان توابه: يا أيها اإلزسان  ّقول القائ

أو شّر  ت عل يا أيها اإلزسان هو ال واا  وتضمر فيمه الوماء  وقم  فّسمر تمواا إذَا الّسمماُء اْزَرمقّْم 

 فيما يفقَى اإلزسان من ثواا وعقاا  فكأن المعنى: ترى الثواا والعقاا إذا السماء ازرقّم.

ل فمي ذلمك عنم زا: أن توابمه م مذوا  تمرك اسمتاناء بمعرفمة المتماطبين بمه والاواا ممن القمو  

بمعناه. ومعنى الك م: إذا السماء ازرقم رأى اإلزسان ما ق ّم من خير أو شّر  وقم  بمين ذلمك قولمه: 

َّْ حا فَُم قِيِه واءَياُت بع ها.  يا أيّها اإلْزساُن إزَّك ّاِ ٌح إلى َربَّك 

 9-6اآلية : 
َّمْ حا  فَُم َقِيمِه *  فَأَّمما َممْن أُوتِمَي  القول فـي ماِ ٌح إِلَمَى َربّمَك  َّ تأويـل قوله تعالى:}يَأَيَّها اإِلزَساُن إِزَّك 

تَابَهُ بِيَِمينِِه *  فََسْوَا يَُ اَسُب ِحَسابا  يَِسيرا  *  َويَنقَِفُب إِلََى أَْهِفِه َمْسُرورا  {. ِّ 

ن إزك عامل إلى ربك عم   فم قيه به: خيرا ّان عمفُك ذلمك أو يقول تعالى ذّره: يا أيها اإلزسا   

شّرا يقول: ففيكن عمفُك مما يُن يك ممن ُسمْتطه  ويوتمب لمك رضماه  وء يكمن ممما يُسمتطه عفيمك 

 فتهفك. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني28394  

َّْ حا فَُم قِيِه يقول: تعمل عم   تفقى هللا به خيرا ّان أو  عباس يا أيّها اإلْزساُن إزَّك ّا ٌح إلى َربّك 

 شّرا.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: يما أيّهما اإلْزسماُن إزّمَك 28395  

َّْ حا فَُم قِيِه إن ّ حك يا ابن آ م لضعيف  فمن استطاع أن يكون ّ حه في طاعمة ّا ٌح إلى رَ  بَّك 

 هللا ففيوعل  وء قّوة إء بار.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قولمه: إزّمَك ّما ٌح 28396  

َّْ حا قال: عامل له عم  .  إلى َربَّك 

ني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم : وسممعته يقمول فمي ذلمك إزّمَك ـ ح ث28397  

َّْ حا قال: عامل إلى ربك عم    قال: ّ حا: العمل.  ّا ُح إلى َربَّك 
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تابَهُ بِيَِمينِِه يقول تعالى ذّره: فأما من أُعطي ّتاا أعماله بيمينه  فََسمْوَا    ِّ وقوله: فَأّما َمْن أُوتَِي 

ُب ِحسابا يَِسيرا بأن ينظر في أعماله  فياور له سيئها  َوي اَزى عفى َحسنها. وبن و الذي قفنا يُ اسَ 

 في ذلك قال أهل التأويل  وتاء التبر عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم. ذّر من قال ذلك:

  ـ ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا ترير  عن م م  بن إسم اق  عمن عبم  الواحم  بمن حمملة28398  

الفُّهّم »عن عبا  بن عب  هللا بن الّلبير  عن عائرة  قالم: سمعم النبّي صفى هللا عفيه وسفم يقول: 

أْن يَْنُظَر فِي َسيّئاتِِه فَيَت ماَوُز »قفم: يا رسول هللا ما ال ساا اليسير  قال: « حاِسْبني ِحسابا يَِسيرا

 «.كَ َعْنهُ  إزّهُ َمْن زُوقَِح اْلِ ساَا يَْوَمئٍِذ َهفَ 

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن م م  بن إس اق  قال: ثني عبم  الواحم  بمن حمملة بمن    

عب  هللا بن اللبير  عن عبا  بن عب  هللا بن الّلبير  عن عائرة  قالم: سمعم رسول هللا صمفى هللا 

ازامرا قفمم: يما رسمول ففمما «  الفُّهّم حاِسْبنِي ِحسابا يَِسميرا»عفيه وسفم يقول في بعض ص ته: 

تابِِه  َويَتَ اَوُز لَهُ َعْنهُ  إزّهُ َممْن زُموقَِح اْلِ سماَا يَْوَمئِمٍذ يما »هللا  ما ال ساا اليسير  قال:  ِّ يَْنُظُر فِي 

 «.عائَِرةُ َهفَكَ 

ح ثنا زار بن عفّي الَ ْهَضمّي  قال: ح ثنا مسفم  عن ال مريح بمن التّريمم أخمي اللبيمر  عمن    

يكة  عن عائرة  قالم: من زُموقح ال سماا  أو ممن حوسمب عمذّا  قمال: ثمم قالمم: إزمما ابن أبي مف

 ال ساا اليسير: َعْرض عفى هللا وهو يراهم.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  الوهماا  قمال: حم ثنا أيموا  وحم ثني يعقموا  قمال: حم ثنا ابمن    

أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  قمال:  ُعفَية  قال: أخبرزا أيوا  عن ابن أبي مفيكة  عن عائرة:

لَمْيَس »فقفم: أليس هللا يقول: فََسْوَا يُ اَسمُب ِحسمابا يَِسميرا قمال: «  َمْن ُحوِسَب يَْوَم اْلِقياَمِة ُعذّاَ »

 «.ذلِك اْلِ ساُا  إزَّما ذلِك العَْرُض  َولَِكْن َمْن زُوقَِح اْلِ ساَا يَْوَم اْلِقياَمةُ ُعذّاَ 

ابن وّيع  قال: ح ثنا روح بن عبا ة  قال: ح ثنا أبو عمامر التملاز  عمن ابمن أبمي مفيكمة  ح ثنا    

إزّمهُ لَمْيَس أَحم ٌ يُ اَسمُب يَمْوَم اْلِقياَممِة إءّ »عن عائرمة  قالمم: قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

ذَِلمَك اْلعَمْرُض  إزّمهُ َممْن زُموقَِح »فقفم: أليس يقول هللا: فََسْوَا يُ اَسمُب ِحسمابا يَِسميرا قمال: «  ُمعَذّبا

 وقال بي ه عفى أصبعه ّأزه ينكته.«  اْلِ ساَا ُعذّاَ 

ـ حم ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم  فمي قولمه: فََسمْوَا يُ اَسمُب 28399  

المذي يعومى حسابا يَسيرا قال: ال ساا اليسير: الذي ياور ذزوبه  ويتقبّل حسناته  ويسيُر ال سماِا: 

عنه  وقرأ: َويتافُوَن ُسوَء اْلِ ساِا  وقرأ: أُولَئَِك الِّذيَن زَتَقَبُّل َعْنُهْم أْحَسَن مما َعِمفُموا َوزَتَ ماَوُز َعمْن 

 َسيّئاتِِهْم فِي أصَ اِا الَ نِّة.

حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن عثمممان بممن األسممو   قممال: ثنممي ابممن أبممي مفيكممة  عممن    

ذَِلَك اْلعَْرُض يا عائَِرمةُ  َممْن زُموقَِح »  قالم: يا رسول هللا فََسْوَا يُ اَسُب ِحسابا يَِسيرا قال: عائرة

 «.اْلِ ساَا َهفَكَ 

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عثمان بن عمرو وأبو  او   قاء: ح ثنا أبو عامر التملاز  عمن ابمن    

قالمم: «  َممْن ُحوِسمَب ُعمذّاَ »ى هللا عفيمه وسمفم: أبي مفيكة  عن عائرة  قالم: قال رسمول هللا صمف

ذَِلمَك اْلعَمْرُض يما عِائَرمةُ  َوَممْن زُموقَِح »فقفم: أليس هللا يقمول: فََسمْوَا يُ اَسمُب ِحسمابا يَِسميرا قمال: 

 «.اْلِ ساَا ُعذّاَ 

ئم بأعممالهم  إن قال قائل: وّيف قيل: فََسْوَا يُ اَسُب والم اسبة ء تكون ء ممن اثنمين  وهللا القما  

وء أح  له قِبَل ربه َطِفبة في اسبه  قيل: إن ذلك تقرير من هللا لفعب  بذزوبه  وإقرار ممن العبم  بهما  

 وبما أحااه ّتاا عمفه  فذلك الم اسبة عفى ما وصونا  ولذلك قيل: ي اَسب.

أبمي مفيكمة  ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن أبي يموزس القرميري  عمن ابمن    

لَمْيَس أَحم ٌ يُ اَسمُب »عن القاسم بن م م   عن عائرة قالم: قال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

تابَمهُ بيَِمينِمِه فََسمْوَا يُ اَسمُب ِحسمابا « يَْوَم اْلِقياَمِة إءّ َهفَكَ  ِّ قالم: فقفم: يا رسول هللا فأّما َمْن أُوتَِي 

 «.لَْيَس أَح ٌ يُ اَسُب يَْوَم اْلِقياَمِة إءّ َهفَكَ ذَِلَك اْلعَْرُض  »يَِسيرا فقال: 

وقوله: َويَْنقَِفُب إلى أْهِفِه َمْسُرورا يقول: وينارا هذا الم اَسُب حسابا يسيرا إلى أهفه في ال نة   

 مسرورا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة  قولممه: َويَْنقَِفممُب إلممى أْهِفممِه  ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم  28400  

 َمْسُرورا قال: إلى أهل أع ّ هللا لهم ال نة.

 

 15-10اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:

تَابَهُ َوَرآَء َظْهِرِه *  فََسْوَا يَْ ُعو ثُبُورا  *  َويَْافََى َسِعيرا  *  إِزّ    ِّ َّاَن فَِي أَْهِفمِه }َوأَّما َمْن أُوتَِي  هُ 

َّاَن بِِه بَِايرا  {.  َمْسُرورا  *  إِزّهُ َظّن أَن لّن يَُ وَر *  بَفََى إِّن َربّهُ 

يقول تعالى ذّره: وأما من أعطي ّتابه منكم أيها الناس يومئٍذ وراء ظهره  وذلمك أن تعمل يم ه    

ّتابممه برممماله مممن وراء ظهممره  اليمنممى إلممى عنقممه  وتعممل الرمممال مممن ي يممه وراء ظهممره  فيتنمماول 

ولممذلك وصمموهم تممّل ثنمماؤه أحيازمما  أزهممم ياُْلتَممْون ّتُممبَُهم برمممائفهم  وأحيازمما أزهممم ياُلتَْوزَهمما مممن وراء 

 ظهورهم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ثني ال ر   قال: ـ ح ثني م م  بن عمر  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح 28401  

تابَمهُ  ِّ ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: َوأَّما َمْن أُوتَِي 

 َوَراَء َظْهِرِه قال: ي عل ي ه من وراء ظهره.

 وقوله: فََسْوَا يَْ ُعو ثُبُورا يقول: فسوا ينا ي باله ك  وهو أن يقول: واثبوراه  واويم ه  وهمو  

من قولهم:  عا ف ن لهوه: إذا قال: والهواه. وبن و الذي قفنا في ذلمك قمال أهمل التأويمل. وقم  ذّرزما 

 معنى الثبور فيما مضى برواه ه  وما فيه من الرواية.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28402  

 ل: ي عو باله ك.يقول في قوله: يَْ ُعو ثُبُورا قا

وقوله: َويَْافَى َسِعيرا اختفوم القّراء فمي قمراءة ذلمك  فقرأتمه عاممة قمّراء مكمة والم ينمة والرمام:   

بضممم اليمماء وترمم ي  المم م  بمعنممى: أن هللا ياممفيهم تاممفية بعمم  تاممفية  وإزضمماتة بعمم  « َويَُاممفّى»

ُّفّممما زَِضممَ ْم ُتفُممو ُُهْم بَمم ّلْ  ناُهْم ُتفُممو ا َغيَرهمما  واسترممه وا لتامم يح إزضمماتة  ّممما قممال تعممالى: 

قممراءتهم ذلممك ّممذلك  بقولممه: ثُممّم الَ ِ مميَم َصممفّوهُ وقممرأ ذلممك بعممض الممم زيين وعامممة قممّراء الكوفممة 

والبارة: َويَْامفَى بومتح اليماء وتتويمف الم م  بمعنمى: أزهمم يَْامفوزها ويَِر وزهما  في ترقمون فيهما  

   بقول هللا: يَْافَْوزها وإءّ َمْن ُهَو ِصاِل الَ ِ يِم.واستره وا لتا يح قراءتهم ذلك ّذلك

والاواا ممن القمول فمي ذلمك عنم ي: أزهمما قراءتمان معروفتمان صم ي تا المعنمى  فبأيتهمما قمرأ   

 القارىء فمايب.

وقوله: إزّهُ ّاَن فِي أْهِفِه َمْسُرورايقول تعالى ذّره: إزه ّان في أهفه فمي الم زيا مسمرورا  لمما فيمه   

 من خ فه أمَر هللا  ورّوبه معاصيَه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سمعي   عممن قتمما ة  قولممه: إزّممهُ ّمماَن فِممي أْهِفممِه 28403  

 َمْسُرورا: أي في ال زيا.

تعمالى ذّمره: إن همذا المذي أُوتمي ّتابمه وراء ظهمره يموم  وقوله: إزّهُ َظّن أْن لَْن يَُ موَر بَفمى يقمول  

القيامة  ظّن في ال زيا أن لن يرتع إلينا  ولن يُبعث بع  مماته  ففم يكمن يبمالي مما رّمب ممن الممآثم  

ألزه لم يكن يرتو ثوابا  ولم يكن يترى عقابا يقال منه: حار ف ن عن همذا األممر: إذا رتمع عنمه  

الفُّهمّم إزّمي »ن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم أزمه ّمان يقمول فمي  عائمه: ومنه التبر الذي ُروي ع

يعني بذلك: من الرتوع إلى الكور  بع  اإليمان. وبن مو المذي قفنما « أُعوذُ بَِك ِمَن اْلَ َوِر بَْع َ الَكورِ 

 في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  ق28404  

 إزّهُ َظّن أْن لَْن يَُ وَر يقول: يُبعث.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28405  

ْن قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: إزّمهُ َظمّن أْن لَم

 يَُ وَر بَفى قال: أن ء يرتع إلينا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: إزّمهُ َظمّن أْن لَمْن يَُ موَر: 28406  

 أن ء َمعا َ له وء رتعة.

ح ثنا ابمن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة أْن لَمْن يَُ موَر قمال: أن لمن    

 ينقفب: يقول: أن لن يبعث.

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  َظّن أْن لَْن يَُ وَر قال: يرتع.28407  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: أْن لَْن يَُ وَر قال: أن 28408  

 لن ينقفب.

 وَرّن ولَيَْرِتعَّن إلى ربه حيا  ّما ّان قبل مماته.وقوله: بَفى يقول تعالى ذّره: بفى لَيَ ُ   

وقولممه: إّن َربّممهُ ّمماَن بِممِه بَِامميرا يقممول تممّل ثنمماؤه: إن رّا هممذا الممذي ظممّن أن لممن ي ممور  ّممان بممه   

بايرا  إذ هو في ال زيا  بما ّان يعمل فيها من المعاصي  وما إليه ياير أممره فمي اءَخمرة  عمالم 

 بذلك ّفّه.

 

 21-61اآلية : 
َّبُنّ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَ َ أُْقِسُم بِالّروَِق *  َوالفّْيِل َوَما َوَسَق *  َواْلقََمِر إِذَا اتَّسَق *  لَتَْر

 َطبَقا  َعن َطبٍق *  فََما لَُهْم ءَ ياُْلِمنُوَن *  َوإِذَا قُِرىَء َعفَْيِهُم اْلقُْرآُن ءَ يَْسُ  ُوَن {.

أقسم ربنا بالروق  والروق: ال مرة في األفق من زاحية المارا ممن الرممس فمي قمول وهذا قََسم    

 بعضهم.

واختفف أهل التأويل في ذلك  فقال بعضهم: هو ال مرة ّما قفنا  وممن قال ذلك تماعة من أهمل   

 العراق. وقال آخرون: هو النهار. ذّر من قال ذلك:

قال: ح ثنا م م  بن عبي   قال: حم ثنا العمّوام بمن ـ ح ثني م م  بن إسماعيل األحمسّي  28409  

َحْوَشب  قال: قفم لم اهم : الرموق  قمال: ء تقمل الرموق  إّن الرموق ممن الرممس  ولكمن قمل: حممرة 

 األفق.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28410  

تميعا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  قولمه: الّرموق  قمال: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  

 النهار ّفه.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن م اه  فَ  أُْقِسُم بالّروَِق    

 قال: النهار.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

 ون: الروَق: هو اسم لف مرة والبياض  وقالوا: هو من األض ا .وقال آخر  

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك عنمم ي: أن يقممال: إن هللا أقسممم بالنهممار ممم برا  والفيممل مقممب  . وأممما   

 الروَق الذي تُ ّل به ص ة العراء  فإزه لف مرة عن زا  لفعفة التي ق  بيّنّاها في ّتابنا ّتاا الا ة.

الفّْيِل َوما َوَسَق يقول: والفيل وما تمع  مما سكن وه أ فيه ممن ذي روح ّمان يطيمر  أو وقوله: وَ   

يَِ ا زهارا  يقال منه: وَسْقتُه أِسقُه َوْسقا  ومنه: طعام موُسوق  وهو الم موع في غرائر أو وعاء  

عا  وبمه تماء ومنه الَوْسق  وهو الطعام الم تع الكثيمر  ممما يُكمال أو يُموزن  يقمال: همو سمتون صما

التبر عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قمال 

 ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس  قولمه: 28411  

 َوما َوَسَق يقول: وما َتَمَع.

نا م مم  بمن تعومر  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن أبمي برمر  عمن ـ ح ثنا ابن برمار  قمال: حم ث28412  

 م اه   عن ابن عباس في هذه اءَية َوالفّْيِل َوما َوَسَق قال: وما َتَمع. وقال ابن عباس:

 ُمْستَْوِسقاٍت لَْو يَِ ْ َن سائِقَا  

ـ ح ثني يعقموا  قمال: حم ثنا ابمن عفيمة  عمن أبمي رتماء  قمال: سمأل حومص ال سمن عمن 28413  

 ه: َوالفّْيِل َوما َوَسَق قال: وما تمع.قول
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28414  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َوالفّْيِل َوما َوَسَق قمال: 

 وما تمع  يقول: ما آوى فيه من  ابّة.

 ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن م اه  َوالفّْيِل َوما َوَسمَق: ومما ح   

 لّف.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن منامور  عمن م اهم  َوالفّْيمِل َومما 28415  

 َوَسَق قال: وما أظفم عفيه  وما أ خل فيه. وقال ابن عباس:

 ْو يَِ ْ َن حاِ يا ُمْستَْوِسقاٍت لَ  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َوالفّْيِل َوما َوَسَق يقول: 28416  

 وما تمع من ز م أو  ابة.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة َوما َوسق قال: وما تمع.   

أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َوالفّْيمِل َومما َوَسمَق ـ ح ثني يوزس  قال: 28417  

قال: وما تمع  م تممع فيمه األشمياء التمي ي معهما هللا  التمي تمأوي إليمه  وأشمياء تكمون فمي الفيمل ء 

 تكون في النهار  ما تمع مما فيه ما يأوي إليه  فهو مما تمع.

 ثنا عمرو  عن مناور  عن م اه  َوالفّْيِل َوما َوَسَق ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  قال: ح   

 يقول: ما لُّف عفيه.

 قال: ثنا ترير  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: حم ثنا سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  َوالفّْيمِل    

 َوما َوَسَق قال: وما  خل فيه.

ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسرائيل  عن أبمي الهيمثم  عمن سمعي  بمن تبيمر ـ ح ثنا أبو 28418  

 َوالفّْيِل َوما َوَسَق: وما تمع.

قال: ثنا وّيع  عن زافع بن عمر  عن ابن أبي مفيكة  عن ابن عباس َومما َوَسمَق: ومما تممع  ألمم    

 تسمع قول الراعر:

 ُمْستَْوِسقاِت لَْم يَِ ْ َن سائِقا  

نا هنا   قال: ح ثنا أبو األحوص  عمن سمماك  عمن عكِرممة  فمي قولمه: َوالفّْيمِل َومما ـ ح ث28419  

 َوَسَق قال: ما حاز إذا تاء الفيل.

 وقال آخرون: معنى ذلك: وما ساق. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا عب  هللا بن أحم  الَمْرَوزّي  قال: ح ثنا عفّي بن ال سن  قال: ح ثنا حسمين  قمال: 28420  

م عكرمة وسئل َوالفّْيِل َوما َوَسَق قال: ما ساق من ظفمة  فإذَا ّان الفيل  ذهب ّّل شميء إلمى سمع

 مأواه.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا ال سن  عن عكِرمة َوالفّْيمِل َومما َوَسمَق    

 يقول: ما ساق من ظفمة  إذا تاء الفيل ساق ّّل شيء إلى مأواه.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28421  

 يقول  في قوله: َوالفّْيِل َوما َوَسَق قال: ما ساق معه من ظفمة إذا أقبل.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28422  

ما َوَسَق يعني: ومما سماق الفيمل ممن شميء تمعمه الن موم  ويقمال: والفيمل ومما عباس  قوله َوالفّْيِل وَ 

 تمع.

وقوله: والقََمِر إذَا اتَّسَق يقول: وبالقمر إذا تّم واستوى. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل.   

 ذّر من قال ذلك:

ّي  عمن ابمن عبماس  قولمه ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عف28423  

 َواْلقََمِر إذَا اتَّسَق يقول: إذا استوى.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 َواْلقََمِر إذَا اتَّسَق قال: إذا اتتمع واستوى.
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مة واْلقََمِر إذَا اتَّسَق قال: إذا ـ ح ثنا هنا   قال: ح ثنا أبو األحوص  عن سماك  عن عكرِ 28424  

 استوى.

ـ ح ثني يعقوا  قال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  عمن أبمي رتماء  قمال: سمأل حومص ال سمن  عمن 28425  

 قوله: والقََمِر إذَا اتَّسَق قال: إذا اتتمع  إذا امت ُ.

ايمرة  عمن ـ ح ثني أبو ّ ينة  قال: ح ثنا ابن يممان  عمن أشمعث  عمن تعومر بمن أبمي الم28426  

 سعي   في قوله: والقََمِر إذَا اتَّسَق قال: لث   َعْررة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن م اه   28427  

 مثفه.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

  ثنا حكام  قال: ح ثنا عمرو  عن مناور  عن م اه   مثفه.ح ثنا ابن حمي   قال: ح   

 قال: ثنا ترير  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   28428  

ا اتَّسمَق قمال: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه إذَ 

 إذا استوى.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسرائيل  عن أبمي الهيمثم  عمن سمعي  بمن تبيمر 28429  

 واْلقََمِر إذَا اتَّسَق: إذا استوى.

 ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة إذَا اتَّسَق: إذا است ار.28430  

 برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة واْلقََمِر إذَا اتَّسَق: إذا استوى. ـ ح ثنا28431  

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سمعم أبا معاذ يقول: ح ثنا عبي  قال: سمعم الض اك يقول 28432  

 في قوله: واْلقََمِر إذَا اتَّسَق قال: إذا اتتمع فاستوى.

ا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: واْلقََممِر إذَا اتَّسمَق ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرز28433  

 قال: إذا استوى.

َّبُّن َطبَقا َعْن َطبٍَق اختفوم القّراء في قراءتمه  فقمرأه عممر بمن التطماا وابمن مسمعو     وقوله: لَتْر

َّبَنّ »وأص ابه  وابن عباس وعامة قّراء مكة والكوفة:  فف قارئو ذلك بوتح التاء والباء. واخت« لَتْر

َّبّن يا م م  أزم حاء  بع  حال  وأمرا بع  أمر من الر ائ . ذّر  ّذلك في معناه  فقال بعضهم: لتر

 من قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا أبو برر  عن م اه   أن ابن عباس ّان 28434  

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »يقرأ:  َّ  ى هللا عفيه وسفم حاء  بع  حال.يعني زبيكم صف« لَتْر

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا إسرائيل  عمن أبمي إسم اق  عمن رتمل ح ّثمه     

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »عن ابن عباس في  َّ  قال: منلء  بع  منلل.« لَتْر

ابمن عبماس  فمي قولمه:  ح ثني عفّي  قمال: حم ثنا أبمو صمالح  قمال: ثنمي معاويمة  عمن عفمّي  عمن   

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ » َّ  يقول: حاء  بع  حال.« لَتْر

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس:    

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ » َّ  يعني: منلء  بع  منلل  ويقال: أمرا بع  أمر  وحاء  بع  حال.« لَتْر

ح ثنا ابمن برمار  قمال: حم ثنا م مم  بمن تعومر  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن أبمي برمر  قمال: سممعم    

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »م اه ا  عن ابن عباس  َّ  قال: م م  صفى هللا عفيه وسفم.« لَتْر

بَّن َطبَقما »ـ ح ثنا هنا   قال: ح ثنا أبو األحوص  عن سماك  عن عكِرمة فمي قولمه 28435   َّ لَتمْر

 قال: حاء  بع  حال.« ْن َطبَقٍ عَ 

بَّن »ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا َهْوذة  قال: حم ثنا عموا  عمن ال سمن  فمي قولمه 28436   َّ لَتمْر

 قال: حاء  بع  حال.« َطبَقا َعْن َطبَقٍ 

حمم ثني يعقمموا  قممال: حمم ثنا ابممن عفيممة  عممن أبممي رتمماء  قممال: سممأل حوممص ال سممن عممن قولممه:    

بَّن َطبَ » َّ  قال: منلء  عن منلل  وحاء  عن حال.« قا َعْن َطبَقٍ لَتْر
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ـمم حمم ثنا ابممن برممار  قممال: حمم ثنا عبمم  الممرحمن  قممال: حمم ثنا شممريك  عممن موسممى بممن أبممي 28437  

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »عائرة  قال: سألم مّرة عن قوله:  َّ  قال: حاء  بع  حال.« لَتْر

َّبُّن َطبَقما َعمْن َطبَمقٍ »وا  عن تعومر  عمن سمعي  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعق28438   « لَتمْر

 قال: حاء  بع  حال.

بَّن َطبَقا »ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن م اه  28439   َّ لَتْر

 قال: حاء  عن حال.« َعْن َطبَقٍ 

 قال: ثنا وّيع  عن زار  عن عكِرمة  قال: حاء  بع  حال.   

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ار   قمال: حم ثنا    

بَّن َطبَقا َعمْن َطبَمقٍ »ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله:  َّ « لَتْر

 قال: لترّبَّن األمور حاء  بع  حال.

بَّن َطبَقما َعمْن »ل: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قما28440   َّ لَتمْر

 يقول: حاء  بع  حال  ومنلء  عن منلل.« َطبَقٍ 

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28441  

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »يقول في قوله:  َّ    حال.منلء  بع  منلل  وحاء  بع« لتَْر

بَّن َطبَقما »ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  قال: ح ثنا عمرو  عمن منامور  عمن م اهم      َّ لَتمْر

 قال: أمرا بع  أمر.« َعْن َطبَقٍ 

بَّن َطبَقما َعمْن »ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا تريمر  عمن منامور  عمن م اهم   فمي قولمه:     َّ لَتمْر

 قال: أمرا بع  أمر.« َطبَقٍ 

خرون ممن قرأ هذه المقالة  وقرأ هذه القراءة ُعنِي بذلك: لترّبّن أزم يما م مم  سمماء بعم  وقال آ  

 سماء. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قال: قال ال سن وأبمو العاليمة 28442  

َّبَنّ »  ٍق السموات.يعني م م ا صفى هللا عفيه وسفم َطبَقا عْن َطبَ « لَتْر

ـ ح ثنا ابمن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن تمابر  عمن أبمي الضم ى  عمن 28443  

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »مسروق  َّ  قال: أزم يا م م  سماء عن سماء.« لَتْر

 ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسماعيل  عن الرعبّي  قال: سماء بع  سماء.28444  

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن إسمرائيل  عمن تمابر  عمن عمامر  عمن عفقممة   ـ28445  

 عن عب  هللا  قال: سماء فوق سماء.

َّبُّن اءَخرة بع  األولى. ذّر من قال ذلك:    وقال آخرون: بل معنى ذلك: لتر

َّ »ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: 28446   بَّن َطبَقما َعمْن لَتمْر

 قال: اءَخرة بع  األولى.« َطبَقٍ 

وقال آخرون ممن قرأ هذه القراءة: إزما ُعنِي بذلك أزها تتاير ضروبا من التايير  وتَُرقُّق بالامام   

 مّرة  وت مّر أخرى  فتاير َوْر ة ّال هان  وتكون أخرى ّالمهل. ذّر من قال ذلك:

ثنا مهران  عن سويان  عن قيس بن وهب  عن مّرة  عمن ابمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح 28447  

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »مسعو   َّ  قال: السماء مّرة ّال ّهان  ومّرة تََرقّق.« لَتْر

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م مم  بمن تعومر  قمال: سممعم أبما اللرقماء الَهْمم ازي  ولميس بمأبي    

ل وربين  قمال: سممعم ُممّرة الهمم ازي  قمال: سممعم عبم  هللا اللرقاء الذي ي  ّ  في المسح عفى ا

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »يقول في هذه اءَية:  َّ  قال: السماء.« لَتْر

ح ثني عفّي بن سعي  الكن ّى  قال: ح ثنا عفّي بن غراا  عن األعممح  عمن إبمراهيم  عمن عبم     

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ »هللا في قوله:  َّ  : هي السماء تابّر وت مّر وتََرقّق.قال« لَتْر

ح ثنا أبو السمائب  قمال: ثنمي أبمو معاويمة  عمن األعممح  عمن إبمراهيم  عمن عبم  هللا  فمي قولمه:    

َّبُّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ » قال: هي السماء تََرقّق  ثم ت مّر  ثم تنوطر قال: وقال ابمن عبماس: حماء  « لَتْر

 بع  حال.
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م المسممعو ّي  قممال: ثنممي أبممي  عممن أبيممه  عممن تمم ّه  عممن األعمممح  عممن حمم ثني ي يممى بممن إبممراهي   

بَّن َطبَقمما َعممْن َطبَممقٍ »إبممراهيم قممال: قممرأ عبمم  هللا هممذا ال ممرا:  َّ قممال: السممماء حمماء  بعمم  حممال  « لَتممْر

 ومنللة بع  منللة.

حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن األعمممح  عممن إبممراهيم  عممن عبمم  هللا    

بَّن َطبَقا َعْن َطبَقٍ » َّ  قال: هي السماء.« لَتْر

ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبي فروة  عن مّرة  عن ابن مسمعو  أزمه قرأهما زامبا  قمال: همي    

 السماء.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعممح  عمن إبمراهيم  عمن عبم  هللا  قمال: همي السمماء    

 تاير لوزا بع  لون.

َّبُّن بالتماء  وبضمّم اليماء  عفمى وتمه التطماا وقرأ ذ   لك عامة قّراء الم ينة وبعض الكوفيين: لَتمْر

لفناس ّافة  أزهم يرّبون أحوال الر ة حاء  بع  حال. وق  ذّر بعضهم أزه قمرأ ذلمك باليماء  وبضمم 

 الباء  عفى وته التبر عن الناس ّافة  أزهم يوعفون ذلك.

بالاممواا: قممراءة ممن قممرأ بالتماء وبوممتح البماء  ألن تأويممل أهممل  وأولمى القممراءات فمي ذلممك عنم ي  

التأويل من تمميعهم بمذلك ور  وإن ّمان لفقمراءات األَُخمر وتموه موهوممة. وإذا ّمان الامواا ممن 

َّبَنّ »القراءة في ذلك ما ذّرزا  فالاواا من التأويل قول من قمال:  أزمم يما م مم  حماء  بعم  « لَتمْر

لر ائ . والمرا  بذلك  وإن ّمان التطماا إلمى رسمول هللا صمفى هللا عفيمه حال  وأمرا بع  أمر من ا

 وسفم موتها  تميع الناس  أزهم يفقون من ش ائ  يوم القيامة وأهواله أحواء .

َّبُّن َطبَقمما َعممْن َطبَممٍق تممرى بتطمماا    وإزممما قفنمما: ُعنِممي بممذلك ممما ذّرزمما  أن الكمم م قبممل قولممه: لَتممْر

 ان أشبه أن يكون ذلك زظير ما قبفه وما بع ه.ال ميع  وّذلك بع ه  فك

 وقوله: َطبَقا َعْن َطبٍَق من قول العرا: وقع فُ ن في بنات َطبَق: إذا وقع في أمر ش ي .  

وقوله: فََمالَُهْم ء ياُْلِمنُوَن يقول تعمالى ذّمره: فمما لهمالءء المرمرّين ء يام ّقون بتوحيم  هللا  وء   

وق  أقسم لهم ربهم بأزهم راّبون طبقا عن طبق  ممع مما قم  عماينوا ممن  يقّرون بالبعث بع  الموت 

 ح  ه ب قيقة توحي ه. وق :

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه فََممالَُهْم ء ياُْلِمنُموَن: 28448  

 قال: وبهذا ال  يث  وبهذا األمر.

آُن ء يَْسُ  ُوَن يقول تعالى ذّره: وإذا قُرىء عفميهم ّتماا ربهمم ء وقوله: َوإذَا قُِرىَء َعفَْيهُم القُر  

 يتضعون وء يستكينون وق  بيّنا معنى الس و  قبُل برواه ه  فأغنى ذلك عن إعا ته.

 

 25-22اآلية : 
َّوَُرواْ يَُكذّبُوَن *  َوّللّاُ أَْعفَُم بَِما يُوُعو َن *  فَبَّرْرُهْم بِعَذَاٍا القول فـي تأويـل قوله تعالى:}بَِل الِّذيَن 

 أَِليٍم *  إِءّ الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِمفُواْ الّااِلَ اِت لَُهْم أَْتٌر َغْيُر َمْمنُوٍن {.

َّوَُروا يَُكذّبُوَن يقول تعالى ذّره: بل الذين ّوروا يكذّبون بآيات هللا وتنليفه.     قوله: بَِل الِّذيَن 

ا يُوُعوَن يقول تعالى ذّره: وهللا أعفم بمما تُوعيمه صم ور همالءء المرمرّين  وقوله: َوّللّاُ أْعفَُم بِمَ   

 من التكذيب بكتاا هللا ورسوله. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28449  

قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: يُوُعمون قمال: قال: ح ثنا ال سن  

 يكتمون.

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: َوّللّاُ أْعفَممُم بَِممما 28450  

ن ممن يُوُعوَن قال: المرء يُوِعي متاعه وماله هذا في هذا  وهذا في هذا  هكذا يعمرا هللا مما يوعمو

األعمال  واألعمال السيئة مما تُوعيه قفوبهم  وي تمع فيها من هذه األعمال التير والرّر  فالقفوا 

ِوعاء هذه األعمال ّفها  التير والرّر  يعفم ما يسّرون وما يعفنون  ولق  َوَعى لكم ما ء ي ري أح  

م همذه األعممال  بعمَض همذه ما هو من القرآن وغيمر ذلمك  قماتقوا هللا وإيماّم أن تم خفوا عفمى مكمار

 التبث ما يوس ها.
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ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: يُوُعموَن 28451  

 قال في ص ورهم.

وقوله: فَبَّرْرُهْم بِعَذَاٍا أِليٍم: يقول تّل ثناؤه: فبرر يا م م  هالءء المكذّبين بآيات هللا  بعذاا أليم   

عن  هللا موتع إءّ الِّذيَن آَمنُوا َوعِمفُوا الّااِل اِت يقول: إءّ الذين تمابوا ممنهم وصم ّقوا  وأقمّروا لهم 

بتوحي ه  وزبّوة زبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم  وبالبعمث بعم  المممات. وعمفموا الامال ات يقمول: 

 وأ ّوا فرائض هللا  واتتنبوا رّوا ما حّرم هللا عفيهم رّوبه.

ه: لَُهْم أْتٌر َغيُر َمْمنُموٍن يقمول تعمالى ذّمره: لهمالءء المذين آمنموا وعمفموا الامال ات  ثمواا وقول  

 غير م سوا وء منقوص. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس قولمه: 28452  

 ْم أْتٌر َغيُر َمْمنُوٌن يقول: غير منقوص.لَهُ 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن تريج  عن م اه   قوله: أْتٌر 28453  

 َغيُر َمْمنُوِن يعني: غير م سوا.

 سورة البروج
 سورة البروا مكيّة

 وآياتها ثنتان وعررون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 5-1اآلية : 
ول فممـي تأويممـل قولممه تعالى:}َوالّسممَمآِء ذَاِت اْلبُممُرواِ *  َواْليَممْوِم اْلَمْوُعمموِ  *  َوَشمماِهٍ  َوَمْرممُهوٍ  *  القمم

 قُتَِل أَْصَ اُا اءُْخ ُوِ  *  النّاِر ذَاِت اْلَوقُوِ  {.

 ء ذات البروا.قال أبو تعور رحمه هللا: قوله: والّسماِء ذَاِت البُُرواِ أقسم هللا تّل ثناؤه بالسما   

واختفف أهل التأويل في معنى البروا في هذا الموضع  فقال بعضهم: ُعنِي بذلك: والسمماء ذات   

 القاور. قالوا: والبروا: القاور. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28454  

 البُُرواِ قال ابن عباس: قاور في السماء  قال غيره: بل هي الكواّب.عباس والّسماِء ذَاِت 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28455  

 يقول في قوله: البُُرواِ يلعمون أزها قاور في السماء  ويقال: هي الكواّب.

 وم  وقالوا: ز ومها: بروتها. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: عني بذلك: والسماء ذات الن   

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28456  

قال: ح ثنا ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فمي قمول هللا: ذَاِت 

 البُُرواِ قال: البروا: الن وم.

ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن ابممن أبممي ز مميح والّسممماِء ذَاِت  ـمم حمم ثنا28457  

 البُُرواِ قال: الن وم.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه: والّسمماِء ذَاِت البُمُرواِ 28458  

 وبروتها: ز ومها.

 اء. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك: والسماء ذات الرمل والم  

ـ ح ثني ال سن بن قلعة  قال: ح ثنا حاين بن زمير  عن سويان بن حسمين  فمي قولمه: 28459  

 والّسماِء ذَاِت البُُرواِ قال: ذات الرمل والماء.

وأولى األقموال فمي ذلمك بالامواا: أن يقمال: معنمى ذلمك: والسمماء ذات منمازل الرممس والقممر    

ا  وهي منازل تتتذ عالية عن األرض مرتوعة  ومن ذلك قول هللا: َولَْو وذلك أن البروا: تمع بر

ُّْنتُْم فِي بُُرواٍ ُمَريّ َةٍ  وهي منازل مرتوعة عالية في السماء  وهي اثنما عرمر برتما  فمسمير القممر 
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في ّّل برا منها يومان وثفث  فذلك ثمازية وعررون منلء   ثم يستسّر ليفتين  ومسير الرمس فمي 

 برا منها شهر.ّّل 

وقولممه: َواْليَممْوِم الَمْوُعمموِ  يقممول تعممالى ذّممره: وأقسممم بمماليوم الممذي وع تممه عبمما ي  لواممل القضمماء   

بينهم  وذلك يوم القيامة. وبن و الذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل  وتماء التبمر عمن رسمول هللا 

 صفى هللا عفيه وسفم. ذّر من قال ذلك:

قال: حم ثنا ابمن زميمر وإسم اق المرازي  عمن موسمى بمن عبيم ة  عمن  ـ ح ثنا أبو ّريب 28460  

أيوا بن خال   عن عب  هللا بن رافع  عن أبمي هريمرة  قمال: قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم 

 «.اْليَْوُم الَمْوُعو ُ: يَْوُم اْلِقياَمةِ »

رافع  عن أبي هريمرة   قال: ثنا وّيع  عن موسى بن عبي ة  عن أيوا بن خال   عن عب  هللا بن   

 عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  مثفه.

ح ثنا يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  قال: ح ثنا يوزس  قال أزبمأزي عممار  قمال: قمال أبمو هريمرة:    

 قال يوزس  وّذلك ال سن.«. اْليَْوُم الَمْوُعو ُ: يَْوُم اْلِقياَمةِ »

: حم ثنا سمعي   عمن قتما ةواْليَْوم الَمْوُعموِ  يعنمي: يموم ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال28461  

 القيامة.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله َواْليَْوِم الَمْوُعوِ  قال:    

 القيامة.

 م القيامة.ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي  اْليَْوِم الَمْوُعوِ  يو28462  

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن يوزس بن عبي   عمن عممار بمن أبمي عممار     

 مولى بني هاشم  عن أبي هريرة َواْليَْوِم الَمْوُعوِ  يوم القيامة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن موسى بن عبي ة  عن أيوا بمن خالم   عمن عبم  هللا بمن    

 «.اْليَْوُم الَمْوُعو ُ: يَْوُم اْلِقياَمةِ »أبي هريرة  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم:  رافع  عن

ـ ح ثنا م م  بن عوا  قال: ح ثنا م م  بن إسماعيل بمن عيماش  قمال: ثنمي أبمي  قمال: 28463  

ثني ضمضم بن زرعة  عن شريح بن عبي   عن أبي مالك األشمعرّي  قمال: قمال رسمول هللا صمفى 

 «.اْليَْوُم الَمْوُعو ُ: يوم القيامة»فيه وسفم: هللا ع

وقوله: َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ : اختفف أهمل التأويمل فمي معنمى ذلمك  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: وأقسمم   

 براه   قالوا: وهو يوم ال معة  ومرهو   قالوا: وهو يوم عرفة. ذّر من قال ذلك:

قال: أخبرزا يوزس  قال: أزبأزي عمار  قمال: قمال  ـ ح ثني يعقوا  قال: أخبرزا ابن عفية 28464  

 أبو هريرة: الراه : يوم ال معة  والمرهو : يوم عرفة قال يوزس  وّذلك قال ال سن.

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عن أبي إسم اق  قمال: 28465  

ه  أزه قال في هذه اءَية: َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  سمعم حارثة بن مضرا  ي  ّ  عن عفّي رضي هللا عن

 قال: يوم ال معة  ويوم عرفة.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28466  

عباس َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: الراه  يوم ال معمة  والمرمهو : يموم عرفمة ويقمال: الرماه : اإلزسمان  

 لمرهو : يوم القيامة.وا

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َوشمماِهٍ  َوَمْرممُهوٍ : يومممان 28467  

 عظيمان من أيام ال زيا  ّنا ز  ّ  أن الراه  يوم ال معة  والمرهو  يوم عرفة.

َوَمْرمُهوٍ  قمال: الرماه :  ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة َوشاِه ٍ    

 يوم ال معة  والمرهو : يوم عرفة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبي إس اق  عن ال ار   عن عفّي رضمي    

 هللا عنه: َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: الراه  يوم ال معة  والمرهو : يوم عرفة.

هب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوشاِهٍ  يموم ال معمة  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن و28468  

 وَمْرُهوٍ : يوم عرفة.
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ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن موسى بن عبي ة  عن أيوا بن خال   عمن عبم  28469  

َوشماِهٍ : يَمْوَم الُ ُمعَمِة  »هللا بن رافع  عن أبي هريمرة  قمال: قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

 «.َمْرُهوٍ : يَْوُم َعَرفَةَ وَ 

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن زمير وإسم اق المرازي  عمن موسمى بمن عبيم ة  عمن أيموا بمن    

الَمْرمُهو ُ: »خال   عن عب  هللا بن رافع  عن أبي هريرة  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

 «.يَْوُم َعَرفَةَ  والّراِه ُ: يَْوُم الُ ُمعَةِ 

ـ ح ثنا سهل بن موسى  قال: ح ثنا ابن أبي ف يك  عن ابن حرمفة  عمن سمعي : أزمه قمال: 28470  

إّن َسميّ َ األيّماِم يَمْوُم الُ ُمعَمة  َوُهمَو الّرماِه ُ  َوالَمْرمُهو ُ: يَمْوُم »قال رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

 «.َعَرفةَ 

عبيم   عمن أيموا بمن خالم   عمن عبم  هللا بمن ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن موسى بن    

الَمْرمُهو ُ: يَمْوُم َعَرفَمةَ  والّرماِه ُ: يَمْوُم »رافع عن أبي هريرة  عن النبّي صفى هللا عفيمه وسمفم قمال: 

 «.ْن َشَر إءّ أعاذَهُ الُ ُمعَِة  فِيِه ساَعةٌ ء يَُوافِقُها ُماْلِمٌن يَْ ُعو ّللّاَ بَِتْيٍر إءّ اْستَ اَا لَهُ  َوء يَْستَِعيذُهُ مِ 

ـمم حمم ثني م ممم  بممن عمموا  قممال: حمم ثنا م ممم  بممن إسممماعيل  قممال: ثنممي أبممي  قممال: ثنممي 28471  

ضمضم بن ُزْرعة  عن شريح بن عبي   عن أبمي مالمك األشمعرّي  قمال: قمال رسمول هللا صمفى هللا 

 «.َرفَةَ  فَيَْوُم الُ ُمعَِة ِخيَرةُ هللا لَناإّن الّراِه َ يَْوُم الُ ُمعَِة  َوإّن الَمْرُهو َ يَْوُم عَ »عفيه وسفم: 

ح ثني سعي  بن الربيع الرازي  قال: ح ثنا سويان  عن عب  الرحمن بمن حرمفمة  عمن سمعي  بمن    

 المسيب  قال: سي  األيام يوم ال معة  وهو شاه .

 وقال آخرون: الراه : م م   والمرهو : يوم القيامة. ذّر من قال ذلك:  

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن شعبة  عمن عفمّي بمن زيم   عمن يوسمف المكمّي  ـ 28472  

عن ابن عباس قال: الراه : م م   والمرهو : يوم القيامة  ثم قرأ ذَلَك يَْوٌم َمْ ُموٌع لَهُ النّاُس َوذَلَك 

 يَْوٌم َمْرُهو ٌ.

  قال: سمأل رتمل ال سمن بمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مايرة  عن شباك28473  

عفّي  عن وشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: سألم أح ا قبفي  قال: زعم سألم ابن عمر وابن اللبير  فقاء: يوم 

ُّّل أُّممٍة بَِرمِهيٍ   َوِتئْنما  الذبح ويوم ال معة قال: ء  ولكن الراه : م م   ثم قرأ: فََكْيَف إذَا ِتئْنا ِمْن 

  ا والمرهو : يوم القيامة  ثم قرأ: ذَلك يَْوٌم َمْ ُموٌع لَهُ النّاُس َوذلَك يَْوٌم َمْرُهو ٌ.بَِك َعفى َهاُلءِء َشِهي

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن تمابر  عمن أبمي الضم ى  عمن ال سمن بمن    

 عفّي  قال: الراه : م م   والمرهو : يوم القيامة.

ال: ح ثنا سويان  عن عب  الرحمن بن َحْرمفة  عمن سمعي  بمن ـ ح ثني سعي  بن الربيع  ق28474  

 المسيب: َوَمْرُهوٍ : يوم القيامة.

 وقال آخرون: الراه : اإلزسان  والمرهو : يوم القيامة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن عبي  الم اربّي  قال: ح ثنا أسباط  عن عب  المفك  عن ابن أبي ز يح  28475  

 في قوله: َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: الراه : ابن آ م  والمرهو  يوم القيامة.عن م اه   

ح ثني م مم  بمن عممرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن    

 م اه   قوله َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: اإلزسان  وقوله َوَمْرُهوٍ  قال: يوم القيامة.

حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  قمال: الرماه : ـ حم ثنا ابمن 28476  

 اإلزسان  والمرهو : يوم القيامة.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن خال  ال مذّاء  عمن عكِرممة  فمي قولمه: َوشماِهٍ  28477  

 َوَمْرُهوٍ  قال: شاه : ابن آ م  ومرهو : يوم القيامة.

ن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم ع28478  

 يقول في قوله: َوشاِهٍ  يعني اإلزسان َوَمْرُهوٍ  يوم القيامة  قال هللا: َوذَلَك يَْوٌم َمْرُهو ٌ.

 وقال آخرون: الراه : م م   والمرهو : يوم ال معة. ذّر من قال ذلك:  

: حم ثنا ي يممى بمن واضممح  قمال: حمم ثنا ال سمين  عممن يليم   عممن ـم حم ثنا ابممن حميم   قممال28479  

عكِرمة  في قوله: َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: الراه : م م   والمرهو : يوم ال معة  فذلك قولمه: فََكْيمَف 
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ُّّل أُّمٍة بَِرِهيٍ  َوِتئْنا بَِك َعفى َهاُلءِء َشِهي ا.  إذَا ِتئْنا ِمْن 

 

 والمرهو : يوم القيامة. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: الراه  هللا    

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28480  

 قوله َوشاِهٍ  يقول هللا َوَمْرُهوٍ  يقول: يوم القيامة.

 وقال آخرون: الراه : يوم األض ى  والمرهو : يوم ال معة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مايرة  عن شباك  قال: سمأل رتمل ال سمن بمن 28481  

عفّي  عن شاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: سألَم أح ا قبفي  قال: زعم  سألم ابن عمر وابن اللبير  فقماء: يموم 

 الذبح  ويوم ال معة.

 قال ذلك: وقال آخرون: الراه : يوم األض ى  والمرهو   يوم َعَرفة. ذّر من  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   عمن 28482  

 ابن عباس: َوشاِهٍ  َوَمْرُهوٍ  قال: الراه : يوم عرفة  والمرهو : يوم القيامة.

وقممال آخممرون: المرممهو : يمموم ال معممة  وَرَوْوا ذلممك عممن رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم. ذّممر   

 لرواية بذلك:ا

ـ ح ثنا أحم  بن عب  الرحمن  قال: ثني عمي عب  هللا بن وهب  قال: أخبرزي عمرو بمن 28483  

ال ار   عن سعي  بن أبي ه ل  عن زي  بن أيمن  عمن عبما ة بمن زسمّي  عمن أبمي الم ر اء  قمال: 

ثِمُروا َعفمّي الّام ةَ يَمْوُم الُ ُمعَم»قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم:  ّْ ِة  فإزّمهُ يَمْوٌم َمْرمُهو ٌ تَْرمَه ُهُ أ

 «.الَم ئَِكةُ 

والاواا من القول في ذلك عن زا: أن يقال: إن هللا أقسم براه  شه   ومرهو  شه   ولم يتبرزما   

مع إقسامه بذلك أّي شماه  وأّي مرمهو  أرا   وّمّل المذي ذّرزما أن العفمماء قمالوا: همو المعنمّي ممما 

 ٍ  َوَمْرُهوٍ .يست ّق أن يُقال له شاهِ 

وقوله: قُتَِل أصَ اُا األُْخ ُوِ  يقول: لعن أص اا األخ و . وّان بعضهم يقول: معنى قوله: قُتِمَل   

 أصَ اُا األُْخ ُوِ  خبر من هللا عن النار أزها قتفتهم.

وق  اختفف أهل العفم في أص اا األخ و  من هم  فقال بعضهم: قوم ّازوا أهمل ّتماا ممن بقايما   

  وس. ذّر من قال ذلك:الم

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقموا القممي  عمن تعومر عمن ابمن أْبمَلى  قمال: لمما رتمع 28484  

المهمماترون مممن بعممض غمملواتهم  بفاهممم زعممي عمممر بممن التطمماا رضممي هللا عنممه  فقممال بعضممهم 

عمرا  لبعض: أّي األحكام ت ري فمي الم موس  وإزهمم ليسموا بأهمل ّتماا  وليسموا ممن مرمرّي ال

فقال عفّي بن أبي طالب رضي هللا عنه: ق  ّازوا أهل ّتاا  وق  ّازم التممر أُحفّمم لهمم  فرمربها 

مفك من مفوّهم  حتى ثمل منها  فتناول أخته فوقع عفيها  ففمما ذهمب عنمه السمكر قمال لهما: وي مك 

أحّل زكاح األخوات  فما المترا مما ابتفيُم به  فقالم: اخطب الناس  فقل: يا أيها الناس إن هللا ق  

فقام خطيبا  فقال: يا أيها الناس إن هللا ق  أحّل زكاح األخوات  فقال الناس: إزا زبرأ إلى هللا ممن همذا 

القول  ما أتازا به زبّي  وء وت زاه في ّتاا هللا  فرتمع إليهما زا مما  فقمال لهما: وي مك إن النماس قم  

م الّسياط  فوعل  فبسمى عفميهم السمياط  فمأبَوا أن يقمّروا  أبَوا عفّي أن يقّروا بذلك  فقالم: ابسى عفيه

فرتع إليها زا ما  فقال: إزهم أبَوا أن يقّروا  فقالم: اخطبهم فإن أبوا ف ّر  فيهم السيف  فوعل  فأبى 

عفيه الناس  فقال لها: ق  أبى عفّي الناس  فقالم: خ ّ لهم األخ و   ثم اعرض عفيهما أهمل ممفكتمك  

 فاقذفه في النار  فوعل  ثم عرض عفيها أهل ممفكته  فمن لم يقّر منهم قذفه في النار  فمن أقّر  وإءّ 

يَن فأزلل هللا فيهم: قُتَِل أصَ اُا األُْخ ُوِ  النّاِر ذَاِت الَوقُوِ  إلى أْن ياُْلِمنُوا بالِّلِ اْلعَِليِل اْلَ ِميِ  إّن الّذِ 

هم ثُّم لَْم يَتُوبُوا فَفَُهْم َعذَاُا َتَهمنَّم ولَُهمْم َعمذَاُا اْلَ ِريمِق ففمم يلالموا فَتَنُوا الُماْلِمنِيَن َوالُماْلِمناِت حّرقو

 منذ ذلك يست فون زكاح األخوات والبنات واألمهات.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قولمه: قُتِمَل أصمَ اُا األُْخم ُوِ  28485  

طالب رضي هللا عنه ّان يقول: هم زاس بمذارع اليمن  اقتتل مالمنوها  قال: ح ثنا أن عفّي بن أبي

وّوارها  فظهر مالمنوهما عفمى ّوارهما  ثمم اقتتفموا الثازيمة  فظهمر مالمنوهما عفمى ّوارهما  ثمم أخمذ 
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بعضهم عفى بعض عه ا ومواثيق أن ء يا ر بعضهم ببعض  فا ر بهمم الكومار فأخمذوهم أخمذا ثمم 

لهم: هل لكم إلى خير  توقم ون زمارا ثمم تعرضموزنا عفيهما  فممن تمابعكم  إن رت   من المالمنين قال

عفى  ينكم فذلك الذي ترتهون  وممن ء  اقمت م النمار فاسمترحتم منمه قمال: فمأّت وا زمارا وعرضموا 

عفيهمما  ف عفمموا يقت موزهمما صممنا ي هم  ثممم بقيممم مممنهم ع مموز ّأزهمما زكاممم  فقممال لهمما طوممل فممي 

 نافقي  قّص هللا عفيكم زبأهم وح يثهم.ح رها: يا أماه  امضي وء ت

ـمم حمم ثنا ابممن عبمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا ابممن ثممور  عممن معمممر  عممن قتمما ة  فممي قولممه: قُتِممَل 28486  

 أصَ اُا األُْخ ُوِ  قال: يعني القاتفين الذين قتفوهم يوم قتفوا.

عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  28487  

عباس: قُتَِل أصَ اُا األُْخ ُوِ  النّاِر ذَاِت الَوقُوِ  قال: هم زاس ممن بنمي إسمرائيل  خم ّوا أخم و ا فمي 

األرض  ثم أوق وا فيها زارا  ثم أقاموا عفى ذلك األخ و  رتاء  وزساء  فعرضموا عفيهما  وزعمموا 

 أزه  ازيال وأص ابه.

ال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قم28488  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: قُتِمَل أصمَ اُا 

 األُْخ ُوِ  قال: ّان شقوق في األرض بنَْ ران  ّازوا يعذّبون فيها الناس.

يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ 28489  

يقممول فممي قولممه: قُتِممَل أصممَ اُا األُْخمم ُوِ  يلعمممون أن أصمم اا األخمم و  مممن بنممي إسممرائيل  أخممذوا 

رتاء  وزساء  فت ّوا لهم أخ و ا  ثم أوق وا فيها النيران  فأقماموا الممالمنين عفيهما  فقمالوا: تكومرون 

 أو زقذفكم في النار.

  بن معمر  قال: ثني حرمي بن عمارة  قمال: حم ثنا حمما  بمن سمفمة  قمال: ـ ح ثني م م28490  

ح ثنا ثابم البُنازّي  عن عب  الرحمن بن أبي ليفَى  عن صهيب  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيه 

َّبَِرْت ِسمنّي  َو َزما  ّان فِيَمْن ّاَن قَْبفَُكْم َمِفٌك  وّاَن لَهُ ساِحٌر  فأَتى الّساِحُر الَمِفَك  فَقاَل: قَ ْ »وسفم: 

ِفمُف أَتِفي  فاْ فَْع لي ُغ ما أَُعفّْمهُ الّسْ َر قاَل: فَ َفََع إلَْيِه ُغ ما يُعَفَّمهُ الّسمْ َر  قماَل: فَكماَن الاُم ُم يَْتتَ 

ِب قَعَم َ إلَْيمِه  إلى الّسماِحِر  وّماَن بَميَن الّسماِحِر َوبَميَن الَمِفمِك َراِهمٌب قمال: فَكماَن الاُم ُم إذَا َممّر بالّراِهم

َّ ِمِه  فأُْعِ َب بَك ِمِه  فَكان الاُ ُم إذَا أَتى الّسماِحُر َضمَربَهُ َوقماَل: مما َحبََسمَك  َوإذَا أَتمى  فََسِمَع ِمْن 

َّ َمهُ  فإذَا َرَتَع إلى أْهِفِه َضَربُوهُ َوقمالُوا: مما َحبََسمَك  فََرمكا ذلمك إلمى  أْهفَه قَعَ َ ِعْن َ الّراِهِب يَْسَمُع 

الّراِهِب  فَقاَل لَهُ الّراِهمُب: إذَا قماَل لمَك الّسماِحر: مما َحبََسمَك  قُمْل َحبََسمنِي أْهِفمي  َوإذَا قماَل أْهفُمَك: مما 

َّمذلَك إْذ َممّر فمي َطِريمٍق َوإذَا  َابّمةٌ َعِظيَممةٌ فِمي الّطِريمِق قَمْ   َحبََسَك  فَقُْل َحبََسنِي الّساِحُر. فَبَْينَما ُهو 

ِم النّمماَس ء تَمم َْعُهْم يَُ مموُزوَن فَقمماَل الاُمم ُم: اءََن أْعفَممُم أْمممُر الّسمماِحِر أْرَضممى ِعْنمم َ ّللّاِ أْم أْمممُر َحبََسمم

الّراِهِب  قال: فأَخذَ َحَ را  قال: فَقاَل: الفُّهّم إْن ّاَن أْمُر الّراِهِب أَحّب إلَْيمَك ِممْن أْممِر السماِحِر فمإزّي 

فَيَْقتُفَهُ ويَُممّر النّماُس. قماَل: فََرماهما فَقَتَفَهما  َوتماَز النّماُس فَبَفَمَغ ذلمَك الّراِهمَب قمال: أْرمي بَِ َ ِري َهذَا 

وأتماهُ الاُم م فَقمماَل الّراِهمُب لْفاُم ِم: إزّممَك َخْيمٌر ِمنّمي  َوإن اْبتُِفيممَم فَم  تَم ُلّّن َعفممّي قمال: وّماَن الاُمم ُم  

َمهَ واألْبَرَص  َوسا ّْ ئَِر األْ َواِء وّان لْفَمِفِك َتِفيٌس  قمال: فَعَِممَي قمال: فَِقيمَل لمه: إّن هاُهنما يُْبِرىء األ

: يا ُغ ما يُْبِرىُء األَّمهَ واألْبَرص  َوسائَِر األْ َواِء  فَفَْو أتَْيتَهُ  قال: فاتَّتذَ لَهُ َه َايا قال: ثُّم أتاهُ فَقالَ 

ُّفّهم ا لَمَك  فَقمال: ممما أزما بَطبِيمٍب يَْرمِويَك  َولَِكممّن ّللّاَ يَْرمِوي  فمإذَا آَمْنممَم ُغم ُم إْن أْبرأتَنِمي فََهمذه الَهمم َايا 

   ََعْوُت ّللّاَ أْن يَْرِويََك قال: فآَمَن األْعَمى  فَم َعا ّللّاَ فََرمواهُ  فَقَعَم َ األْعَممى إلمى الَمِفمِك َّمما ّماَن يَْقعُم ُ 

ُّْنَم أْعَمى  قا َل: زَعَْم قال: فََمْن َشواَك  قال: َربّي قال: ولََك َرّا َغيِري  قمال: فَقاَل لَهُ الَمِفُك: ألَْيَس 

ِم  زَعَْم  َربّي َوَربَّك ّللّاُ قال: فأَخذَهُ باْلعَذَاِا فَقاَل: لَتَ ُلّنّنِي َعفى َمْن َعفَّمَك َهمذا  قمال: فَم َّل َعفمى الاُم 

الاُ ُم قمال: فأَخمذَهُ بالعَمذَاِا قمال: فَم َّل َعفمى الّراِهمِب   فَ َعا الاُ َم فقاَل: اْرِتْع َعْن ِ ينَِك  قال: فأَبى

فأَخذَ الّراِهَب  فَقاَل: اْرِتْع َعْن ِ ينَِك فأَبى قال: فََوَضَع الِمْنراَر َعفى هاَمتِِه فََرقّهُ حتى بَفََغ األْرَض  

ْعَمى  فََوَضَع الِمْنراَر َعفى هاَمتِِه  فََرمقّهُ قال: وأَخذَ األْعَمى فَقال: لَتْرِتعَّن أْو ألَْقتُفَنَّك قال: فأَبى األ

ِه حتى بَفََغ األْرَض  ثُّم قاَل لْفاُ ِم: لَتْرِتعَّن أْو ألَْقتُفَنَّك قال: فأَبى قال: فقال: اْذَهبُوا بِِه حتى تَْبفُاُوا بِ 

ُّفُّهمْم. ِذْرَوةَ الَ بَِل  فمإْن َرَتمَع َعمْن ِ ينِمِه  َوإءّ فَ َْهمِ ُهوهُ  فَفَّمما بَ  فَاُموا بمه ِذْرَوةَ الَ بَمِل فََوقَعُموا فََمماتُوا 

َّومازِيُهُم ّللّاُ قمال: فماْذَهبُوا بِمِه  َوتاَء الاُ ُم يَتَفَّمُس حتى  ََخَل َعفى الَمِفِك  فَقال: أْيَن أصمَ ابَُك  قمال: 
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ينِمِه َوإءّ فَاَّرقُموهُ قممال: فَمذََهبُوا بِمِه  فَفَّممما فماْحِمفُوهُ فِمي قُْرقُمموٍر  فَتََوّسمُطوا بِمِه اْلبَْ ممَر  فمإْن َرَتمَع َعممْن  ِ 

ِونِيِهْم  فاْزَكوأَْت بِِهمُم الّسمِوينَةُ. َوتماَء الاُم ُم يَمتَفَّمُس حتمى ّْ  ََخمَل  تََوّسُطوا بِِه البَْ َر قاَل الاُ ُم: الفُّهّم ا

فََكوازِيِهْم  قال: ألَْقتُفَنَّك  قال: ما أْزمَم بقماتِفي  عفى الَمِفِك فَقاَل الَمِفُك: أْيَن أصَ ابَُك  فقال:  ََعْوُت ّللّاَ 

حتى تَْانََع ما آُمُرَك  قال: فَقال الاُ ُم لْفَمِفمِك: اْتَممعِ النّماَس فِمي َصمِعيٍ  واِحمٍ   ثُمّم اْصمفُْبنِي  ثُمّم ُخمْذ 

نازَتي فاْرِمني َوقُْل: باْسِم َرّا الاُ ِم  فإِزَّك َستَْقتُفُنِ  ِّ ي قال: فََ َممَع النّماَس فِمي َصمِعيٍ  َواِحمٍ  َسْهما ِمْن 

َّبِِ  القَْوِس  ثُّم َرمى  فَقال: باْسِم َرّا الاُ ِم  فََوقَعَ  نازَتِه  فََوَضعَهُ فِي  ِّ  قال: َوَصفَبَهُ وأَخذَ َسْهما ِمْن 

  فَقاَل النّاُس: آَمنّا بَِرّا الاُم ِم  الّسْهُم فِي ُصْ غِ الاُ ِم  فََوَضَع يَ َهُ َهَكذَا َعفى ُصْ ِغِه  َوماَت الاُ مُ 

ُّْنَم تَْ ذَُر قَْ  َوقََع  قَْ  آَمَن النّاُس  فأَمَر بأْفَواِه الّسمَكِك فأُِخمذَْت  وَخم ّ  فَقالُوا لْفَمِفِك: ما َصنَْعَم  الِّذي 

وُهْم فِمي النّماِر قمال: فَكمازُوا يُْفقُموزَُهْم األُْخ ُو َ وَضّرَم فِيِه النّيَراَن  وأَخذَُهْم َوقاَل: إْن َرَتعُوا َوإءّ فأْلقُ 

فِي النّاِر قال: فَ اَءِت اْمرأةٌ َمعَها َصمبِّي لََهما  قماَل: فَفَّمما ذََهبَمْم تَْقمتَِ ُم َوَتم َْت َحمّر النّماِر  فَنََكَامْم  

 «.نارِ قال: فَقاَل لََها َصبِيّها يا أُّماهُ  اْمِضي فإزِّك َعفى الَ ّق  فاْقتََ َمْم فِي ال

 وقال آخرون: بل الذين أحرقتهم النار هم الكوار الذين فَتَنوا المالمنين. ذّر من قال ذلك:  

ـ ُح ثم عن عمار  عن عب  هللا بن أبي تعور  عن أبيه  عن الربيع بمن أزمس  قمال: ّمان 28491  

وثمان أرسمل أص اا األخ و  قومما ممالمنين  اعتللموا النماس فمي الوتمرة  وإّن َتبّمارا  ممن َعبم ة األ

إليهم  فعرض عفيهم ال خول في  ينه  فأبوا  فت ّ أخ و ا  وأوق  فيمه زمارا  ثمم خيمرهم بمين الم خول 

في  ينه  وبين إلقائهم في النمار  فاختماروا إلقماءهم فمي النمار  عفمى الرتموع عمن  يمنهم  فمألقوا فمي 

قمبض أرواحهمم  قبمل أن تمسمهم  النار  فنّ ى هللا المالمنين المذين أُْلقُموا فمي النمار ممن ال ريمق  بمأن

النار  وخرتم النار إلى من عفى شوير األخ و  من الكوار فأحرقتهم  فمذلك قمول هللا: فَفَُهمْم َعمذَاُا 

 َتَهنَّم في اءَخرة ولَُهْم َعذَاُا اْلَ ِريِق في ال زيا.

ابمه: إّن بَْطمَح واختُفف في موضع تمواا القسمم بقولمه: والّسمماِء ذَاِت البُمُرواِ فقمال بعضمهم: تو  

 َربَّك لََرِ ي ٌ. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: وقمع القسمم هاهنما إّن 28492  

 بَْطَح َربَّك لََرِ ي ٌ.

وقال بعض ز ويّي البارة: موضع قسمها وهللا أعفم  عفى قتل أصم اا األخم و   أضممر الم م   

ّّاهما  فمألقى الم م  ّما قال:  ّّاها يري : إن شاء هللا: لق  أففح ممن ز والّرْمِس وُض اها قَْ  أْففََح َمْن َز

 وإن شئم قفم عفى التق يم  ّأزه قال: قتل أص اا األخ و   والسماء ذات البروا.

وقممال بعممض ز ممويي الكوفممة: يقممال فممي التوسممير: إن تممواا القسممم فممي قولممه: قُتِممَل ّممما ّممان قسممم   

لّرْمِس َوُض اها في قوله: قَْ  أْففََح همذا فمي التوسمير قمالوا: ولمم ز م  العمرا تم ع القسمم بايمر ءم وا

فممإن يكممن ذلممك ّممذلك  فكأزممه مممما تممرك فيممه ال ممواا  ثممم «  ممما»أو « إن»أو « ء»يسممتقبل بهمما أو 

 استالزف موضع ال واا بالتبر  ّما قيل: يا أيها اإلزسان  في ّثير من الك م.

األقوال في ذلك عن ي بالامواا: قمول ممن قمال: تمواا القسمم فمي ذلمك متمروك  والتبمر  وأولى  

 مستأزف ألن ع مة تواا القسم ء ت ذفها العرا من الك م إذا أتابته.

وأولممى التممأويفين بقولممه: قُتِممَل أصممَ اُا األُْخمم ُوِ : لُِعممن أصمم اا األخمم و  الممذين ألقمموا المممالمنين   

 والمالمنات في األخ و .

وإزما قفم: ذلك أولى التأويفين بالاواا لفذي ذّرزا عن الربيع ممن العفمة  وهمو أن هللا أخبمر أن   

لهم عذاا ال ريق ممع عمذاا تهمنم  ولمو لمم يكوزموا أحرقموا فمي الم زيا لمم يكمن لقولمه ولَُهمْم َعمذَاُا 

ل ريق مع سائر اْلَ ِريِق معنى موهوم  مع إخباره أن لهم عذاا تهنم  ألن عذاَا تهنم هو عذاا ا

 أزواع عذابها في اءَخرة واألخ و : ال ورة ت ور في األرض.

وقوله: النّاِر ذَاِت الَوقُوِ  فقوله النار: ر ّ عفمى األخم و   ولمذلك خوضمم  وإزمما تماز ر ّهما عفيمه   

وهي غيره  ألزها ّازمم فيمه  فكأزهما إذ ّازمم فيمه همو  ف مرى الكم م عفيمه لمعرفمة المتماطبين بمه 

اه وّأزه قيل: قتل أص اا النار ذَاِت الَوقُوِ . ويعني بقولمه: ذَاِت الَوقُموِ  ذات ال طمب ال ملل  بمعن

 وذلك إذا فت م الواو  فأما الوقو  بضم الواو  فهو اءتقا .

 8-6اآلية : 
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ُماْلِمنِيَن ُشمُهو ٌ *  َوَمما القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِْذ ُهْم َعفَْيَها قُعُو ٌ *  َوُهْم َعفََى َما يَْوعَفُموَن بِمالْ 

 زَقَُمواْ ِمْنُهْم إِءّ أَن ياُْلِمنُواْ بِالِّلِ اْلعَِليِل اْلَ ِميِ  {.

يقول تعالى ذّره: النار ذات الوقو   إذ همالءء الكومار ممن أصم اا األخم و  عفيهما  يعنمي عفمى    

النممار  والمعنممى: لرمموير  النممار  فقممال عفيهمما  والمعنممى أزهممم قعممو  عفممى حافممة األخمم و   فقيممل: عفممى

 األخ و   لمعرفة السامعين معناه: وّان قتا ة يقول في ذلك ما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: النّاِر ذَاِت الَوقُوِ  إْذ ُهمْم 28493  

 َعفَْيها قُعُو ٌ يعني بذلك المالمنين.

فى مذهب من قال: قُتل أص اا األخم و  ممن أهمل اإليممان. وقم  وهذا التأويل الذي تأّوله قتا ة ع  

  لفنا عفى أن الاواا من تأويل ذلك غير هذا القول الذي وته تأويفه قتا ة قبل.

وقوله: َوُهْم َعفى ما يَْوعَفُوَن بالُماْلِمنِيَن ُشُهو ٌ يعني: حضور. وبن و المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َوُهممْم َعفممى ممما يَْوعَفُمموَن 28494  

 بالُماْلِمنِيَن ُشُهو ٌ يعني بذلك الكوار.

وقوله: َومما زَقَُمموا ِممْنُهْم إءّ أْن ياُْلِمنُموا بمار العَِليمِل اْلَ ِميمِ  يقمول تعمالى ذّمره: ومما وتم  همالءء   

نموا الممالمنين عفمى الممالمنين والمالمنمات بالنمار فمي شميء  وء فعفموا بهمم مما فعفموا الكوار الذين فت

بسبب إءّ من أتل أزهمم آمنموا بمار  وقمال: إءّ أن يالمنموا بمار  ألن المعنمى إءّ إيممازهم بمار  ففمذلك 

ن ازتقم منه حسن في موضعه يالمنوا  إذ ّان اإليمان لهم صوة. اْلعَِليِل يقول: الر ي  في ازتقامه مم

 اْلَ ِميِ  يقول: الم مو  بإحسازه إلى خفقه.

 

 10-9اآلية : 
ُّمّل َشمْيٍء َشمِهي ٌ *  إِّن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}الِّذي لَهُ ُمْفمُك الّسمَماَواِت َواألْرِض َوّللّاُ َعفَمى 

 فَُهْم َعذَاُا َتَهنَّم َولَُهْم َعذَاُا اْلَ ِريِق {.الِّذيَن فَتَنُواْ اْلُماْلِمنِيَن َواْلُماْلِمنَاِت ثُّم لَْم يَتُوبُواْ فَ 

ُّمّل َشمْيء     يقول تعالى ذّره: الذي لمه سمفطان السمموات السمبع واألرضمين ومما فميهّن َوّللّاُ َعفمى 

َشِهي ٌ يقول تعالى ذّره: وهللا عفى فعل هالءء الكوار من أص اا األخ و  بالمالمنين الذين فتنوهم 

 لك من أفعالهم وأفعال تميع خفقه  وهو م ازيهم تلاءهم.شاه   وعفى غير ذ

وقولممه: إّن الّممِذيَن فَتَنُمموا الُممماْلِمنِيَن َوالُماْلِمنمماِت يقممول: إن الممذين ابتفمموا المممالمنين والمالمنممات بممار   

 بتعذيبهم  وإحراقهم بالنار. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني28495  

 عباس إّن الِّذيَن فَتَنُوا الُماْلِمنِيَن َوالُماْلِمناِت: حّرقوا المالمنين والمالمنات.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28496  

ل: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه: إّن الّمِذيَن قال: ح ثنا ال سن  قا

 فَتَنُوا قال: َعذّبوا.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة قوله: إّن الِّذيَن فَتَنُوا الُمماْلِمنِيَن 28497  

 َوالُماْلِمناِت قال: حّرقوهم بالنار.

سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال 28498  

 يقول في قوله: فَتَنُوا الُماْلِمنِيَن َوالُماْلِمناِت يقول: حّرقوهم.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا  عن تعور  عن ابن أبلى إّن الِّذيَن فَتَنُوا الُمماْلِمنِيَن 28499  

 َوالُماْلِمناِت حّرقوهم.

ه: ثُّم لَْم يَتُوبُوا يقول: ثم لم يتوبوا من ّورهم وفعفهم  الذي فعفموا بمالمالمنين والمالمنمات ممن وقول  

 أتل إيمازهم بار فَفَُهْم َعذَاُا َتَهنَّم في اءَخرة ولَُهْم َعذَاُا اْلَ ِريِق في ال زيا  ّما:

عمن الربيمع فَفَُهمْم َعمذَاُا ـ ح ثم عن عمار  قال: ح ثنا عب  هللا بن أبي تعور  عمن أبيمه  28500  

 َتَهنّم فِي اءَِخَرةِ  ولَُهْم َعذَاُا اْلَ ِريِق في ال زيا.
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 12-11اآلية : 
القمول فممـي تأويمـل قولممه تعمالى:}إِّن الّممِذيَن آَمنُمواْ َوَعِمفُممواْ الّاماِلَ اِت لَُهممْم َتنّماٌت تَْ ممِري ِممن تَْ تَِهمما 

 *  إِّن بَْطَح َربَّك لََرِ ي ٌ {. األْزَهاُر ذَِلَك اْلوَْوُز اْلَكبِيرُ 

يقول تعالى ذّره: إن الذين أقّروا بتوحي  هللا  وهم هالءء القوم المذين حمّرقهم أصم اا األخم و     

وغيممرهم مممن سممائر أهممل التوحيمم  وَعِمفُمموا الّامماِل اِت يقممول: وعمفمموا بطاعممة هللا  وأْتَمممروا ألمممره  

تَْ ِري ِمْن تَْ تِها األزهاُر يقول: لهمم فمي اءَخمرة عنم  هللا بسماتين  وازتَهوا عما زهاهم عنه لَُهْم َتنّاتٌ 

ت ري من ت تها األزهمار والتممر والفمبن والعسمل ذلمَك اْلوَمْوُز الَكبِيمُر يقمول: همذا المذي همو لهمالءء 

المالمنين في اءَخرة  هو الظومر الكبيمر بمما طفبموا والتمسموا بإيممازهم بمار فمي الم زيا  وعمفهمم بمما 

 مرهم هللا به فيها ورضيه منهم.أ

وقوله: إّن بَْطَح َربَّك لََرِ ي ٌ يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: إن بطح ربك يا   

م م  لمن بطح به من خفقه  وهو ازتقامه ممن ازتقم منه لر ي   وهمو ت مذير ممن هللا لقموم رسموله 

عذابه وزقمته  زظير الذي حّل بأص اا األخ و  عفى  م م  صفى هللا عفيه وسفم  أن يُِ ّل بهم من

ّورهم به  وتكذيبهم رسوله  وفتنتهم المالمنين والمالمنات منهم. القول فـي تأويـل قوله تعمالى:}إِّن 

يمُر *  إِّن بَْطمَح الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِمفُواْ الّااِلَ اِت لَُهْم َتنّاٌت تَْ ِري ِمن تَْ تَِها األْزَهاُر ذَِلمَك اْلوَمْوُز اْلَكبِ 

 َربَّك لََرِ ي ٌ {.

يقول تعالى ذّره: إن الذين أقّروا بتوحي  هللا  وهم هالءء القوم المذين حمّرقهم أصم اا األخم و     

وغيممرهم مممن سممائر أهممل التوحيمم  وَعِمفُمموا الّامماِل اِت يقممول: وعمفمموا بطاعممة هللا  وأْتَمممروا ألمممره  

اٌت تَْ ِري ِمْن تَْ تِها األزهاُر يقول: لهمم فمي اءَخمرة عنم  هللا بسماتين وازتَهوا عما زهاهم عنه لَُهْم َتنّ 

ت ري من ت تها األزهمار والتممر والفمبن والعسمل ذلمَك اْلوَمْوُز الَكبِيمُر يقمول: همذا المذي همو لهمالءء 

ا المالمنين في اءَخرة  هو الظومر الكبيمر بمما طفبموا والتمسموا بإيممازهم بمار فمي الم زيا  وعمفهمم بمم

 أمرهم هللا به فيها ورضيه منهم.

وقوله: إّن بَْطَح َربَّك لََرِ ي ٌ يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: إن بطح ربك يا   

م م  لمن بطح به من خفقه  وهو ازتقامه ممن ازتقم منه لر ي   وهمو ت مذير ممن هللا لقموم رسموله 

من عذابه وزقمته  زظير الذي حّل بأص اا األخ و  عفى  م م  صفى هللا عفيه وسفم  أن يُِ ّل بهم

 ّورهم به  وتكذيبهم رسوله  وفتنتهم المالمنين والمالمنات منهم.

 18-13اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِزّهُ ُهَو يُْبِ ىُء َويُِعي ُ *  َوُهَو اْلاَوُوُر اْلَو ُو ُ *  ذُو اْلعَْرِش اْلَمِ ي ُ *  

 لَّما يُِري ُ *  َهُل أَتَاَك َحِ يُث اْلُ نُوِ  *  فِْرَعْوَن َوثَُمو َ {.فَعّاٌل 

اختفف أهل التأويل في معنى قوله: إزّهُ ُهَو يُْبِ ىُء َويُِعي ُ فقال بعضمهم: معنمى ذلمك: إن هللا أبم ى    

م  ّهيئمتهم. خفقه  فهو يبت ىء  بمعنى: ي    خفقه ابت اء  ثمم يميمتهم  ثمم يعيم هم أحيماء بعم  ممماته

 قبل مماتهم. ذّر من قال ذلك:

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28501  

 يقول في قوله: يُْبِ ىُء ويُِعي ُ يعني: التفق.

ال: ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: يُْبمِ ىُء َويُِعيم ُ قم28502  

 يُب ىء التفق حين خفقه  ويعي ه يوم القيامة.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: إزه هو يب ىء العذاا ويعي ه. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28503  

 ا ويعي ه.عباس إزّهُ ُهَو يُْبِ ىُء َويُِعي ُ قال: يب ىء العذا

وأولَي التأويفين فمي ذلمك عنم ي بالامواا  وأشمبههما بظماهر مما  ّل عفيمه التنليمل  القمول المذي   

ذّرزاه عن ابن عبماس  وهمو أزمه يُبم ىء العمذاا ألهمل الكومر بمه ويعيم   ّمما قمال تمّل ثنماؤه: فَفَُهمْم 

 في ال زيا  وهو يعي ه لهم في اءَخرة. َعذَاُا َتَهنَّم ولَُهْم َعذَاُا اْلَ ِريِق في ال زيا  فأب أ ذلك لهم
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وإزما قفم: هذا أولى التأويفين بالاواا  ألن هللا أتبع ذلك قوله إّن بَْطَح َربَّك لََرِ ي ٌ فكان لفبيمان   

عن معنى ش ّة بطره الذي ق  ذّره قبفه  أشبه به بالبيان عما لم ي ر له ذّر ومما يالي  ما قفنما ممن 

َوُهَو اْلاَوُوُر المَو ُو ُ فبمين ذلمك عمن أن المذي قبفمه ممن ذّمر خبمره عمن ذلك وضوحا وص ة  قوله: 

 عذابه وش ّة عقابه.

وقوله: َوُهَو اْلاَوُوُر اْلمَو ُو ُ يقمول تعمالى ذّمره: وهمو ذو الماومرة لممن تماا إليمه ممن ذزوبمه  وذو   

 الم بة له. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28504  

 اْلاَوُوُر اْلَو ُو ُ يقول: ال بيب.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم   فمي قمول هللا: اْلاَوُموُر اْلمَو ُو ُ 28505  

 قال الرحيم.

يقول تعالى ذّره: ذو العرش الكريم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل  وقوله: ذُو اْلعَْرِش الَمِ ي ُ   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28506  

 ذُو العَْرِش الَمِ ي ُ يقول: الكريم.

 ُ فقرأتممه عامممة قممّراء الم ينممة ومكممة والباممرة وبعممض واختفوممم القممّراء فممي قممراءة قولممه: الَمِ يمم  

الكوفيين رفعا  ر ّا عفى قوله: ذُو اْلعَْرِش عفى أزه من صوة هللا تعالى ذّره. وقرأ ذلك عامة قمّراء 

 الكوفة خوضا  عفى أزه من صوة العرش.

 فمايب.والاواا من القول في ذلك عن زا: أزهما قراءتان معروفتان  فبأيتهما قرأ القارىء   

وقوله: فَعّاٌل ِلما يُِري ُ يقول: هو غوار لذزوا من شاء من عبا ه إذا تاا وأزاا منهما  معاقمب ممن   

أصّر عفيها وأقام  ء يمنعه مازع من فعمل أرا  أن يوعفمه  وء ي مول بينمه وبمين ذلمك حائمل  ألن لمه 

 ُمفك السموات واألرض  وهو العليل ال كيم.

يُث الُ نُوِ  يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيمه وسمفم: همل تماءك يما وقوله: َهْل أتاَك َح ِ   

م م  ح يث ال نو   الذين ت ن وا عفى هللا ورسوله بأذاهم ومكروههم يقول: ق  أتاك ذلك وعفمته  

فاصبر ألذى قومك إياك  لما زالوك به من مكروه  ّما صبر الذين ت ن  همالءء ال نمو  عفميهم ممن 

يثنيك عمن تبفمياهم رسمالتي  ّمما لمم يَمثِْن المذين أرسمفوا إلمى همالءء  فمإن عاقبمة ممن لمم  رسفي  وء

يا ّقك ويالمن بك منهم إلى عطب وه ك  ّالذي ّان من هالءء ال نمو   ثمم بمين تمّل ثنماؤه عمن 

ال نو  من هم  فقال: فِْرَعمْوَن َوثَُممو َ يقمول: فرعمون  فماتتُلىَء بمذّره  إذ ّمان رئميس تنم ه  ممن 

ّممر تنمم ه وتُبّاعممه. وإزممما معنممى الكمم م: هممل أتمماك حمم يث ال نممو  فرعممون وقومممه وثمممو  وخوممض ذ

 فرعون ر ّا عفى ال نو   عفى الترتمة عنهم  وإزما فتح ألزه ء ي رى وثمو .

 

 22 -19اآلية :
وَمُرواْ فِمي تَْكمِذيٍب *  َوّللّاُ ِممن َوَرآئِ  َّ ِهمْم ّمِ ميٌى *  بَمْل ُهمَو القول فـي تأويـل قوله تعالى:}بَمِل الّمِذيَن 

 قُْرآٌن ّمِ ي ٌ *  فِي لَْوحٍ ّمْ وُوٍظ {.

يقول تعالى ذّره: ما بهالءء القموم المذين يكمذّبون بوعيم  هللا  أزهمم لمم يمأتهم أزبماء ممن قمبفهم ممن    

األمم المكذّبة رسل هللا  ّورعمون وقوممه  وثممو  وأشمكالهم  ومما أحمّل هللا بهمم ممن المنقم  بتكمذيبهم 

لرسل  ولكنهم في تكذيب بوحي هللا وتنليفه  إيثارا منهم ألهوائهم  واتّباعا منهم لسنن آبمائهم َوّللّاُ ا

 ِمْن َوَرائِِهْم ُمِ يٌى بأعمالهم  ُمْ ٍص لها  ء يتوى عفيه منها شيء  وهو م ازيهم عفى تميعها.

ئفين لفقمرآن همو شمعٌر وسم ع: مما ذلمك وقوله: بَْل ُهَو قُرآٌن َم ي ٌ يقول  تكذيبا منه تمّل ثنماؤه لفقما  

 ّذلك  بل هو قرآن ّريم.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة بَْل ُهَو قُرآٌن َمِ ي ٌ يقول: قرآن 28507  

 ّريم.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عن أشعث بمن إسم اق  عمن تعومر  عمن سمعي   28508  

 ُهَو قُرآٌن َم ي ٌ قال: ّريم. في قوله: بَلْ 
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 وقوله: فِي لَْوحٍ َمْ وُوٍظ يقول تعالى ذّره: هو قرآن ّريم  مثبم في لوح م ووظ.  

واختفوم القّراء في قراءة قوله: َمْ وُوٍظ فقرأ ذلك من قرأه من أهل ال  از  أبمو تعومر القمارىء    

لة والكسمائي  وممن البامريين أبمو وابن ّثير. ومن قرأه من قمّراء الكوفمة عاصمم واألعممح وحمم

عمرو م ووٍظ خوضا عفى معنى أن الفوح هو المنعوت بال وش. وإذا ّان ذلمك ّمذلك ّمان التأويمل 

في لموح م وموظ ممن الليما ة فيمه  والنقامان منمه  عمما أثبتمه هللا فيمه. وقمرأ ذلمك ممن المّكيمين ابمن 

ى القرآن  عفى أزمه ممن زعتمه وصموته. وّمان رفعا  ر ّا عف« َمْ وُوظٌ »ُمَ ْيِان  ومن الم زيين زافع 

 معنى ذلك عفى قراءتهما: بل هو قرآن م ي   م ووظ من التايير والتب يل في لوح.

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك عنمم زا: أزهممما قراءتممان معروفتممان فممي قَممَرأة األماممار  صمم ي تا   

قمراءتين قمرأ القمارىء فتأويمل المعنى  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب. وإذ ّمان ذلمك ّمذلك  فبمأّي ال

 القراءة التي يقرؤها عفى ما بيّنا. وق :

ـ ح ثنا م م  بن برار  قال: ح ثنا ي يى  قال: ح ثنا سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  28509  

 فِي لَْوحٍ قال: في أّم الكتاا.

 ْ وُوٍظ عن  هللا.ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فِي لَْوحٍ مَ 28510  

 وقال آخرون: إزما قيل م ووظ  ألزه من تبهة إسرافيل. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: سمعم قرة بن سفيمان  قال: حم ثنا حمرا بمن سمريج  قمال: 28511  

َمْ وُموٍظ ح ثنا عب  العليل بن صهيب  عن أزس بن مالمك  فمي قولمه: بَمْل ُهمَو قُمرآٌن َمِ يم ٌ فِمي لَمْوحٍ 

 قال: إن الفوح الم ووظ الذي ذّر هللا  بَْل ُهَو قُْرآٌن م ي  فِي لَْوحٍ َمْ وُوٍظ في َتْبهة إسرافيل.

 سورة الطارق

 سورة الطارق مكية

 وآياتها سبع عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 10-1اآلية : 
أَْ َراَك َما الّطاِرُق *  المنّْ ُم الثّاقِمُب *  إِن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوالّسَمآِء َوالّطاِرِق *  َوَمآ

ُّّل زَْوٍس لّّما َعفَْيَهما َحمافٌِش *  فَْفيَنُظمِر اإِلزَسماُن ِممّم ُخِفمَق *  ُخِفمَق ِممن ّممآٍء  َافِمٍق *  يَْتمُرُا ِممن بَمْيِن 

 الّسَرآئُِر *  فََما لَهُ ِمن قُّوةٍ َوءَ زَاِصٍر {. الّاْفِب َوالتَّرآئِِب *  إِزّهُ َعفََى َرْتِعِه لَقَاِ ٌر *  يَْوَم تُْبفَىَ 

أقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق لي   من الن وم المضيئة  ويتوى زهمارا  وّمّل مما تماء    

 لي   فق  طرق. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي28512  

 عباس والّسماِء والّطاِرِق قال: السماء وما يطرق فيها.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة والّسماِء والّطماِرق َومما أْ َراك 28513  

 ما الّطاِرُق قال: طارق يطرق بفيل  ويتوى بالنهار.

نا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتما ة  فمي قولمه: والّطماِرِق ـ ح ث28514  

 قال: ظهور الن وم  يقول: يطرقك لي  .

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28515  

 يقول في قوله: الّطاِرق الن م.

ول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسمفم: ومما أشمعرك يما م مم  َوما أْ َراَك ما الّطاِرُق يق  

ما الطارق الذي أقسمم به  ثم بين ذلمك تمّل ثنماؤه  فقمال: همو المن م الثاقمب  يعنمي: يتوقم  ضمياؤه 

 ويتوّهج. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح28516  

 قوله: النّْ ُم الثّاقُِب يعني: المضيء.
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ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 النّْ ُم الثاقُِب قال: هي الكواّب المضيئة  وثقوبه: إذا أضاء.

ل: حم ثنا ي يممى بمن واضممح  قمال: حمم ثنا ال سمين  عممن يليم   عممن ـم حم ثنا ابممن حميم   قمما28517  

 عكِرمة  في قوله: النّْ ُم الثّاقُِب قال: الذي يثقب.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28518  

ي قمول هللا: الثّاقِمُب قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم   فم

 قال: الذي يتوَهج.

 ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة: ثقوبه: ضوءه.28519  

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة النّْ ُم الثّاقُِب: المضيء.   

ال ابمن زيم   فمي قولمه: المنّْ ُم الثّاقِمُب قمال: ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: ق28520  

ّازم العرا تسمي الثّريّا الن م  ويقال: إن الثاقب الن م الذي يقال له ُزَحمل. والثاقمب أيضما: المذي 

ق  ارتوع عفى الن وم  والعرا تقول لفطائر: إذا هو ل ق ببطن السماء ارتواعا: قم  ثَقَمب  والعمرا 

 تقول: أثِقب زارك: أي أضئها.

ُّّل زَْوٍس لَّما َعفَْيهما حمافٌِش اختفومم القمّراء فمي قمراءة ذلمك  فقمرأه ممن قمّراء الم ينمة أبمو    وقوله: إْن 

ر عن ال سن أزه قرأ ذلك ّذلك. ِّ  تعور  ومن قّراء الكوفة حملة لَّما َعفَْيها بتر ي  الميم. وذُ

ح ماا  عمن همارون  عمن ـ ح ثني أحم  بمن يوسمف  قمال: حم ثنا أبمو عبيم   قمال: حم ثنا 28521  

ُّّل زَْوٍس لَّما َعفَْيها حمافٌِش مرم ّ ة  ويقمول: إءّ عفيهما حمافش  وهكمذا ّمّل  ال سن أزه ّان يقرؤها: إْن 

 شيء في القرآن بالتثقيل.

بمالتتويف  بمعنمى: إن ّمّل « لََمما»وقرأ ذلك من أهل الم ينة زافع  ومن أهل البارة أبمو عممرو:   

التمي بعم ها صمفة. وإذا ّمان ذلمك ّمذلك لمم « مما»و« إن»أن ال م تواا زوس لعفيها حافش. وعفى 

 يكن فيه تر ي .

والقراءة التي ء أختار غيرها في ذلك: التتويف  ألن ذلك هو الك م المعروا من ّ م العمرا    

وق  أزكر التر ي  تماعة من أهل المعرفة بك م العرا  أن يكمون معروفما ممن ّم م العمرا  غيمر 

وّراء ّان يقول: ء زعرا تهة التثقيل في ذلك  وزرى أزها لاة ممن ُهمذَيل  ي عفمون إء ممع إن أن ال

المتووة لََما  وء ي اوزون ذلك  ّأزه قال: ما ّّل زوس إءّ عفيها حمافش  فمإن ّمان صم ي ا مما ذّمر 

ا صمّح ذلمك الوّراء  ممن أزهما لامة ُهمذَيل  فمالقراءة بهما تمائلة صم ي ة  وإن ّمان اءختيمار أيضما إذ

عن زا  القراءة األخمرى  وهمي التتويمف  ألن ذلمك همو المعمروا ممن ّم م العمرا  وء ينبامي أن 

 يترك األعرا إلى األزكر. وق :

ـ ح ثني أحم  بن يوسف  قال: حم ثنا أبمو عبيم   قمال: حم ثنا معماذ  عمن ابمن عمون  قمال: 28522  

ُّّل زَْوٍس لََما َعفَْيه»قرأت عن  ابن سيرين:   فأزكره  وقال: سب ان هللا  سب ان هللا.« ا حافِشٌ إْن 

فتأويل الك م: إذن: إن ّّل زوس لَعَفيها حافش من ربها  ي ومش عمفهما  َويَْ ِامي عفيهما مما تكسمب   

 من خير أو شّر. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال28523  

ُّّل زَْوٍس لََما َعفَْيها حافِشٌ »عباس  قوله:   قال: ّّل زوس عفيها حوظة من الم ئكة.« إْن 

ُّّل زَْوٍس لََما َعفَْيها »ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: 28524   إْن 

 ك ورزقك وأتفك إذا توفيته يا بن آ م قبضم إلى ربك.حوظة ي وظون عمف«: حافِشٌ 

وقوله: فَْفيَْنُظِر اإلْزساُن ِمّم ُخِفَق  يقول تعالى ذّره: ففينظر اإلزسان المكذّا بالبعث بعم  المممات    

الُمنكر قُ رة هللا عفى إحيائه بع  مماته  ِمّم ُخِفَق يقول: من أّي شيء خفقه ربه  ثمم أخبمر تمّل ثنماؤه 

فقه منه  فقال: ُخِفَق ِممْن مماٍء  َافِمٍق يعنمي: ممن مماء مم فوق  وهمو ممما أخرتتمه العمرا بفومش عما خ

فاعل  وهو بمعنى الموعول  ويقال: إن أّثر من يستعمل ذلك من أحياء العمرا  سمكان ال  ماز إذا 

 ّان في مذهب النعم  ّقولهم: هذا سّر ّاتم  وهّم زاصب  وز و ذلك.

بَيِن الّاْفِب والتَّرائِمِب يقمول: يتمرا ممن بمين ذلمك  ومعنمى الكم م منهمما  ّمما  وقوله: يَْتُرُا ِمنْ   

 يقال: سيترا من بين هذين الريئين خير ّثير  بمعنى: يترا منهما.
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واختفف أهل التأويل في معنى الترائب وموضمعها  فقمال بعضمهم: الترائمب: موضمع الِقم  ة ممن   

 ص ر المرأة. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عب  الرحمن بن األسو  الّطوماوّي  قمال: حم ثنا م مم  بمن ربيعمة  عمن َسمفَمة بمن 28525  

 سابور  عن عطية العَْوفّي  عن ابن عباس الّاْفِب والتَّرائِِب قال: الترائب: موضع الِق  ة.

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28526  

 ْتُرُا ِمْن بَيِن الّاْفِب والترائِِب يقول: من بين ث ي المرأة.يَ 

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتماء  قمال: ُسمئل عكِرممة عمن الترائمب  28527  

 فقال: هذه  ووضع ي ه عفى ص ره بين ث ييه.

 بمن النّعممان الُ م َازّي أزمه ـ ح ثني ابن المثنى  قال: ثني سفم بن قتيبمة  قمال: ثنمي عبم  هللا28528  

 سمع عكِرمة يقول: يَْتُرُا ِمْن بَين الّاْفِب والتَّرائِِب قال: ُصْفب الرتل  وترائب المرأة.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يممان  عمن شمريك  عمن عطماء  عمن سمعي  بمن ُتبيمر  28529  

 قال: الترائب: الا ر.

 ْسعر  عن ال كم  عن أبي عياض  قال: التَّرائِِب: الا ر.ـ قال: ثنا ابن يمان  عن مِ 28530  

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: يَْتمُرُا ِممْن بَميَن 28531  

 الّاْفِب والتّرائِِب قال: الترائب: الا ر  وهذا الافب  وأشار إلى ظهره.

 والا ر. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: الترائب: ما بين الَمْنِكبين   

ـ ح ثنا أبو ّريمب  قمال: حم ثنا ابمن يممان  عمن إسمرائيل  عمن ثَمَوير  عمن م اهم   قولمه: 28532  

 التَّرائِِب ما بين المنكبين والا ر.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

ميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: التَّرائِمِب قمال: أسمول ممن ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  ت

 التراقي.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قال: الّاْفب لفرتل  والترائب لفممرأة  28533  

 والترائب فوق الث يين.

 وقال آخرون: هو الي ان والرت ن والعينان. ذّر من قال ذلك:  

ي م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثن28534  

عباس  قوله: يَْتُرُا ِمْن بَيِن الّامْفِب والتَّرائِمِب قمال: فالترائمب أطمراا الرتمل واليم ان والمرت ن 

 والعينان  فتفك الترائب.

ْوق  عمن الضم اك يَْتمُرُا ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن سمويان  عمن أبمي رَ 28535  

 ِمْن بَيِن الّاْفِب والتَّرائِِب قال: الترائب: الي ان والرت ن.

 ـ قال: ثنا مهران  عن سويان  قال: قال غيره: الترائب: ماء المرأة وصفب الرتل.28536  

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28537  

 ي قوله: يَْتُرُا ِمْن بَين الّاْفِب والتَّرائِِب: عيناه وي اه ورت ه.يقول ف

 وقال آخرون: معنى ذلك  أزه يترا من بين صفب الرتل وز ره. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: يَْتُرُا ِمْن بَمين الّامْفِب 28538  

 قول: يترا من بين ُصْفب الرتل وز ره.َوالتَّرائِِب ي

 وقال آخرون: هي األض ع التي أسول الافب. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قال: ح ثنا ابن يممان  عمن أشمعث  عمن تعومر  عمن سمعي   فمي قولمه: 28539   ـ ح ثنا أبو 

 يَْتُرُا ِمْن بَين الّاْفب والتَّرائِِب قال: الترائب: األض ع التي أسول الافب.

 وقال آخرون: هي عاارة القفب. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن إس اق  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني الفيث أن معمر بن أبي َحبِيبة 28540  

الَمِ يني ح ّثه  أزه بفاه في قول هللا: يَْتُرُا ِمْن بَين الّاْفب والتَّرائِِب قال: هو ُعاارة القفب  ومنه 

 يكون الول .
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والاواا من القول في ذلك عن زا: قول من قال: هو موضع الِق  ة من الممرأة  حيمث تقمع عفيمه   

 من ص رها  ألن ذلك هو المعروا في ّ م العرا  وبه تاءت أشعارهم  قال المثقّب العب ي:

 وِمْن ذََهٍب يَُسّن عفى تَِريبَكفَْوِن العاا ليَس بذي ُغُضوِن  

 وقال آخر:  

 َعفى تََرائِبَِهاَشِرقا بِِه الفّبّاُت والنّْ ُر  والّلْعوََرانُ  

وقوله: إزّهُ َعفى َرْتِعمِه لَقماِ ٌر يقمول تعمالى ذّمره: إن همذا المذي خفقكمم أيهما النماس ممن همذا المماء   

 ال افق  ف عفكم بررا سويّا  بع  أن ّنتم ماء م فوقا  عفى رتعه لقا ر.

له: َعفى َرْتِعِه عفى ما همي عائم ة  فقمال بعضمهم: همي واختفف أهل التأويل في الهاء التي في قو  

عائ ة عفى الماء. وقالوا: معنى الك م: إن هللا عفى ر ّ النطوة في الموضع التي خرتم منه لَقاِ ٌر. 

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  عمن عكِرممة  فمي قولمه: إزّمهُ َعفمى 28541  

 ِه لَقاِ ٌر قال: إزه عفى َر ّه في ُصْفبه لقا ر.َرْتعِ 

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا أبو النعمان ال كم بن عبم  هللا  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن أبمي رتماء     

 عن عكِرمة في قوله: إزّهُ َعفى َرْتِعِه لَقاِ ٌر قال: لفّافب.

بم  المرحمن بمن م مم  الم ماربّي  عمن ـ ح ثني ُعبي  بن إسماعيل الهبارّي  قال: ح ثنا ع28542  

 ليث  عن م اه  في قوله: إزّهُ َعفى َرْتِعِه لَقاِ ٌر قال: عفى أن ير  الماء في اإلحفيل.

ح ثني زار بن عب  الرحمن األَْوِ ّي الوشاء  قال: ح ثنا أبو قََطن عمرو بن الهيثم  عن ورقماء     

كر  عن م اهم   فمي قولمه: إزّمهُ َعفمى َرْتِعمِه لَقماِ ٌر عن عب  هللا بن أبي ز يح  عن عب  هللا بن أبي ب

 قال: عفى ر ّ النطوة في اإلحفيل.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

اِ ٌر قمال: ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: إزّهُ َعفى َرْتِعِه لَق

 في اإلحفيل.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ليث  عن م اه  إزّهُ َعفى َرْتِعِه لَقاِ ٌر قال:    

 ر ّه في اإلحفيل.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إزه عفى ر ّ اإلزسان ماء ّما ّان قبل أن يتفقمه منمه. ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك  ـ ُح ثم عمن ال سمين 28543  

 يقول في قوله: إزّهُ َعفى َرْتعه لَقاِ ٌر إن شئُم ر  تُه ّما خفقته من ماء.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: إزه عفى حبس ذلك الماء لقا ر. ذّر من قال ذلك:  

زي   في قوله: إزّهُ َعفى َرْتِعِه لَقاِ ٌر ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن 28544  

قال: عفى رتع ذلك الماء لقا ر  حتى ء يترا  ّما ق ر عفى أن يتفق منه ما خفق  قا ر عفمى أن 

 يرتعه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أزه قا ر عفى رتع اإلزسان من حمال الكبمر إلمى حمال الامار. ذّمر   

 من قال ذلك:

قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا ال سين  عن مقاتل بن َحيّمان   ـ ح ثنا ابن حمي  28545  

عن الض اك قال: سمعته يقول في قوله: إزّهُ َعفى َرْتِعِه لَقاِ ٌر يقول: إن شئم ر  ته من الكبر إلى 

 الرباا  ومن الرباا إلى الّابا  ومن الابا إلى النطوة.

 ى َرْتِعِه من ذّر اإلزسان.وعفى هذا التأويل تكون الهاء في قوله: َعف  

وقال آخرون ممن زعم أن الهاء لإلزسان معنى ذلك أزه عفمى إحيائمه بعم  مماتمه لقما ر. ذّمر ممن   

 قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة قوله: إزّهُ َعفى َرْتِعِه لقاِ ٌر إن 28546  

 ا ر.هللا تعالى ذّره عفى بعثه وإعا ته ق
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وأولى األقوال في ذلك بالاواا: قول من قال معنى ذلك: إن هللا عفى ر ّ اإلزسان المتفموق ممن   

 ماء  افق من بع  مماته حيا  ّهيئته قبل مماته لقا ر.

وإزما قفم هذا أولى األقوال في ذلك بالاواا  لقوله: يَْوَم تُْبفَمى الّسمرائُِر فكمان فمي إتباعمه قولمه:   

ْتِعِه لَقاِ ٌر زبأ من أزباء القياممة   ءلمة عفمى أن السمابق قبفهما أيضما منمه  ومنمه يَمْوَم تُْبفَمى إزّهُ َعفى رَ 

الّسرائُِر يقول تعالى ذّره: إزه عفى إحيائمه بعم  مماتمه لقما ر  يموم تُبفمى السمرائر فماليوم ممن صموة 

 الرتع  ألن المعنى: إزه عفى رتعه يوم تبفى السرائر لقا ر.

: يَْوَم تُْبفى الّسَرائُِر يموم تُْتتَبمُر سمرائر العبما   فيظهمر منهما يومئمٍذ مما ّمان فمي الم زيا وُعنِي بقوله  

مستتويا عن أعين العبا   من الورائض التي ّمان هللا أللممه إياهما  وّفّومه العممل بهما. وبن مو المذي 

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

صالح  عن ي يى بن أيوا  عن ابن تريج  عن عطماء بمن أبمي  ـ ُح ثم عن عب  هللا بن28547  

رباح  في قوله: يَْوَم تُْبفَى الّسرائُِر قال: ذلمك الاموم والام ة وُغْسمل ال نابمة  وهمو السمرائر ولمو 

 شاء أن يقول: ق  ُصْمُم وليس باائم  وق  صفّيُم ولم ياّل  وق  اغتسفم ولم ياتسل.

يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة يَمْوَم تُْبفَمى الّسمرائُِر إن همذه  ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا28548  

 السرائر متتبرة  فأِسّروا خيرا وأعفنوه إن استطعتم  وء قّوة إء بار.

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان يَْوَم تُْبفَى الّسرائُِر قال: تُْتتَبر.28549  

ّوةٍ َوء زاِصٍر يقول تعالى ذّره: فما لإلزسان الكافر يومئمٍذ ممن قمّوة يمتنمع بهما وقوله: فََما لَهُ ِمْن قُ   

من عذاا هللا  وأليم زكاله  وء زاصر يناره  فيستنقذه ممن زاله بمكروه  وق  ّان في ال زيا يرتع 

إلممى قممّوة مممن عرمميرته  يمتنممع بهممم ممممن أرا ه بسمموء  وزاصممر مممن حفيممف يناممره عفممى مممن ظفمممه 

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك: واضطه ه.

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: فََمما لَمهُ ِممْن قُمّوةٍ َوء 28550  

 زاِصر يناره من هللا.

ِصٍر قمال: ممن ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: َوء زا   

 قّوة يمتنع بها  وء زاصر يناره من هللا.

ـ ح ثني عفّي بن سهل  قال: ح ثنا َضْمرة بن ربيعة  عن سويان الثمورّي  فمي قولمه: ِممْن 28551  

 قُّوةٍ َوء زاِصٍر قال: القّوة: العريرة  والناصر: ال فيف.

 17-11اآلية : 
اِت الّرْتعِ *  َواألْرِض ذَاِت الّاْ عِ *  إِزّهُ لَقَْوٌل فَْاٌل *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوالّسَمآِء ذَ 

ْي ا  *  فََمّهِل اْلَكافِِريَن أَْمِهْفُهْم ُرَوْي ا  {. َّ ي ُ  ِّ ْي ا  *  َوأَ َّ  َوَما هَو بِاْلَهْلِل *  إِزُّهْم يَِكي ُوَن 

وأرزاق العبا  ّّل عام ومنه قول المتنّتل يقول تعالى ذّره: َوالّسماِء ذَاِت الّرْتعِ تْرتع بالايوم    

 في صوة سيف:

 أْبيَُض ّالّرْتعِ َرُسوٌا إذَاما ثاَو فِي ُمْ تَوٍَل يَْتتَِفي  

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

عمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمهران  قال: ح ثنا سويان  عن خايف  عن عكرمة  28552  

 ابن عباس. َوالّسماِء ذَاِت الّرْتعِ قال: الس اا فيه المطر.

ح ثنا عفّي بن سهل  قال: ح ثنا مالمل  قال: ح ثنا سويان  عن َخِاميف  عمن عِكرممة  عمن ابمن    

 عباس في قوله: َوالّسماِء ذَاِت الّرْتعِ قال: ذات الس اا فيه المطر.

قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي 28553  

 عباس: َوالّسماِء ذَاِت الّرْتعِ يعني بالرتع: القطر والرزق ّّل عام.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عمن أبمي رتماء  عمن ال سمن  فمي قولمه: َوالّسمماِء 28554  

اء: ُسمئل عنهما عكِرممة  فقمال: رتعمم ذَاِت الّرْتعِ قال: ترتع بأرزاق الناس ّّل عمام قمال أبمو رتم

 بالمطر.
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28555  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ذَاِت الّرْتمعِ 

 قال: الس اا يمطر  ثم يَرتع بالمطر.

 ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: َوالّسمماِء ذَاِت الّرْتمعِ ـ ح28556  

 قال: ترتع بأرزاق العبا  ّّل عام  لوء ذلك َهفكوا وهفَكم مواشيهم.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  قولمه: َوالّسمماِء ذَاِت الّرْتمعِ    

 بالايث ّّل عام. قال: ترتع

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28557  

 يقول في قوله: َوالّسماِء ذَاِت الّرْتعِ يعني: المطر.

 وقال آخرون: يعني بذلك: أن شمسها وقمرها يايب ويطفُع. ذّر من قال ذلك:  

وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوالّسماِء ذَاِت الّرْتعِ  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن28558  

 قال: شمسها وقمرها وز ومها يأتين من ها هنا.

وقولممه: َواألْرِض ذَاِت الّاممْ عِ يقممول تعممالى ذّممره: واألرض ذات الامم ع بالنبممات. وبن ممو الممذي   

 قفنافي ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

   قال: ح ثنا مهران  عمن سمويان  عمن َخِاميف  عمن عكِرممة  عمن ابمن ـ ح ثنا ابن حمي28559  

 عباس َواألْرِض ذَاِت الّاْ عِ قال: ذات النبات.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس:    

 َواألْرِض ذَاِت الّاْ عِ يقول: ص عها إخراا النبات في ّّل عام.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  عن ال سن َواألْرِض ذَاِت الّاْ عِ 28560  

 قال: هذه تا ع عما ت تها قال أبو رتاء: وُسئل عنها عكِرمة  فقال: هذه تا ع عن الرزق.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28561  

 : ح ثنا ال سن  عن ابن أبي ز يح  قال م اه  َواألْرِض ذَاِت الّا عِ مثل المأزم َمأِْزِم ِمن ى.قال

ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم     

 َواألْرِض ذَاِت الّاْ عِ قال: الا ع: مثل المأِْزم  غير األو ية وغير الُ ُرا.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قولمه: َواألْرِض ذَاِت الّامْ عِ 28562  

 تا ع عن الثمار وعن النبات  ّما رأيتم.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة َواألْرِض ذات الّامْ عِ قمال:    

 تا ع عن النبات.

زس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: َواألْرِض ذَاِت ـمم حمم ثني يممو28563  

الّاْ عِ وقرأ: ثُمّم َشمقَْقنا األْرَض َشمقّا فَأْزبَتْنما فِيمه َحبّما َوِعنَبما َوقَْضمبا إلمى آخمر اءَيمة  قمال: صم عها 

 لف ر .

معم الضم اك ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سم28564  

 يقول في قوله: واألْرِض ذَاِت الّاْ عِ: النبات.

وقوله: إزّهُ لَقَمْوٌل فَْامٌل يقمول تعمالى ذّمره: إن همذا القمول وهمذا التبمر لقمول فامل: يقمول: لقمول   

يوال بين ال ّق والباطل ببيازه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل عفمى اخمت ا ممنهم فمي 

 ل بعضهم: لقول حّق.العبارة عنه  فقا

 وقال بعضهم: لقول ُحْكم. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28565  

 إزّهُ لَقَْوٌل فَْاٌل يقول: حّق.

لَقَمْوٌل فَْامٌل: أي  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: إزّمهُ 28566  

 ُحْكم.

وقوله: َوما ُهمَو بمالَهْلِل يقمول: ومما همو بالفعمب وء الباطمل. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل   

 التأويل. ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28567  

 ول: بالباطل.َوما ُهَو بِاْلَهْلِل يق

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28568  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: َوما ُهَو بِاْلَهْلِل 

 قال: بالفعب.

َّْي ا يقمول تعمالى ذّمره: إ   ن همالءء المكمذّبين بمار ورسموله والوعم  والوعيم  وقوله: إزُّهْم يَِكي ُوَن 

 يمكرون مكرا.

َّْي ا يقول: وأمكر مكرا ومكره تّل ثناؤه بهم: إم ؤه إياهم عفى معايتهم وّورهم    ي ُ  ِّ وقوله: َوأَ

 به.

وقولممه: فََمّهممِل اْلكممافِِريَن يقممول تعممالى ذّممره لنبيممه م ممم  صممفى هللا عفيممه وسممفم: فمّهممل يمما م ممم    

رين وء تع ْل عفيهم أْمِهْفُهْم ُرَوْي ا يقول: أمهفهمم آزما قفمي    وأزظمرهم لفموعم  المذي همو وقمم الكاف

 حفول النقمة بهم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28569  

 ِهْفُهْم ُرَوْي ا يقول: قريبا.أَمْ 

 ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة أَْمِهْفُهْم ُرَوْي ا الروي : القفيل.28570  

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: فََمّهمِل اْلكمافِِريَن 28571  

َُّهْم  حتمى لمما أرا  اءزتامار ممنهم  أممره ب هما هم أَْمِهْفُهْم ُرَوْي ا قال: َمّهف هم  ف  تع ل عفميهم تَمْر

 وقتالهم  والافظة عفيهم.

 سورة األعلى

 سورة األعفى مكيّة

 وآياتها تسع عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 7-1اآلية : 
فََسّوَى *  َوالّمِذي قَم َّر فََهم ََى *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفََى *  الِّذي َخفَقَ 

يَْعفَممُم َوالّممِذَي أَْخممَرَا اْلَمْرَعممَى *  فََ عَفَممهُ ُغثَممآء  أَْحممَوَى *  َسممنُْقِرئَُك فَمم َ تَنَسممَى *  إِءّ َممما َشممآَء ّللّاُ إِزّممهُ 

 اْلَ ْهَر َوَما يَْتوََى {.

األْعفمَى فقمال بعضمهم: معنماه: عّظمم ربمك  اختفف أهمل التأويمل فمي تأويمل قولمه: َسمبّحِ اْسمم َربّمكَ    

األعفى  ء رّا أعفى منه وأعظم. وّان بعضهم إذا قرأ ذلك قمال: سمب ان ربمي األعفمى. ذّمر ممن 

 قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا أبو برر  عن سعي  بن ُتبير  28572  

َم َربّمَك األْعفمَى: سمب ان ربمي األعفمى الّمِذي َخفَمَق فََسمّوى قمال: عن ابن عمر أزه ّان يقرأ: َسبّحِ اْسم

 وهي في قراءة أُبّي بن ّعب ّذلك.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن الّس ّي  عن عب  خير  28573  

  ان ربي األعفى.قال: سمعم عفيا رضي هللا عنه قرأ: َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفَى فقال: سب

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عن عنبسة  عن أبي إس اق الهْم ازي  أن ابن عباس 28574  

ّان إذا قرأ: َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفَى يقول: سب ان ربي األعفى  وإذا قرأ: ء أُْقِسُم بِيَْوِم اْلِقياَمِة فمأتى 

 ْن يُْ يِي الَمْوتَى  يقول: سب ازك الفهّم وبَفَى.عفى آخرها ألَْيَس ذَلك بِقاِ ٍر َعفى أ

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفَى ذُّر لنا 28575  

 أن زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم ّان إذا قرأها قال: سب ان ربَي األعفَى.
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ن  عن خارتة  عن  او   عن زيما  بمن عبم  هللا  قمال: سممعم ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهرا   

 ابن عباس يقرأ في ص ة المارا َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفَى سب ان ربي األعفَى.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: زّله يا م م  اسم ربك األعفى  أن تسمي به شيئا سمواه  ينهماه بمذلك   

 ميتهم آلهتهم بعَضها ال ت  وبعَضها العّلى.أن يوعل ما فعل من ذلك المررّون  من تس

وقال غيرهم: بل معنى ذلك: زّلِه هللا عما يقول فيه المررّون ّما قال: َوءَ تَُسمبّوا الّمِذيَن يَمْ َعوَن   

ِمْن  ُوِن ّللّاِ فيَسبّوا ّللّاَ َعْ وا بِاَيِر ِعْفٍم. وقالوا: معنى ذلك: سمبح ربمك األعفمى قمالوا: ولميس اءسمم 

 نى.مع

وقال آخرون: زّله تسميتك يا م م  ربك األعفى وذّرك إياه  أن تذّره إءّ وأزم له خاشع متذلل   

 قالوا: وإزما ُعنِي باءسم: التسمية  ولكن ُوضع اءسم مكان الما ر.

وقال آخرون: معنى قوله: َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفَمى: صمّل بمذّر ربمك يما م مم   يعنمي بمذلك: صمّل   

 له ذاّر  ومنه َوِتل خائف.وأزم 

وأولى األقوال في ذلك عن زا بالاواا: قول من قمال: معنماه: زمّله اسمم ربمك أن تم عو بمه اءَلهمة   

واألوثان  لما ذّرت من األخبار  عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  وعمن الام ابة أزهمم ّمازوا 

معناه ّان عن هم معفوما: عظم اسمم ربمك   إذا قرأوا ذلك قالوا: سب ان ربَي األعفى  فبَيّن بذلك أن

 وزّلهه.

 وقوله: الِّذي َخفََق فََسّوى يقول: الذي خفق األشياء فسّوى خفقها  وع ّلها والتسوية التع يل.  

 وقوله: َوالِّذي قَ َّر فََه َى يقول تعالى ذّره: والذي ق ّر خفقه فه ى.  

ه: فََهم َى  فقمال بعضمهم: هم ى اإلزسمان لسمبيل واختفف أهل التأويمل فمي المعنمى المذي ُعنمي بقولم  

 التير والرّر  والبهائم لفمراتع. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ر   قال: 28576  

 َى قمال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: قَم َّر فََهم

 ه ى اإلزسان لفّرقوة والسعا ة  وَه ى األزعام لمراتعها.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ه ى الذّور لمأتى اإلزا . وق  ذّرزا الرواية بذلك فيما مضى.  

والاواا من القول في ذلك عن زا: أن هللا عّم بقوله فََه َى التبر عن ه ايته خفقه  ولم يتامص   

نى  وق  هم اهم لسمبيل التيمر والرمّر  وهم ى المذّور لممأتى اإلزما   فمالتبر من ذلك معنى  ون مع

عفى عمومه  حتى يأتي خبر تقوم به ال  ة   اّل عفى خاوصه. واتتمعم قمّراء األمامار عفمى 

 تر ي  ال ال من قَ ّر  غير الكسائي فإزه خوّوها. والاواا في ذلك التر ي   إلتماع ال  ة عفيه.

أَْخَرَا الَمْرَعى يقول: والذي أخرا من األرض مرَعى األزعام  من صنوا النبات وقوله: َوالِّذي   

 وأزواع ال ريح. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا بن مكرم  قال: ح ثنا ال ورّي  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن أبي 28577  

 قال: النبات. َرِزين أَْخَرَا الَمْرَعى

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة  قولممه: َوالّممِذي أَْخممَرَا 28578  

 الَمْرَعى... اءَية  زبم ّما رأيتم  بين أصور وأحمر وأبيض.

وقوله: فََ عَفَهُ ُغثاء  أْحَوى يقول تعالى ذّره: ف عل ذلك المرَعى ُغثاء  وهو مما تمّف ممن النبمات   

ويمبس  فطممارت بمه الممريح وإزممما ُعنِمي بممه هاهنمما أزمه تعفممه هرميما يابسمما متايممرا إلمى الُ ممّوة  وهممي 

السوا   من بع  البياض أو الُتضرة  من ش ّة اليبس. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. 

 ذّر من قال ذلك:

  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفميّ 28579  

 قوله: ُغثاء  أْحَوى يقول: َهريما متايرا.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28580  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ُغثماء  أْحمَوى 

 أسو . قال: ُغثاء السيل أحوى  قال:
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ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة  فمي قولمه: ُغثماء  أْحمَوى قمال: 28581  

 يعو  يبسا بع  ُخضرة.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: فََ عَفَمهُ ُغثماء  أْحمَوى 28582  

 فاار ُغثاء أحوى  تذهب به الرياح والسيول.قال: ّان بق   وزباتا أخضر  ثم هاا فيبُس  

وّان بعمض أهمل العفمم بكم م العمرا يمرى أن ذلمك ممن الممالّخر المذي معنماه التقم يم  وأن معنمى   

الك م: والذي أخرا المرعى أحوى: أي أخضر إلمى السموا   ف عفمه غثماء بعم  ذلمك  ويعتمّل لقولمه 

 ذلك بقول ذي الّرمة:

َّوَتِْويها الذّهاُا وَحوّتْها البََراِعيُم َحّواُء قَْرحاُء أْشراِطيّ    ةُ و

وهمذا القممول وإن ّمان غيممر ممم فوع أن يكمون ممما اشممت ّت خضمرته مممن النبممات  قم  تسممميه العممرا   

أسو   غير صواا عنم ي بت فمه تأويمل أهمل التأويمل فمي أن ال مرا إزمما ي تمال لمعنماه المتمرا 

ءّ بتق يمممه عممن موضممعه  أو تممأخيره  فإممما ولممه فممي بالتقمم يم والتممأخير إذا لممم يكممن لممه وتممه موهمموم إ

 موضعه وته ص يح ف  وته لطفب اءحتيال لمعناه بالتق يم والتأخير.

وقوله: َسنُْقِرئَُك فَم  تَْنَسمى إءّ مما شماَء ّللّاُ يقمول تعمالى ذّمره: سمنقرئك يما م مم  همذا القمرآن فم    

 تنساه  إءّ ما شاء هللا.

ل في معنى قوله ف  تَْنَسمى إءّ مما شماَء ّللّاُ فقمال بعضمهم: همذا إخبمار ممن هللا ثم اختفف أهل التأوي  

زبيه عفيه الا ة والس م أزه يعفمه هذا القرآن  وي وظه عفيه  وزهمي منمه أن يع مل بقراءتمه  ّمما 

 ذّر من قال ذلك:قال تّل ثناؤه: ء تَُ ّرْك بِِه ِلسازََك ِلتَْعَ َل بِه إّن َعفَْينا َتْمعَهُ وقُرآزَهُ. 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28583  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َسمنُْقِرئَُك فَم  

 تَْنَسى قال: ّان يتذّر القرآن في زوسه متافة أن ينسى.

ذه المقالة: معنى اءستثناء في هذا الموضع عفى النسيان  ومعنى الكم م: فم  تنسمى  فقال قائفو ه  

َُّره  قالوا: ذلك هو ما زسته هللا ممن القمرآن  فرفمع حكممه وت وتمه.  إءّ ما شاء هللا أن تنساه  وء تذ

 ذّر من قال ذلك:

نُْقِرئَُك فَ  تَْنَسمى ّمان صمفى ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة سَ 28584  

 هللا عفيه وسفم ء ينسى شيئا إءّ ما شاَء ّللّاُ.

وقال آخرون: معنى النسيان في هذا الموضع: الترك وقالوا: معنى الك م: سنقرئك يما م مم  فم    

 تترك العمل بريء منه  إءّ ما شاء هللا أن تترك العمل به  مما زنسته.

ية يقول في ذلك: لمم يرمأ هللا أن تنسمى شميئا  وهمو ّقولمه: خاِلمِ يَن فِيهما مما وّان بعض أهل العرب  

 اَمِم الّسَمَواُت واألْرُض إءّ ما شاَء َربَّك وء يراء. قال: وأزم قائل فمي الكم م: ألعطينمك ّمّل مما 

ى همذا سألم إءّ ما شمئم  وإءّ أن أشماء أن أمنعمك  والنيمة أن ء تمنعمه  وء ترماء شميئا. قمال: وعفم

 م اِري األَيمان  يستثنى فيها  وزية ال الف: الفمام.

والقول الذي هو أولى بالاواا عن ي  قول من قال: معنى ذلك: ف  تنسى إءّ أن زرماء ز من أن   

 زُنسيكه بنسته ورفعه. وإزما قفنا ذلك أولى بالاواا  ألن ذلك أظهر معازيه.

وَى يقول تعمالى ذّمره: إن هللا يعفمم ال همر يما م مم  ممن عمفمك  مما وقوله: إزّهُ يَْعفَُم الَ ْهَر َوما يَتْ   

أظهرته وأعفنته َوما يَْتوَمى يقمول: ومما يتومى منمه ففمم تظهمره  ممما ّتمتمه  يقمول: همو يعفمم تميمع 

أعمالك  سّرها وع زيتهما يقمول: فاحمذره أن يطفمع عفيمك وأزمم عاممل فمي حمال ممن أحوالمك بايمر 

 الذي أذن لك به.

 13-8اآلية : 
ُّّر َممن يَْتَرمَى  َرَى *  َسميَذّ ّْ ّّْر إِن زّوَعَِم المذّ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوزُيَّسُرَك ِلْفيُْسَرَى *  فَذَ

 *  َويَتََ نّبَُها األْشقَى *  الِّذى يَْافَى النّاَر اْلُكْبَرَى *  ثُّم ءَ يَُموُت فِيَها َوءَ يَْ يَا {.

 فك يا م م  لعمل التير  وهو اليُسَرى واليُسَرى: هو الوُعفى من اليسر.يقول تعالى ذّره: وزسه   

ّّر عبمما  هللا يمما م ممم  عظمتممه  وعْظهممم     َّْرى يقممول تعممالى ذّممره: فممذ ّّْر إْن زَوَعَممِم الممذّ وقولممه: فَممذَ

َّْرى يقول: إن زوعم الذّرى الذين ق  آيستُك من إيمازهم  فم   تمنوعهم وحذّرهم عقوبته إْن زَوَعَِم الذّ
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ّّْر أمر من هللا لنبيه صفى هللا عفيه وسفم بتذّير تميع الناس  ثمم قمال: إن زوعمم  الذّرى. وقوله فَذَ

 الذّرى هالءء الذين ق  آيستك من إيمازهم.

ّّرت الذين أمرتمك بتمذّيرهم ممن    ّّر يا م م  إذا ذَ ُّّر َمْن يَْتَرى يقول تّل ثناؤه: سيذّ وقوله: َسيَذّ

اا عقابمه ويَتََ نّبُهما يقمول: ويت نّمب المذّرى األْشمقَى يعنمي: أشمقى الومريقين الّمِذي يترى هللا  ويتم

يَْافَى النّاَر الُكْبَرى وهم الذين لم تنوعهم الذّرى. وبن و الذي قفنا في ذلك قمال أهمل التأويمل. ذّمر 

 من قال ذلك:

َّْرى ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قو28585   ّّْر إْن زَوَعَم المذّ له: فَذَ

ُّّر َمْن يَْتَرى فاتقوا هللا  ما َخِري هللا عب  قّى إءّ ذّره ويَتََ نّبُها األْشقَى ف  وهللا ء يتنّكب عب   َسيَذّ

 هذا الذّر زه ا فيه وبُاضا ألهفه  إءّ شقّي بَيُّن الرقاء.

الذي يَِر  زار تهنم  وهي النار الكبرى  ويعني بمالكبرى  وقوله: الِّذي يَْافَى النّاَر الُكْبَرى يقول:  

 لر ّة ال ّر واأللم.

وقوله: ثُّم ء يَُموُت فِيها َوء يَْ يا يقول: ثمم ء يمموت فمي النمار الُكبمرى وء ي يما  وذلمك أن زومس   

. أح هم تاير فيها في حفقه  ف  تترا فتوارقه فيموت  وء ترتع إلى موضمعها ممن ال سمم في يما

 وقيل: ء يموت فيها فيستريح  وء ي يا حياة تنوعه.

وقال آخرون: قيل ذلك  ألن العرا ّازم إذا وصوم الرتل بوقوع في ش ة ش ي ة  قالوا: ء همو   

 حّي  وء هو ميم  فتاطبهم هللا بالذي ترى به ذلك من ّ مهم.

 19-14اآلية : 
ََّر اْسمَم َربّمِه فََامفَّى *  بَمْل تُماْلثُِروَن اْلَ يَماةَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}قَْ  أَْففََح َمن  َّّى *  َوذَ تََل

 ال ّْزيَا *  َواءَِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقََى *  إِّن َهـَذَا لَِوي الّاُ ِف اءُولََى *  ُصُ ِف إِْبَراِهيَم َوُموَسَى {.

صي هللا  وعممل بمما أممره هللا يقول تعالى ذّره: ق  ز ح وأ رك طفبته من تطّهر من الكور ومعا   

 به  فأ ّى فرائضه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال تماعة من أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28586  

ّّى من الررك. ّّى يقول: من تََل  قَْ  أْففََح َمْن تََل

ـ ح ثنا م م  بن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن عب  هللا األزااري  قال: ح ثنا هرام  عن 28587  

ّّى قال: من ّان عمفه زاّيا.  ال سن  في قوله قَْ  أْففََح َمْن تََل

ّّمى 28588   ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة قَمْ  أْففَمَح َممْن تََل

 ِرعا.قال: يعمل وَ 

ـ ح ثني سع  بن عب  هللا بن عب  ال كم  قال: ح ثنا حوص بن ُعممر العَم َزّي  عمن ال كمم  28589  

ّّى من قال: ء إله إءّ هللا.  عن عكِرمة  في قوله: قَْ  أْففََح َمْن تََل

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ق  أففح من أ ّى زّاة ماله. ذّر من قال ذلك:  

حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن عفممّي بممن األقمممر  عممن أبممي ـمم حمم ثنا ابممن 28590  

ّّى قال: من استطاع أن يرَضَخ ففيوعل  ثم ليقم ففياّل.  األحوص قَْ  أْففََح َمْن تََل

ح ثنا م م  بن عمارة الرازي  قال: ح ثنا أبو زعيم  قال: ح ثنا سويان  عن عفّي بن األقمر  عن    

ّّى قال: من َرَضخ. أبي األحوص قَْ  أْففَحَ   َمْن تََل

ـ ح ثنا م م  بن عمارة  قال: ح ثنا عثمان بن سعي  بن مّرة  قال: ح ثنا زهير  عن أبي 28591  

إس اق  عن أبي األحوص  قال: إذا أتى أح ّم سائل وهمو يريم  الام ة  ففيقم ّم بمين يم ي صم ته 

َّم ّّمى َوذَ َر اْسمَم َربّمِه فََامفّى فممن اسمتطاع أن يقم ّم بمين يم ي زّاته  فمإن هللا يقمول: قَمْ  أْففَمَح َممْن تََل

 ص ته زّاة  ففيوعل.

ّّمى 28592   ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: قَمْ  أْففَمَح َممْن تََل

 تلّى رتل من ماله  وأرضى خالقه.

 وقال آخرون: بل عنى بذلك زّاة الوطر. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عمرو بن عب  ال ميم  اءَمفمي  قمال: حم ثنا ممروان بمن معاويمة  عمن أبمي خفم ة  28593  

قال:  خفم عفى أبي العالية  فقال لي: إذا َغ َوت غ ا إلى العيم  فممّر بمي  قمال: فممررت بمه  فقمال: 
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فعفمم  هل َطِعمم شيئا  قفم: زعم  قال: أَفَْضم عفى زوسك من الماء  قفم: زعم  قال: فمأخبرزي مما

مَر اْسمَم َربّمِه فََامفّى  َّ ّّى َوذَ بلّاتك  قفم: ق  وّتهتها  قال: إزما أر تك لهذا  ثم قرأ: قَْ  أْففََح َمْن تََل

 وقال: إن أهل الم ينة ء يََرون ص قة أفضل منها  ومن ِسقاية الماء.

ََّر اْسَم َربِّه فََافّى اختفف أهمل التأويمل فمي تأويمل قولمه: وَ    مَر اْسمَم َربّمِه فََامفّى فقمال وقوله: َوذَ َّ ذَ

 بعضهم: معنى ذلك: وّح  هللا. ذّر من قال ذلك:

َّمَر 28594   ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابمن عبماس َوذَ

 اْسَم َربِّه فََافّى يقول: وّح  هللا سب ازه وتعالى.

  عاه ورغب إليه.وقال آخرون: بل معنى ذلك: وذّر هللا و  

والاواا من القول في ذلك: أن يقمال: وذّمر هللا فوّحم ه  و عماه ورغمب إليمه  ألن ّمّل ذلمك ممن   

 ذّر هللا  ولم يتُاِص هللا تعالى من ذّره زوعا  ون زوع.

وقولممه: فََاممفّى اختفممف أهممل التأويممل فممي تأويممل ذلممك  فقممال بعضممهم: ُعنِممي بممه: فّاممفى الاممفوات   

 ال ذلك:التمس. ذّر من ق

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28595  

 فََافّىيقول: ّصفى الافوات التمس.

 وقال آخرون: عني به: ص ة العي  يوم الوطر.  

 وقال آخرون: بل ُعني به: وذّر اسم ربه ف عا وقالوا: الا ة ها هنا: ال عاء.  

من القول أن يقال: ُعنِي بقولمه: فََامفّى: الامفوات  وذّمر هللا فيهما بالت ميم  والتم يم   والاواا  

 وال عاء.

وقولممه: بَممْل تُمماْلثُِروَن اْلَ يمماةَ المم ّزْيا يقممول لفنمماس: بممل تممالثرون أيهمما النمماس زينممة ال يمماة المم زيا عفممى   

ير لكمم أيهما النماس وأبقمى بقماء  ألن ال يماة اءَخرة واءَِخَرةُ َخْيٌر لَُكْم وأْبقَى يقول: وزينة اءَخرة خ

ال زيا فازية  واءَخرة باقية  ء تنوَ ُ وء تونى. وبن و الذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. ذّمر ممن 

 قال ذلك:

ـم حمم ثنا برمر  قممال: حمم ثنا يليم   قممال: حم ثنا سممعي   عممن قتما ة بَممْل تُماْلثُِروَن اْلَ يمماةَ المم ّزْيا 28596  

 اس العاتفة إء من عام هللا. وقوله: َواءَِخَرةُ َخْيٌر في التير وأْبقَى في البقاء.فاختار الن

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قمال: حم ثنا أبمو حمملة  عمن عطماء  عمن 28597  

ثُِروَن اْلَ ياةَ ال ّزْيا َعْرفََ ة الثقوّي  قال: استقرأت ابن مسعو  َسبّحِ اْسَم َربَّك األْعفَى  ففما بفغ: بَْل تاُلْ 

ترك القراءة  وأقبل عفى أص ابه  وقال: آثرزا ال زيا عفى اءَخرة  فسكم القموم  فقمال: آثرزما الم زيا 

ألزا رأينا زينتها وزساءها وطعامها وشمرابها  وُزِويمم عنما اءَخمرة  فاخترزما همذا العاتمل  وترّنما 

 اءَتل.

ْل تُماْلثُِروَن اْلَ يماةَ الم ّزْيا فقمرأ ذلمك عاّممة قمّراء األمامار: بَمْل واختفوم القمّراء فمي قمراءة قولمه: بَم  

 تاُْلثُِروَن بالتاء  إء أبا عمرو  فإزه قرأه بالياء  وقال: يعني األشقياء.

والذي ء أوثر عفيه في قراءة ذلك التاء  إلتماع ال  ة من القّراء عفيه. وذُّر أن ذلك في قمراءة   

 اْلثُِروَن فذلك أيضا شاه  لا ة القراءة بالتاء.أُبّي: بَْل أْزتُْم تُ 

وقولمه: إّن َهممذَا لَِوممي الّاممُ ِف األُولممى اختفممف أهممل التأويمل فممي الممذي أشممير إليممه بقولممه هممذا  فقممال   

 ذّر من قال ذلك:«. سبح اسم ربك األعفى»بعضهم: أُشير به إلى اءَيات التي في 

  عمن سمويان  عمن أبيمه  عمن عكِرممة إّن َهمذَا لِومي ـ ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمران28598  

 الّاُ ِف األُولى ُصُ ِف إْبَراِهيَم َوُموَسى يقول: اءَيات التي في سبح اسم ربك األعفى.

 وقال آخرون: قاة هذه السورة. ذّر من قال ذلك:  

الية إن َهذَا ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع  عن أبي الع28599  

 لَِوي الّاُ ِف األُولى ُصُ ِف إْبَراِهيَم َوُموَسى قال: قاة هذه السورة لوي الا ف األولى.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن هذا الذي قّص هللا تعالى في هذه السمورة لَِومي الّامُ ِف األُولمى.   

 ذّر من قال ذلك:
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ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: إّن َهذَا لَِوي  ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن28600  

الّاُ ِف األُولى قال: إن هذا الذي قّص هللا في هذه السورة  لوي الا ف األولمى ُصمُ ِف إْبمَراِهيَم 

 َوُموَسى.

وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك في قوله: َواءَِخمَرةُ َخْيمٌر وأْبقَمى فمي الام ف األولمى. ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه: إّن َهمذَا لَِومي الّامُ ِف 28601  

 األُولى قال: تتابعم ّتب هللا ّما تسمعون  أن اءَخرة خير وأبقى.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: إّن َهذَا لَِوي الّاُ ِف 28602  

ُصممُ ِف إْبممَراِهيَم َوُموَسممى قممال: فممي الامم ف التممي أزللهمما هللا عفممى إبممراهيم وموسممى: أن األُولممى 

 اءَخرة خير من األولى.

مَر اسمَم َربّمِه    َّ وأولى األقموال فمي ذلمك بالامواا  قمول ممن قمال: إن قولمه: قَمْ  أْففَمَح َممْن تََلّمى َوذَ

ةُ َخْيٌر َوأْبقَى: لوي الام ف األولمى  صم ف إبمراهيم خفيمل فََافّى بَْل تاُْلثُِروَن اْلَ ياةَ ال ّزْيا َواءَِخرَ 

 الرحمن  وص ف موسى بن عمران.

وإزما قفم: ذلك أولى بالا ة من غيره  ألن هذا إشارة إلمى حاضمر  فمألن يكمون إشمارة إلمى مما   

 قرا منها  أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. وأما الا ف: فإزها تمع ص يوة  وإزما ُعنِي بها:

 ّتب إبراهيم وموسى.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة  عمن أبمي التفم   قمال: زللمم 28603  

ص ف إبراهيم في أّول ليفة من رمضان  وأزللم التوراة لسمّم ليمال خفمون ممن رمضمان  وأزملل 

 ربع وعررين.اللبور ءثنتي عررة ليفة  وأزلل اإلز يل لثمازي عررة  وأزلل الورقان أل

 سورة الغاشية

 سورة الااشية مكية

 وآياتها سم وعررون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 7-1اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َهْل أَتَاَك َحِ يُث اْلاَاِشيَِة *  ُوُتوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشعَةٌ *  َعاِمفَمةٌ زّاِصمبَةٌ *  

َى ِمْن َعْيٍن آزِيٍَة *  لّْيَس لَُهْم َطعَماٌم إِءّ ِممن َضمِريعٍ *  ءّ يُْسمِمُن َوءَ يُْانِمي تَْافََى زَارا  َحاِميَة  *  تُْسقَ 

 ِمن ُتوعٍ {.

يقول تعمالى ذّمره لنبيمه م مم  صمفى هللا عفيمه وسمفم: َهمْل أتماَك يما م مم  َحمِ يُث اْلااِشميَةُ يعنمي:    

ال بعضمهم: همي القياممة تارمى النماس قاتها وخبرها. واختفف أهل التأويل في معنى الااشمية  فقم

 باألهوال. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس اْلااِشيَةُ 28604  

 من أسماء يوم القيامة  عّظمه هللا  وحذّره عبا ه.

تا ة  قوله: َهْل أتاَك َحِ يُث اْلااِشيَِة ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن ق28605  

 قال: الااشية: الساعة.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 في قوله: َهْل أتاَك َحِ يُث اْلااِشيَِة قال: الساعة.

 ذّر من قال ذلك: وقال آخرون: بل الااشية: النار تاَرى وتوه الَكوَرة.  

َُّريمب  قمال: حم ثنا ابمن يممان  عمن أشمعث  عمن سمعي   فمي قولمه: َهمْل أتماَك 28606   ـ حم ثنا أبمو 

 َحِ يُث اْلااِشيَِة قال: غاشية النار.
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... والاواا من القول في ذلك: أن يقال: إن هللا قال لنبيه صفى هللا عفيه وسفم: َهْل أتاَك َحمِ يُث   

برزا أزه عنى غاشية القيامة  وءأزه عنى غاشية النار  وّفتاهما غاشية  همذه تارمى اْلااِشيَِة ولم يت

الناس بالب ء واألهوال والكروا  وهذه تارى الكوار بالفْوح فمي الوتموه  والّرمواظ والنّ ماس  فم  

 قول في ذلك أصّح من أن يقال ّما قال تّل ثناؤه  ويعّم التبر بذلك ّما عمه.

يَْوَمئٍِذ خاِشعَةٌ يقول تعالى ذّره: وتوه يومئٍذ  وهي وتوه أهمل الكومر بمه. خاشمعة:  وقوله: ُوُتوهٌ   

 يقول: ذليفة. ذّر من قال ذلك:

 ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ُوُتوهٌ يَْوَمئٍِذ خاِشعَةٌ: أي ذليفة.28607  

ن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: خاِشمعَةٌ ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابم28608  

 قال: خاشعة في النار.

وقوله: عاِمفةٌ يعني: عامفة في النار. وقوله: زاِصبَةٌ يقول: زاصبة فيها. وبن و الذي قفنما فمي ذلمك   

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ث28609  

 عباس عاِمفَةٌ زاِصبَةٌ فإزها تعمل وتَنَاب في النار.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  عن أبي رتاء  قال: سممعم ال سمن  قمرأ: عاِمفَمةٌ 28610  

 زاِصبَةٌ قال: لم تعمل ر في ال زيا  فأعمفها في النار.

ال: ح ثنا سعي   عن قتا ة عاِمفَةٌ زاِصبَةٌ تََكبّرت في ال زيا ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   ق28611  

 عن طاعة هللا  فأعمفها وأزابها في النار.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قولمه: عاِمفَمةٌ زاِصمبَةٌ قمال:    

 عامفة زاصبة في النار.

وهب  قال: قال ابن زي   فمي قولمه: عاِمفَمةٌ زاِصمبَةٌ قمال:  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن28612  

 ء أح  أزَاُب وء أش ّ من أهل النار.

 وقوله: تَْافَى زارا حاِميَة  يقول تعالى ذّره: تر  هذه الوتوه زارا حامية ق  َحِميم واشت ّ حّرها.  

بوممتح التمماء  بمعنممى: تَْاممفَى واختفوممم القممّراء فممي قممراءة ذلممك  فقرأتممه عامممة قممّراء الكوفممة تَْاممفَى   

بضم التاء اعتبارا بقوله: تُْسقَى ِمْن َعيٍن آزِيٍَة  والقمول فمي « تُْافَى»الوتوه. وقرأ ذلك أبو عمرو: 

 ذلك أزهما قراءتان ص ي تا المعنى  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب.

ن َشراا عين قم أَزَى حّرهما  فبفمغ وقوله: تُْسقَى ِمْن َعيٍن آزِيٍَة يقول: تُْسقَى أص اا هذه الوتوه م  

 غايته في ش ّة ال ّر. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28613  

 ْزيَها.عباس  قوله: تُْسقَى ِمْن َعيٍن آزِيٍَة قال: هي التي ق  أطال أَ 

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  عن ال سن  فمي قولمه: تُْسمقَى ِممْن 28614  

 َعيٍن آزِيٍَة قال: أزَى طبتها منذ يوم خفق هللا ال زيا.

 ـ ح ثني به يعقوا مّرة أخرى  فقال: منذ يوم خفق هللا السموات واألرض.28615  

قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر    ـ ح ثني م م  بن عمرو 28616  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  في قول هللا: ِمْن َعميٍن 

 آزِيٍَة قال: ق  بفام إزاها  وحان شربها.

ْسمقَى ِممْن َعميٍن آزِيَمٍة ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: تُ 28617  

 يقول: ق  أَزَى طبتها منذ خفق هللا السموات واألرض.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن  في قوله: ِمْن َعميٍن 28618  

 آزِيٍَة قال: من عين أَزَى حّرها: يقول: ق  بفغ حّرها.

 آزِيٍَة من عين حاضرة. ذّر من قال ذلك:وقال بعضهم: ُعنِي بقوله: ِمْن َعيٍن   

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: تُْسقَى ِممْن َعميٍن آزِيَمٍة 28619  

 قال: آزية: حاضرة.
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وقولمه: لَمْيَس لَُهمْم َطعمماٌم إءّ ِممْن َضمِريعٍ يقممول: لميس لهمالءء المذين هممم أصم اا التاشمعة العامفممة   

يمموم القيامممة  طعممام إء ممما يطعموزممه مممن ضممِريع. والضممريع عنمم  العممرا: زبممم يُقممال لممه الناصممبة 

الّرْبِرق  وتسميه أهل ال  از الّضِريع إذا يبس  ويسميه غيرهم: الّرمْبرق  وهمو سمّم. وبن مو المذي 

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال28620  

 عباس لَْيَس لَُهْم َطعاٌم إءّ ِمْن َضِريعٍ قال: الضريع: الّرْبرق.

ـ ح ثني م م  بن ُعبي ة الم اربّي  قال: ح ثنا عبا  بن يعقوا األس ّي  قال م مم : ثنما  28621  

  عن عكِرمة في قوله: لَْيَس لَُهْم وقال عبا : أخبرزا م م  بن سفيمان  عن عب  الرحمن األصبهازيّ 

 َطعاٌم إءّ ِمْن َضِريعٍ قال: الّربرق.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا إسماعيل بن ُعفَية  عن أبي رتاء  قال: ثني ز  ة  رتل من 28622  

ة عب  القيس عن عكِرمة  في قوله: لَْيَس لَُهْم َطعاٌم إءّ ِمْن َضِريعٍ قال: هي ش رة ذات شوك  ءطئم

 باألرض  فإذا ّان الربيع سّمتها قريح الّربرق  فإذا هاا العو  سمتها الّضِريع.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن ليث  عن م اه  لَْيَس 28623  

 لَُهْم َطعاٌم إءّ ِمْن َضِريعٍ قال: الربرق.

 ويان  عن ليث  عن م اه   مثفه.ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا ِمهران  عن س   

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

ال سن  قمال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َضمِريع قمال: الّرمبرق 

 اليابس.

  عن َمْعمر  عمن قتما ة إءّ ِممْن َضمِريعٍ قمال: ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور28624  

 هو الربرق إذا يبس يسمى الضريع.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: لَمْيَس لَُهمْم َطعماٌم إءّ ِممْن 28625  

 َضِريعِ يقول: من شّر الطعام  وأبرعه وأخبثه.

 ثنا شريك بن عب  هللا  في قوله: لَمْيَس لَُهمْم َطعماٌم إءّ ِممْن ـ ح ثني م م  بن عبي   قال: ح28626  

 ضِريعٍ قال: الّربرق.

 وقال آخرون: الّضِريع: ال  ارة. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عن تعور  عن سعي   في قوله: لَْيَس لَُهمْم َطعماٌم 28627   ـ ح ثنا أبو 

 ارة.إءّ ِمْن َضِريعٍ قال: ال  

 وقال آخرون: الّضريع: ش ر من زار. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28628  

 لَْيَس لَُهْم َطعاٌم إءّ ِمْن َضِريعٍ يقول: ش ر من زار.

يم   فمي قولمه: لَمْيَس لَُهمْم َطعماٌم إءّ ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن ز28629  

ِمْن َضِريعٍ قال: الضريع: الّروك من النار. قال: وأما في ال زيا فإن الضريع: الرموك اليمابس المذي 

 ليس له ورق  ت عوه العرا الضريع  وهو في اءَخرة شوك من زار.

َّفَته من أهل النمار  وقوله: ء يُْسِمُن َوء يُْانِي ِمْن ُتوعٍ يقول: ء يُسمن هذا ا   لضريع يوم القيامة أَ

 وء يُاني من ُتوعٍ يقول: وء يُْربِعهم من توع يايبهم.

 16-8اآلية : 
القمول فمـي تأويمـل قولمه تعمالى: }ُوُتموهٌ يَْوَمئِمٍذ زّاِعَممةٌ *  لَّسمْعيَِها َراِضميَةٌ *  فِمي َتنّمٍة َعاِليَممٍة *  ءّ 

مَواٌا ّمْوُضموَعةٌ *  َوزََمماِرُق تَْسَمُع فِيَها ءَِغيَة  *  فِيَهم ّْ ا َعمْيٌن َتاِريَمةٌ *  فِيَهما ُسمُرٌر ّمْرفُوَعمةٌ *  َوأَ

 َمْاوُوفَةٌ *  َوَزَرابِّي َمْبثُوثَةٌ {.

يقول تعالى ذّره: ُوُتوهٌ يَْوَمئٍِذ يعني: يوم القيامة زاِعَممةٌ يقمول: همي زاعممة بتنعميم هللا أهفهما فمي    

 ن بار.تناته  وهم أهل اإليما

وقوله: ِلَسْعيها َراِضيَةٌ يقول: لعمفها الذي عمفم في ال زيا من طاعة ربها راضية. وقيل: ِلَسمْعيها   

 َراِضيَةٌ والمعنى: لثواا سعيها في اءَخرة راضية.
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 وقوله: فِي َتنٍّة عاِليٍَة وهي بستان. عالية: يعني رفيعة.  

ء تسممع همذه الوتموه  المعنمى ألهفهما  فيهما فمي ال نمة العاليمة  وقوله: ء تَْسَمُع فِيها ءِغيَمة  يقمول:  

ءغيممة. يعنممي بال غيممة: ّفمممة لاممو. والفّاممو: الباطممل  فقيممل لفكفمممة التممي هممي لاممو ءغيممة  ّممما قيممل 

 لااحب ال رع:  ارع  ولااحب الورس: فارس  ولقائل الرعر شاعر وّما قال الُ طيئة:

 ٌن بالّاْيِف تاِمْر أَغَرْرتَنِي َوَزَعْمَم أزَّك ءبِ  

يعني: صاحب لمبن  وصماحب تممر. وزعمم بعمض الكموفيين أن معنمى ذلمك: ء تسممع فيهما حالومة   

عفى الكذا  ولذلك قيل ءغية ولهذا المذي قالمه ممذهب ووتمه  لموء أن أهمل التأويمل ممن الام ابة 

 و الذي قفنا في ذلك والتابعين عفى خ فه  وغير تائل ألح  خ فهم فيما ّازوا عفيه م معين. وبن

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28630  

 عباس  قوله: ء تَْسَمُع فِيها ءِغيَة  يقول: ء تسمع أذ ى وء باط  .

م  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصم28631  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: ء تَْسمَمُع فِيهما 

 ءِغيَة  قال: شتما.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: ء تَْسَمُع فِيها ءِغيَمة : ء 28632  

 باط    وء شاتما. تسمع فيها

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن َمْعَمر  عن قتا ة  مثفه.   

واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته عامة قّراء الكوفة وبعض قّراء الم ينة وهمو أبمو تعومر ء   

بضم « ء تُْسَمعُ »و عمرو: تْسَمُع بوتح التاء  بمعنى: ء تسمع الوتوهُ. وقرأ ذلك ابن ّثير وزافع وأب

التاء  بمعنى ما لم يسّم فاعفه  ويالزّث تسمع  لتأزيث ءغية. وقرأ ابمن م يامن بالضمم أيضما  غيمر 

 أزه ّان يقرؤها بالياء  عفى وته التذّير.

والاواا من القول فمي ذلمك عنم ي  أن ّمّل ذلمك قمراءات معروفمات صم ي ات المعمازي  فبمأّي   

 .ذلك قرأ القارىء فمايب

 وقوله: فِيها َعيٌن تاِريَةٌ يقول: في ال نة العالية عين تارية في غير أُخ و .  

وقوله: فِيها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ والسرر: تمع سرير  مرفوعة ليرى المالمن إذا تفس عفيها تميع ما   

 خّوله ربه من النعيم والمفك فيها  ويف ق تميع ذلك باره.

 وزة. ذّر من قال ذلك:وقيل: ُعني بقول مرفوعة: موض  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28633  

 عباس: فِيها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ يعني: موضوزة  ّقوله: ُسرر ماووفة  بعضها فوق بعض.

َواٌا َمْوُضوَعةٌ وهي تمع ّوا  وهي األباريق التمي ء آذا   ّْ ن لهما. وقم  بيّنما ذلمك فيمما وقوله: َوأ

مضى  وذّرزا ما فيه من الرواية  بما أغنى عن إعا ته. وُعني بقوله: َمْوُضوَعةٌ: أزهما موضموعة 

 عفى حافة العين ال ارية  ّفما أرا وا الررا  وت وها مألى من الرراا.

حمم ها زُْمُرقممة  بضممم وقولممه: َوزممماِرُق َمْامموُوفَةٌ يعنممي بالنمممارق: الوسممائ  والمرافممق والنمممارق: وا  

النون. وق  ُحكي عن بعض ّفب سماعا زِْمِرقة  بكسر النمون والمراء. وقيمل: مامووفة ألن بعضمها 

 ب نب بعض. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

 ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه:28634  

 َوزماِرُق َمْاوُوفَةٌ يقول: المرافق.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28635  

 عباس  قوله: َوزماِرُق َمْاوُوفَةٌ يعني بالنّمارق: الم الس.

مماِرُق َمْاموُوفَةٌ ـ حم ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: وز28636َ  

 والنمارق: الوسائ .
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وقوله: َوَزَرابِّي َمْبثُوثَةٌ يقول تعالى ذّره: وفيها طنافس وبُسى ّثيرة مبثوثة موروشة  والواح ة:   

ِزْربية  وهي الّطنوسة التي لها خمل رقيق. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قمال 

 ذلك:

مناور  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن سمويان  قمال: حم ثنا  ـ ح ثنا أحم  بن28637  

توبة العنبرّي  عن عكِرمة بن خال   عن عب  هللا بن عممار  قمال: رأيمم عممر بمن التطماا رضمي 

 هللا عنه يافّي عفى َعْبقَرّي  وهو اللرابّي.

 َرابِّي َمْبثُوثَةٌ: المبسوطة.ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوزَ 28638  

 20-17اآلية : 
ْيمَف ُرفِعَمْم *   َّ َّْيَف ُخِفقَْم *  َوإِلَى الّسمَمآِء  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَفَ َ يَنُظُروَن إِلَى اإِلْبِل 

َّْيَف ُسِطَ ْم {. َّْيَف زُِابَْم *  َوإِلَى األْرِض   َوإِلََى اْلِ بَاِل 

ه لُمنكري ق رته عفى ما وصف في هذه السورة  من العقاا والنكال الذي أعم ّه يقول تعالى ذّر   

ألهل ع اوته  والنعيم والكرامة التي أع ّها ألهل وءيته: أف  ينظر هالءء المنكرون قُ رة هللا عفى 

  هذه األمور  إلى اإلبل ّيف خفَقها  وسترها لهم وذَلّفها  وتعفها ت مل حمفها بارّة  ثم تنهض به

والذي خفق ذلك غير عليل عفيه أن يتفق ما وصف من هذه األمور فمي ال نمة والنمار  يقمول تمّل 

ثناؤه: أف  ينظرون إلى اإلبمل  فيعتبمرون بهما  ويعفممون أن القُم رة التمي قم َر بهما عفمى خفقهما  لمن 

 يُع له خفق ما شابهها. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: لمما زعمم هللا مما فمي 28639  

ْيمَف ُخِفقَمْم فكازمم اإلبمل  َّ ال نة  َعّ ب من ذلك أهل الض لة  فأزلل هللا: أفَ  يَْنُظمُروَن إلمى اإلبِمِل 

 من عيح العرا ومن خَولهم.

بن تعور  قال: ح ثنا ُشعبة  عن أبي إس اق  عممن  ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م 28640  

 سمع شري ا يقول: اخرتوا بنا زنظر إلى اإلبل ّيف ُخفقم.

َّْيَف ُرفِعَْم يقمول تمّل ثنماؤه: أفم  ينظمرون أيضما إلمى السمماء ّيمف رفعهما    وقوله: َوإلى الّسماِء 

أن قُ رته الق رة التي ء يُع له  الذي أخبرّم أزه ُمع ّ ألوليائه ما وصف  وألع ائه ما ذّر  فيعفموا

 فعل شيء أرا  فعفه.

َّْيَف زُِابَْم يقول: وإلى ال بال ّيف أقيممم منتامبة ء تسمقى  فتنبسمى فمي    وقوله: َوإلى الِ باِل 

 األرض  ولكنها تعفها بق رته منتابة تام ة  ء تبرح مكازها  وء تلول عن موضعها. وق :

ْيمَف زُِامبَْم ـ ح ثنا برر  قال: حم ث28641   َّ نا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوإلمى الِ بماِل 

تااع  إلى ال بمل الّاميتو  عاممة يوممك  فمإذا أفضميم إلمى أعم ه  أفضميم إلمى عيمون متو مرة  

 وثمار مته لة ثم لم ت رثه األي ي ولم تعمفه  زعمة من هللا  وبُفاة األتل.

ْيمَف ُسمِطَ مْ    َّ يقمول: وإلمى األرض ّيمف بُسمطم  يقمال: تبمل ُمَسمّطح: إذا  وقوله: َوإلى األْرِض 

 ّان في أع ه استواء. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ْيمَف ُسمِطَ ْم: 28642   َّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوإلمى األْرِض 

 بقا ر عفى أن يتفق ما أرا  في ال نة. أي بُسطم  يقول: أليس الذي خفق هذا

 26-21اآلية : 
وَمَر  َّ ٌّّر *  لّْسَم َعفَْيِهم بُِمَسْيِطٍر *  إِءّ َمن تََولَّى َو ّّْر إِزَّمآ أَزَم ُمذَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَذَ

بََر *  إِّن إِلَْينَآ إِيَابَُهْم *  ثُمّ  ّْ  إِّن َعفَْينَا ِحَسابَُهْم {. *  فَْيعَذّبُهُ ّللّاُ اْلعَذَاَا األ

ّّْر يمما م ممم  عبمما ي بآيمماتي  وعظهممم     يقممول تعممالى ذّممره لنبيممه م ممم  صممفى هللا عفيممه وسممفم: فَممذَ

ٌّّر يقول: إزما أرسفتك إليهم مذّرا  لتمذّرهم زعمتمي عنم هم   ب   ي  وبفّاهم رسالتي إزَّما أْزَم ُمذَ

 وتعّرفهم ال زم لهم  وتعظهم.

َم َعفَْيِهْم بُِمسْيِطٍر يقول: لسم عفميهم بمسمفّى  وء أزمم ب بمار  ت مفهمم عفمى مما تريم . وقوله: لَسْ   

فهم إلّي  و عهم وحكمي فيهم يقال: قم  تسميطر فم ن عفمى قوممه: إذا تسمفى عفميهم. وبن مو  ِّ يقول: 

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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بو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أ28643  

 لَْسَم َعفَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر يقول: لسم عفيهم ب بار.

مْل 28644   ِّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة لَْسَم َعفَْيِهْم بُِمَسمْيِطٍر: أي 

 إلّي عبا ي.

حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر    ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال:28645  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم   قولمه: بُِمَسمْيِطٍر قمال: 

 تبار.

ٌّّر لَْسَم 28646   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: إزَّما أْزَم ُمذَ

ُمَسْيِطٍر قال: لسمم عفميهم بمسمفى أن تُكمِرِههم عفمى اإليممان  قمال: ثمم تماء بعم  همذا: تاِهمِ  َعفَْيِهْم بِ 

ُّّل َمْرَصٍ  وارص وهم ء يترتوا فِمي المبِ ِ  فمإْن  الُكوّاِر والمنافِِقيَن َواْغفُْش َعفَْيِهْم وقال اْقعُ ُوا لَُهْم 

بِيفَُهْم إّن ّللّاَ َغومموٌر َرِحمميٌم قممال: فنسممتم لَْسممَم َعفَممْيِهْم تممابُوا وأقمماُموا الّامم ةَ وآتُمموا الّلّمماةَ فََتفّمموا َسمم

َّْرى تَْنوَمُع  ّّْر فمإّن المذّ بُِمَسْيِطٍر قال: تاء اقتفه أو يُْسِفَم قمال: والتمذّرة ّمما همي لمم تنسمخ. وقمرأ: فَمذَ

 الُماْلِمنِيَن.

عن أبي اللبير  عن تابر ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  28647  

أُِمْرُت أْن أُقاتَِل النّماَس حتمى يَقُولُموا: ء إلَمهَ »بن عب  هللا  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

ثمم « إءّ ّللّاُ  فإذَا قالُوا: ء إلَهَ إءّ ّللّاُ  َعَاُموا ِمنّي ِ ماَءُهْم وأْمَوالَُهْم  إءّ بَِ قّهما  وِحسمابُُهْم عفمى ّللّاِ 

ٌّّر لَْسَم َعفَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر.  قرأ: إزَّما أْزَم ُمذَ

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن أبمي اللبيمر م مم  بمن مسمفم  قمال: سممعم    

تابر ابن عب  هللا  يقول: سمعم النبّي صفى هللا عفيه وسفم يقول  فذّر مثفه  إء أزمه قمال: قمال أبمو 

ٌّّر  لَْسَم َعفَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر.الّلبير: ثم   قرأ إزَّما أْزَم ُمذَ

ح ثنا يوسف بن موسى القَطان  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبمي الّلبيمر  عمن تمابر  عمن    

 رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم مثفه.

ّّر قوممك يما م مم    وَمَر يتوّتمه لموتهين: أحم هما: فمذ َّ   إء ممن تمولّى ممنهم وقوله: إءّ َمْن تَمَولّى و

استثناء ممن المذين ّمان التمذّير عفميهم  وإن « إء»عنك  وأعرض عن آيات هللا فكور  فيكون قوله 

لم يذّروا  ّما يقمال: مضمى فم ن  فم عا إء ممن ء تُْرَتمى إتابتمه  بمعنمى: فم عا النماس إء ممن ء 

وَمَر منقطعما عمما قبفمه  فيكمون معنمى تُْرَتى إتابته. والوته الثازي: أن ي عل قوله: إءّ َمْن تَموَ  َّ لّى و

الك م حينئٍذ: لسم عفيهم بمسيطر  إء من تولى وّور  يعذّبه هللا  وّذلك اءستثناء المنقطع يمت ن 

بأن ي سن معمه إن  فمإذا حسمنم معمه ّمان منقطعما  وإذا لمم ت سمن ّمان اسمتثناء متام   صم ي ا  

 ح  خول إن ها هنا ألزه استثناء ص يح.ّقول القائل: سار القوم إء زي ا  وء ياف

بََر: هو عذاا تهنم  يقول: فيعذّبه هللا العذاا األّبر عفى ّوره فمي    ّْ وقوله: فَيُعَذّبُهُ ّللّاُ اْلعَذَاَا األ

 ال زيا  وعذاا تهنم في اءَخرة.

ْينما ِحسمابَُهْم يقمول: ثمم إن وقوله: إّن إلَْينا إيابَُهْم يقول: إن إلينا رتوع من ّومر ومعما هم ثُمّم إّن َعفَ   

عفى هللا حسابه  وهو ي ازيه بما سفف منه من معاية ربه  يُْعِفُم بذلك زبيه م م ا صمفى هللا عفيمه 

وسفم أزه المتولي عقوبته  وزه  وهو الم ازي والمعاقِب  وأزه المذي إليمه التمذّير وتبفيمغ الرسمالة. 

 من قال ذلك:وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28648  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا  عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم   قولمه: إءّ َممْن تَمَولّى 

َّوََر قال: حسابه عفى هللا.  و

حم ثنا سمعي   عمن قتما ة إّن إِلَْينما إيمابَُهْم ثُمّم إّن َعفَْينما  ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال:28649  

 ِحسابُِهْم يقول: إن إلى هللا اإلياا  وعفيه ال ساا.

 سورة الفجر

 سورة الو ر مكية
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 وآياتها ث ثون

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 5-1اآلية : 
الّرْوعِ َواْلَوتِْر *  َوالفّْيِل إِذَا يَْسِر *  َهمْل القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َواْلوَْ ِر *  َولَياٍل َعْرٍر *  وَ 

 فِي ذَِلَك قََسٌم لِّذى ِحْ ٍر {.

 هذا قسم أقسم ربنا تّل ثناؤه بالو ر  وهو ف ر الابح.   

 واختفف أهل التأويل في الذي ُعني بذلك  فقال بعضهم: ُعنِي به النهار. ذّر من قال ذلك:  

ال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن األغمّر الِمنقمرّي  عمن خفيومة بمن ـ ح ثنا ابن حمي   ق28650  

 ال اين  عن أبي زار  عن ابن عباس  قوله: َواْلوَْ ِر قال: النهار.

 وقال آخرون: ُعنِي به ص ة الابح. ذّر من قال ذلك:  

ن ابمن ـ ح ثني م م  بن سعي   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيه  ع28651  

 عباس  قوله: واْلوَْ ِر يعني: ص ة الو ر.

 وقال آخرون: هو ف ر الابح. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يعقوا  قمال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  قمال: أخبرزما عاصمم األحمول  عمن عكِرممة  فمي 28652  

 قوله: واْلوَْ ِر قال: الو ر: ف ر الابح.

قمال: أخبرزممي عمممر بممن قمميس  عممن م ممم  بممن  ـم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب 28653  

 المرتوع  عن عب  هللا بن اللبير أزه قال: واْلوَْ ِر قال: الو ر: قسم أقسم هللا به.

وقوله: َولَياٍل َعْرٍر اختفف أهل التأويل في همذه الفيمالي العرمر أّي ليمال همي  فقمال بعضمهم: همي   

 ليالي عرر ذي ال  ة.

ل: ح ثنا ابن أبي ع ّي  وعب  الوهاا وم م  بن تعور  عن عوا  ـ ح ثنا ابن برار  قا28654  

عن زرارة  عن ابن عباس  قال: إن الفيالَي العرر التي أقسمم هللا بهما  همي ليمالي العرمر األول ممن 

 ذي ال  ة.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28655  

 ٍل َعْرٍر: عرر األض ى قال: ويقال: العرر: أوَل السنة من الم رم.عباس: َولَيا

ـم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن َوهممب  قمال: أخبرزممي عمممر بممن قمميس  عممن م ممم  بممن 28656  

 المرتوع  عن عب  هللا بن الّلبير َولَياٍل َعْرٍر: أّول ذي ال  ة إلى يوم الن ر.

  قال: أخبرزا عوا  قال: ح ثنا زرارة بمن أوفمى  قمال: قمال ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية   

 ابن عباس: إن الفيالي العرر ال تي أقسم هللا بهّن: هن الفيالي األَُول من ذي ال  ة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قمال: حم ثنا إسمرائيل  عمن أبمي إسم اق  عمن 28657  

 ل  ة  وهي التي وع  هللا موسى صفى هللا عفيه وسفم.مسروق َولَياٍل َعْرٍر قال: عرر ذي ا

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قمال: أخبرزما عاصمم األحمول  عمن عكِرممة َولَيماٍل 28658  

 َعْرٍر قال: عرر ذي ال  ة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن األغّر المنقرّي  عن خفيوة بن حاين  عن    

 زار  عن ابن عباس َولَياٍل َعْرٍر قال: عرر األض ى.أبي 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28659  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: َولَيماٍل 

 َعْرٍر قال: عرر ذي ال  ة.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة َولَيماٍل َعْرمٍر قمال: ّنما ز م ّ  ـ 28660  

 أزها عرر األض ى.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابمن ثَمور  عمن معممر  عمن يليم  بمن أبمي زيما   عمن 28661  

همي عرمر موسمى م اه   قال: ليس عمل في ليال من ليالي السمنة أفضمل منمه فمي ليمالي العرمر  و

 التي أتّمها هللا له.
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ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن أبي إس اق  عن مسمروق  28662  

 قال: ليال العرر  قال: هي أفضل أيام السنة.

ـ ُح ثم عن ال سين  قمال: سممعم أبما معماذ  يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28663  

 لَياٍل َعْرٍر يعني: عرر األض ى.يقول في قوله: وَ 

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َولَيماٍل َعْرمٍر قمال: 28664  

 أّول ذي ال  ة وقال: هي عرر الم ّرم من أّوله.

والاواا من القول في ذلك عن زا: أزها عرر األض ى  إلتماع ال  مة ممن أهمل التأويمل عفيمه    

 ب  هللا بن أبي زيا  القَْطوازّي:وأن ع

ـ ح ثني قال: ثني زي  بن حباا  قال: أخبرزي عياش بن عقبة  قال: ثني ُتبير بمن زعميم  28665  

والوَْ مِر َولَيماٍل َعْرمٍر  قمال: »عن أبي اللبير  عن تابر  أن رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم قمال: 

 «.َعْرُر األَْضَ ى

َوتِْر َوالفّْيِل إذَا يَْسِر َهْل فِي ذلَك قََسٌم اختفف أهل التأويل في الذي ُعنِمي بمه ممن وقوله: َوالّرْوعِ والْ   

 الوتر بقوله: واْلَوتِْر فقال بعضهم: الروع: يوم الن ر  والوتر: يوم عرفة. ذّر من قال ذلك:

عموا   ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي وعب  الوهاا وم م  بن تعور  عمن28666  

 عن ُزرارة بن أوفى  عن ابن عباس  قال: الوتر: يوم عرفة  والروع: يوم الذبح.

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: أخبرزا عوا  قال: ح ثنا زرارة بمن أوفمى  قمال: قمال    

 ابن عباس: الروع: يوم الن ر  والَوتر: يوم عرفة.

سفم  قال: ح ثنا همام  عن قتما ة  قمال: قمال عكِرممة  عمن ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عوان بن م   

 ابن عباس: الروع: يوم الن ر  والَوتر: يوم عرفة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا عبي  هللا  عن عكِرمة والّرمْوعِ 28667  

 واْلَوتِْر قال: الروع: يوم الن ر  والوتر: يوم عرفة.

 نا به مّرة أخرى  فقال: الروع: أيام الن ر  وسائر ال  يث مثفه.ـ وح ث28668  

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: أخبرزا عاصم األحول  عن عكِرمة في قوله: والّرمْوعِ    

 قال: يوم الن ر واْلَوتِْر قال: يوم عرفة.

عكِرمة  قال: الرموع: يموم الن مر  ح ثنا ابن ُحَمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبيه  عن    

 والوتر: يوم عرفة.

ـ قال: ثنا مهران  عن أبي سنان  عن الضم اك َولَيماٍل َعْرمٍر  والّرمْوعِ واْلمَوتِْر قمال: أقسمم 28669  

هللا بهّن لما يعفم من فضفهّن عفى سائر األيام  وخير هذين اليومين لما يُعفَم من فضفهما عفى سائر 

 ْوعِ واْلَوتِْر قال: الروع: يوم الن ر  والَوتر: يوم عرفة.هذه الفيالي. والرّ 

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة  قمال: ّمان عكِرممة يقمول: الرموع: يموم    

 األض ى  والوتر: يوم عرفة.

عرفة َوتْر   ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: قال عكِرمة:   

 والن ر شوع  عرفة يوم التاسع  والن ر يوم العاشر.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28670  

 يقول في قوله: والّرْوعِ يوم الن ر واْلَوتِْر يوم عرفة.

 لثالث. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: الروع: اليومان بع  يوم الن ر  والَوتر: اليوم ا  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: والّرْوعِ واْلَوتِْر قمال: 28671  

الروع: يومان بع  يوم الن ر  والوتر: يموم النّْومر اءَِخمر  يقمول هللا: فََممْن تَعَّ مَل فِمي يَمْوَميِن فَم  إثْمَم 

 إثَْم َعفَْيِه.َعفَْيِه َوَمْن تأَّخَر فَ  

 وقال آخرون: الروع: التفق ّفه  والوتر: هللا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28672  

 مارا.عباس َوالّرْوعِ َواْلَوتِْر قال: هللا وتر وأزتم شوع  ويقال الروع ص ة الا اة  والوتر ص ة ال
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28673  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم  َوالّرمْوعِ َواْلمَوتِْر قمال: 

ممر  وهللا المَوتر ّّل خفق هللا شوع  السماء واألرض  والبّر والب مر  وال مّن واإلزمس  والرممس والق

 وح ه.

ـ ح ثني يعقوا  قمال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  قمال: أخبرزما ابمن ُتمريج  قمال: قمال م اهم   فمي 28674  

ُّّل َشْيٍء َخفَْقنا َزْوَتميِن قمال: الكومر واإليممان: والسمعا ة والرمقاوة  والهم ى والضم لة   قوله: َوِمْن 

  والَوتْر: هللا قمال: وقمال فمي الرموع والموتر مثمل والفيل والنهار  والسماء واألرض  وال ّن واإلزس

 ذلك.

ـ ح ثني عب  األعفى بن واصل  قال: ح ثنا م م  بن عبي   قال: ح ثنا إسماعيل بن أبمي 28675  

خال   عن أبي صالح  في قوله َوالّرْوعِ َواْلَوتِْر قال: خفق هللا من ّّل شيء زوتين  وهللا َوتْمر واحم  

 َصَم .

  بن عمارة  قال: ح ثنا عبي  هللا بن موسى  قال: أخبرزما إسمرائيل  عمن أبمي ي يمى  ح ثني م م   

 عن م اه  َوالّرْوعِ َواْلَوتِْر قال: الروع: اللوا  والوتر: هللا.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن تابر  عن م اه  َوالّرْوعِ َواْلَوتِْر قمال: الموتر: هللا  ومما    

 فهو شوع. خفق هللا من شيء

 وقال آخرون: ُعنِي بذلك التفق  وذلك أن التفق ّفه شوع ووتر.  

ـ قال: ثنا ابن ثور  عن َمْعمر  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   فمي قولمه َوالّرمْوعِ َواْلمَوتِْر 28676  

 قال: التفق ّفه شوع ووتر  وأقسم بالتفق.

في ذلك: التفق ّفه شموع والّرمْوعِ واْلمَوتِْر ـ قال: ثنا ابن ثور  عن معمر  قال: قال ال سن 28677  

قال: ّان أبي يقول: ّّل شيء خفق هللا شوع ووتمر  فأقسمم بمما خفمق  وأقسمم بمما تبامرون وبمما ء 

 تبارون.

وقال آخرون: بل ذلك: الا ة المكتوبة  منها الروع ّا ة الو ر والظهر  ومنها الوتر ّام ة   

 المارا. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة قال: ّمان عممران بمن حامين 28678  

 يقول: الّرْوعِ َواْلَوتِْر: الا ة.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: َوالّرمْوعِ 28679  

 ع والوتر.َواْلَوتِْر قال عمران: هي الا ة المكتوبة فيها الرو

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع بن أزس َوالّرْوعِ َواْلَوتِْر 28680  

 قال: ذلك ص ة المارا  الروع: الرّعتان  والوتر: الرّعة الثالثة.

 وق  رفع ح يث عمران بن ُحاين بعضهم. ذّر من قال ذلك:  

ني أبي  قال: ثني خال  بن قيس  عن قتا ة  عن عممران بمن ـ ح ثنا زار بن عفّي  قال: ث28681  

همَي »عاام  عمن عممران بمن حامين  عمن النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم فمي الرموع والموتر  قمال: 

 «.الّا ةُ ِمْنها َشْوٌع  َوِمْنها َوتْرٌ 

الرموع  ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عومان بمن مسمفم  قمال: حم ثنا هممام  عمن قتما ة  أزمه ُسمئل عمن   

والوتر  فقال: أخبرزي عمران بمن ِعامام الّضمبَعي  عمن شميخ ممن أهمل البامرة  عمن عممران بمن 

 «.ِهَي الّا ةُ ِمْنها َشْوٌع  َوِمْنها َوتْرٌ »حاين  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: 

َُّريب  قال: ح ثنا عبي  هللا بن موسى  قمال: أخبرزما هممام بمن ي يمى  عمن     عممران بمن ح ثنا أبو 

عاام  عن شيخ من أهل البارة  عن عمران بن حاين: أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم قال 

 «.هَي الّا ةِ ِمْنها َشْوٌع  َوِمْنها َوتْرٌ »في هذه اءَية َوالّرْوعِ َواْلَوتِْر قال: 

اْلَوتِْر إن من الام ة ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوالّرْوعِ وَ 28682  

 شوعا  وإن منها وترا.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عوان بن مسفم  قال: ح ثنا هممام  عمن قتما ة  أزمه ُسمئل عمن 28683  

 الروع والوتر  فقال: قال ال سن: هو الع  .
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ممن قمال  وُروي عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم خبر يالي  القول الذي ذّرزا عن أبي الّلبير. ذّمر  

 ذلك:

ـ ح ثنا عب  هللا بن أبي زيا  القَْطَوازّي  قال: ح ثنا زي  بن ُحباا  قال: أخبرزي َعياش بن 28684  

عقبة  قال: ثني تبير بن زعيم  عن أبي اللبير  عن تابر: أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم قمال: 

 .«الّرْوُع: اْليَْوماِن  واْلَوتُْر: اْليَْوُم اْلَواِح ُ »

والاواا من القول فمي ذلمك: أن يقمال: إن هللا تعمالى ذّمره أقسمم بالرموع والموتر  ولمم يتامص   

زوعا من الروع وء من الوتر  ون زوع بتبر وء عقل  وّّل شوع ووتر فهو مما أقسم به  مما قمال 

 أهل التأويل إزه  اخل في قسمه هذا  لعموم قسمه بذلك.

: َواْلَوتِْر فقرأته عامة قمّراء الم ينمة ومكمة والبامرة وبعمض قمّراء واختفوم القّراء في قراءة قوله  

 الكوفة بكسر الواو.

والاواا من القول في ذلك: أزهما قراءتان مستويضمتان معروفتمان فمي قَمَرأَة األمامار  ولاتمان   

 مرهورتان في العرا  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب.

 الفيل إذا سار فذهب  يقال منه: سرى ف ن لي   يَْسِري: إذا سار.وقوله: َوالفّْيِل إذَا يَْسِر يقول: و  

وقال بعضهم: ُعنِي بقوله َوالفّْيِل إذَا يَْسِر ليفة َتْمع  وهي ليفة المل لوة. وبن و الذي قفنا فمي ذلمك   

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

بممن قمميس  عممن م ممم  بممن  ـم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قمال: أخبرزممي عمممر28685  

 المرتوع  عن عب  هللا بن اللبير َوالفّْيِل إذَا يَْسِر حتى يُْذِهب بعضه بعضا.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28686  

 عباس: َوالفّْيِل إذَا يَْسِر يقول: إذا ذهب.

  قال: ح ثنا عبي  هللا بن موسى  قال: أخبرزا إسرائيل  عن أبي ـ ح ثني م م  بن ُعمارة28687  

 ي يى  عن م اه  َوالفّْيِل إذَا يَْسِر قال: إذا سار.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع  عن أبي العالية َوالفّْيمِل 28688  

 إذَا يَْسِر قال: والفيل إذا سار.

   قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوالفّْيِل إذَا يَْسِر يقول: إذا سار.ـ ح ثنا برر28689  

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله َوالفّْيمِل إذَا يَْسمِر قمال:    

 إذا سار.

وله: َوالفّْيِل إذَا يَْسمِر قمال: ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في ق28690  

 الفيل إذا يسير.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن تابر  عن عكِرمة َوالفّْيِل إذَا يَْسمِر 28691  

 قال: ليفة تمع.

واختفوممم القممّراء فممي قممراءة ذلممك  فقرأتممه عامممة قممّراء الرممام والعممراق يَْسممِر بايممر يمماء. وقممرأ ذلممك   

ن القّراء بإثبات الياء وحذا الياء في ذلك أع ب إلينا  ليوفمق بمين رؤوس اءَي إذ ّازمم تماعة م

بالراء. والعرا ربما أسقطم الياء في موضع الرفع مثل هذا  اّتواء بكسرة ما قبفها منها  من ذلك 

 قول الراعر:

  لَْيَس تَْتوَى يَساَرتِي قَْ َر يَْوٍمَولَقَْ  تُْتِف ِشيَمتِي إْعساِري 

وقوله: َهْل فِي ذلَك قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر يقول تعالى ذّره: هل فيمما أقسممم بمه ممن همذه األممور َمْقنمع   

لذي ِح ر. وإزما ُعنِي بذلك: إن في هذا القسمم مكتو مى لممن عقمل عمن ربمه  ممما همو أغفمش منمه فمي 

مى وذي عقمل يقمال لفر تمل إذا ّمان مالكما زوسمه األقسام. فأما معنى قوله: ِلِذي ِحْ مٍر: فإزمه لمذي ِح  

قاهرا لها ضابطا: إزه لذو َحَ ر  ومنه قولهم: َحَ ر ال ماّم عفمى فم ن. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك 

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ُّريمب وأبمو السمائب  قماء: حم ثنا ابمن إ ريمس  قمال: أخبرزما قمابوس بمن أبمي 28692   ـ ح ثنا أبو 

 اس  في قوله: ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي النَّهى والعقل.ظبيان  عن أبيه  عن ابن عب
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ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابمن عبماس  فمي قولمه ِلمِذي    

 ِحْ ٍر قال: ألولي النَّهى.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس:    

 فِي ذلَك قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر قال: ذو الِ ْ ر والنّهى والعقل. َهلْ 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن قابوس بمن أبمي ظبيمان  عمن أبيمه  عمن ابمن    

 عباس قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي عقل  لذي زُه ى.

ة بمن ال امين  عمن أبمي زامر  عمن قال: ثنا مهران  عن سويان  عن األغّر الِمنقرّي  عن خفيوم   

 ابن عباس قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي لُّب  لذي ِحَ ى.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى  عن ابن أبمي ز ميح  28693  

 عن م اه   قوله َهْل فِي ذلَك قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي عقل.

ال سن  قال: ح ثنا ورقاء تميعما  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم :  ح ثني ال ر   قال: ح ثنا   

 لذي عقل لذي رأي.

ح ثني م م  بن عمارة  قال: ح ثنا عبي  هللا بن موسى  قال: أخبرزما إسمرائيل  عمن أبمي ي يمى     

 عن م اه  َهْل فِي ذَلَك قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي لّب  أو زُه ى.

قال: ح ثنا خفف بن خفيوة  عن ه ل بمن َخبّماا  عمن م اهم   فمي قولمه ح ثنا ال سن بن عرفة     

 قََسٌم ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي عقل.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  عن ال سن َهْل فِي ذَلَك قََسمٌم ِلمِذي 28694  

 ِحْ ٍر قال: لذي ِحْفم.

ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: ِلمِذي ِحْ مٍر ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا 28695  

ى وقال ال سن: لذي لُّب.  قال: لذي ِح  

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  في قوله َهمْل فِمي ذلمَك قََسمٌم ِلمِذي ِحْ مٍر    

ى  لذي عقل ولُّب.  لذي ِح  

ال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َهمْل فِمي ذلمَك قََسمٌم ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قم28696  

ِلِذي ِحْ ٍر قال: لذي عقل  وقرأ: ِلقَْوٍم يَْعِقفُوَن وألولي األلباا  وهم الذين عماتبهم هللا  وقمال: العقمل 

 والفّّب واح   إءّ أزه يوترق في ّ م العرا.

 11-6اآلية : 
َّْيمفَ  فَعَمَل َربّمَك بِعَماٍ  *  إَِرَم ذَاِت اْلِعَمماِ  *  الّتِمي لَمْم يُْتفَمْق  القول فـي تأويمـل قولمه تعمالى:}أَلَْم تَمَر 

اْ فِمي ِمثْفَُها فِي اْلبِ َِ  *  َوثَُمو َ الِّذيَن َتابُواْ الّاْتَر بِماْلَواِ  *  َوفِْرَعمْوَن ِذى األْوتَماِ  *  الّمِذيَن َطاَموْ 

 اْلبِ َِ  {.

َّْيَف فَعََل     َربَّك بِعاٍ  إَرَم يقول تعمالى ذّمره لنبيمه م مم  صمفى هللا عفيمه وسمفم: ألمم وقوله: أَلَْم تََر 

 تنظر يا م م  بعين قفبك  فترى ّيف فعل ربك بعا  .

واختفف أهل التأويل في تأويل قوله: إَرَم فقال بعضهم: هي اسم بف ة  ثم اختفمف المذين قمالوا ذلمك   

 به اإلسكن رية. ذّر من قال ذلك: في البف ة التي ُعنِيم بذلك  فقال بعضهم: ُعنيم

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: ثني يعقوا بن عب  المرحمن اللهمري  عمن 28697  

 أبي صتر  عن القَُرظي  أزه سمعه يقول: إَرَم ذَاِت اْلِعماِ  اإلسكن رية.

 قال أبو تعور  وقال آخرون: هي ِ َمرق. ذّر من قال ذلك:  

 م  بن عب  هللا اله لّي من أهل البارة  قال: ح ثنا ُعبي  هللا بن عب  الم يم   ـ ح ثني م28698  

 قال: ح ثنا ابن أبي ذئب  عن الُمقبري بِعاٍ  إَرَم ذَاِت اْلِعماِ  قال:  مرق.

 وقال آخرون: ُعني بقوله: إَرَم: أمة. ذّر من قال ذلك:  

 بن موسى  قال: أخبرزا إسرائيل  عن أبي ـ ح ثني م م  بن عمارة  قال: ح ثنا عبي  هللا28699  

 ي يى  عن م اه  قوله: إَرَم قال: أمة.

 وقال آخرون: معنى ذلك: الق يمة. ذّر من قال ذلك:  
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28700  

ي ز مميح  عمن م اهمم   قولمه: إَرَم قممال: قمال: حم ثنا ال سممن  قمال: حمم ثنا ورقماء  تميعمما عمن ابممن أبم

 الق يمة.

 وقال آخرون: تفك قبيفة من عا . ذّر من قال ذلك:  

ْيمَف فَعَمَل َربّمَك 28701   َّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: أَلَْم تَمَر 

 ا   بيم ممفكة عا .بِعاٍ  إَرَم ذَاِت اْلِعماِ  قال: ّنا ز  ّ  أن إرم قبيفة من ع

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  فمي قولمه: إَرَم قمال: قبيفمة ممن    

 عا   ّان يقال لهم: إرم  ت ّ عا . ذّر من قال ذلك:

َّْيَف فَعََل َربَّك بِعاٍ  28702   إَرَم يقول ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا سفمة  عن ابن إس اق أَلَْم تََر 

 هللا: بعا  إرم  إن عا  بن إرم بن عوص بن سام بن زوح.

 وقال آخرون إَرَم: الهالك. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28703  

َّْيَف فَعََل َربَّك بِعاٍ  إَرَم يعني باإلرم  : الهالك أء ترى أزك تقول: أُِرَم بنو ف ن.عباس: أَلَْم تََر 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28704  

 يقول في قوله: بِعاٍ  إَرَم اله ك أء ترى أزك تقول: أُِرَم بنو ف ن: أي َهفَُكوا.

ف ة ّازم عا  تسمكنها  ففمذلك ر ّت عفمى عما  والاواا من القول في ذلَك: أن يُقال: إن إرم إما ب  

لإلتباع لها  ولم يُْ ر من أتل ذلمك  وإمما اسمم قبيفمة ففمم يُْ مر أيضما  ّمما ء يُْ مرى أسمماء القبائمل  

 ّتميم وبكر  وما أشبه ذلك إذا أرا وا به القبيفة. وأما اسم عا  ففم ي ر  إذ ّان اسما أع ميا.

ل: ُعنِي بمذلك الق يممة  فقمول ء معنمى لمه  ألن ذلمك لمو ّمان معنماه فأما ما ذُّر عن م اه   أزه قا  

 لكان متووضا بالتنوين  وفي ترك اإلتراء ال ليل عفى أزه ليس بنعم وء صوة.

وأشبه األقوال فيه بالاواا عن ي: أزها اسم قبيفة من عما   ولمذلك تماءت القمراءة بتمرك إضمافة   

م تر ما فعل ربمك بتمميم زهرمل  فيتمرك إتمراء زهرمل  وهمي عا  إليها  وترك إترائها  ّما يقال: أل

قبيفة  فترك إتراؤها لذلك  وهي في موضع خومص بمالر ّ عفمى تمميم  ولمو ّازمم إرم اسمم بفم ة أو 

اسم ت ّ لعا  ل اءت القراءة بإضمافة عما  إليهما  ّمما يقمال: همذا عممُرو زبيمٍ  وحماتُم طميء وأعرمى 

يما أرى  ّما قال قتا ة  وهللا أعفم  ففذلك أتمعم القمّراء فيهما عفمى َهْم اَن  ولكنها اسم قبيفة منها  ف

 ترك اإلضافة  وترك اإلتراء.

وقولممه: ذاِت اْلِعممماِ  اختفممف أهممل التأويممل فممي معنممى قولممه: ذَاِت اْلِعممماِ  فممي هممذا الموضممع  فقممال   

عَّمم   وقمالوا: بعضهم: معناه: ذات الطول  وذهبوا في ذلك إلى قول العرا لفرتل الطويل: رتل مُ 

 ّازوا طوال األتسام. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28705  

 عباس ذاِت اْلِعماِ  يعني: طولهم مثل العما .

رائيل  عن أبي ـ ح ثني م م  بن عمارة  قال: ح ثنا عبي  هللا بن موسى  قال: أخبرزا إس28706  

 ي يى  عن م اه  قوله: ذَاِت اْلِعماِ  قال: ّان لهم تسم في السماء.

وقال بعضهم: بمل قيمل لهمم ذَاِت اْلِعمماِ  ألزهمم ّمازوا أهمل َعَمم   ينتِ عمون الايمو   وينتقفمون إلمى   

 الكإل حيث ّان  ثم يرتعون إلى منازلهم. ذّر من قال ذلك:

قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  28707  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: اْلِعمماِ  قمال: 

 أهل َعمو  ء يقيمون.

زهمم ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ذَاِت اْلِعماِ  قال: ذُّمر لنما أ28708  

 ّازوا أهل َعمو  ء يقيمون  سيارة.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة ذَاِت اْلِعمماِ  قمال: ّمازوا أهمل    

 عمو .

 وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناء بناه بعضهم  فريّ  َعَم ه  ورفع بناءه. ذّر من قال ذلك:  
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رزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: إَرَم ذَاِت اْلِعماِ  قال: ـ ح ثني يوزس  قال: أخب28709  

عا  قوم هو   بنَوها وعمفوها حين ّازوا في األحقاا  قال: لَْم يُْتفَمْق ِمثْفُهما مثمل تفمك األعممال فمي 

الب  . قال: وّذلك في األحقاا في حضرموت  ثم ّازم عا  قال: وثَّم أحقاا الرممل ّمما قمال هللا 

 حقاا من الرمل  رمال أمثال ال بال  تكون مظفة م ّوفة.باأل

 وقال آخرون: قيل ذلك لهم لّرة أب ازهم وقواهم. ذّر من قال ذلك:  

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28710  

 يقول  في قوله: ذَاِت اْلِعماِ  يعني: الر ّة والقّوة.

األقوال في ذلك بما  ّل عفيه ظاهر التنليل: قول من قال: ُعنِي بذلك أزهم ّازوا أهل عمو   وأشبه  

سيارة  ألن المعروا في ّ م العرا من العما   ما ُعم  به التيمام ممن الترمب  والسمواري التمي 

: ذَاِت ي مل عفيها البناء  وء يعفم بناء ّان لهم بالعمما  بتبمر صم يح  بمل وّتمه أهمل التأويمل قولمه

اْلِعماِ  إلى أزه ُعنِي به طول أتسامهم  وبعضهم إلى أزه ُعني به عما  ِخيمامهم  فأمما ِعمما  البنيمان  

ف  يعفم ّثير أح  من أهل التأويل وتهه إليه  وتأويل القمرآن إزمما يوتمه إلمى األغفمب األشمهر ممن 

 معازيه  ما ُوت  إلى ذلك سبيل   ون األزكر.

يُْتفَْق ِمثْفُها فِي اْلبِ ِ  يقمول تمّل ثنماؤه: ألمم تمر ّيمف فعمل ربمك بعما   إرم التمي لمم  وقوله: الّتِي لَمْ   

يتفق مثفها في الب    يعني: مثل عا   والهاء عائم ة عفمى عما . وتمائل أن تكمون عائم ة عفمى إرم  

واألَْيم . وبن مو المذي  لما ق  بيّنا قبُل أزها قبيفة. وإزما ُعنِي بقوله: لم يُتفق مثفها في الِعَظِم والمبطح

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: الّتِي لَْم يُْتفَْق ِمثْفُهما فِمي 28711  

 اْلبِ ِ : ذّر أزهم ّازوا اثني عرر ذراعا طوء  في السماء.

ذات العما  التي لم يُتفق مثفها في الب    لم يتفق مثل األعم ة فمي وقال آخرون: بل معنى ذلك:   

الب    وقالوا: التي لم يتفق مثفها من صوة ذات العمما   والهماء التمي فمي مثفهما إزمما همي ممن ذّمر 

 ذات العما . ذّر من قال ذلك:

 ز وه. ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله  فذّر28712  

وهذا قول ء وته له  ألن العما  واح  مذّر  والتي لألزثى  وء يوصف المذّر بمالتي  ولمو ّمان   

ذلك من صموة الِعمما  لقيمل: المذي لمم يتفمق مثفمه فمي المب    وإن تعفمم التمي إلرم  وتعفمم الهماء 

التمي وصموها هللا فمي عائ ة في قوله: ِمثْفُها عفيها وقيل: هي ِ مرق أو إسكن رية  فإن ب   عا  هي 

ُّْر أخا َعاٍ  إْذ أْزذََر قَْوَمهُ بِاألْحقاِا واألحقاا: هي تمع ِحْقف  وهو ما ازعطف من  ّتابه فقال: َواْذ

الرمممل واز نمممى  وليسمممم اإلسمممكن رية وء  مرممق ممممن بممم   الرممممال  بممل ذلمممك الّرمممْ ر ممممن بممم   

 حضرموت  وما واءها.

ا الّاْتَر بِاْلَواِ  يقمول: وبثممو  المذي خرقموا الامتر و خفموه  فاتتمذوه وقوله: َوثَُمو َ الِّذيَن تابُو  

بيوتا  ّما قال تّل ثناؤه وّازُوا يَْنِ تُوَن ِمَن الِ بماِل بُيُوتما آِمنِميَن والعمرا تقمول: تماا فم ن الوم ة 

 ي وبها توبا: إذا  خفها وقطعها ومنه قول زاباة:

 ى َُتى الفّيِل َتّواُا الوَ ةِ َعِميُم أتاَك أبُو لَْيفَى يُ وُا بِِه ال ّتَ  

 يعني بقوله: ي وا: ي خل ويقطع. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28713  

 اْلَواِ  يقول: فترقوها.قوله: َوثَُمو َ الِّذيَن تابُوا الّاْتَر بِ 

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28714  

 عباس: َوثَُمو َ الِّذيَن تابُوا الّاْتَر بِاْلَواِ  يعني: ثمو  قوم صالح  ّازوا ينِ تون من ال بال بيوتا.

عبي  هللا بن موسى  قال: أخبرزا إسرائيل  عن أبي ـ ح ثني م م  بن عمارة  قال: ح ثنا 28715  

 ي يى  عن م اه  في قوله: الِّذيَن تابُوا الّاْتَر بِاْلَواِ  قال: تابوا ال بال  ف عفوها بيوتا.

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة قولمه: َوثَُممو َ الّمِذيَن تمابَُوا 28716  

 تابوها وز توها بيوتا. الّاْتَر باْلَواِ :
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ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: تابُوا الّاْتَر قال: زَقَبوا    

 الاتر.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28717  

  ّوا ال  ارة.يقول في قوله: تابُوا الّاْتَر بِاْلَواِ  يقول: قَ 

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: الِّذيَن تابُوا الّامْتَر 28718  

بِاْلَواِ : ضربوا البيوت والمساّن في الاتر في ال بال  حتى تعفوا فيها مساّن  تابوا: تّوبوها  

 ت ّوبوا البيوت في ال بال قال قائل:

ُّّل َشْيٍء ما    َخ  ّللّاَ بائِ ٌَّما با َ َحّي ِمْن َشنِيٍق َوماِرِ  أء 

ُّّل َص َّء َصْع َةٍبأْيٍ  ِش َاٍ  أيّ َاِت الّسَواِعِ     ُهُم َضَربُوا فِي 

وقولممه: َوفِْرَعممْوَن ِذي األْوتمماِ  يقممول تممّل ثنمماؤه: ألممم تممر ّيممف فعممل ربممك أيضمما بورعممون صمماحب   

 األوتا .

نى قوله: ِذي األْوتاِ  ولم قيل له ذلمك  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: ذي واختفف أهل التأويل في مع  

 ال نو  الذي يقّوون له أمره  وقالوا: األوتا  في هذا الموضع: ال نو . ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28719  

وتاِ  قال: األوتا : ال نو  الذين ير ّون له أممره  ويقمال: ّمان فرعمون يُوتِم  عباس َوفِْرُعوَن ِذي األْ 

 في أي يهم وأرتفهم أوتا ا من ح ي   يعفقهم بها.

 وقال آخرون: بل قيل له ذلك ألزه ّان يُوتِ  الناس باألوتا . ذّر من قال ذلك:  

ا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثن28720  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ِذي األْوتماِ  

 قال: ّان يوت  الناس باألوتا .

 وقال آخرون: ّازم مظال وم عب يفعب له ت تها. ذّر من قال ذلك:  

عن قتا ة َوفِْرَعْوَن ِذي األْوتماِ  ذُّمر لنما ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   28721  

 أزها ّازم مظال وم عب يفعب له ت تها  من أوتا  وحبال.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة ِذي األْوتماِ  قمال: ذي البنماء    

 ّازم مظال يفعب له ت تها  وأوتا ا تضرا له.

ر  عمن معممر  عمن ثابمم البُنَمازي  عمن أبمي رافمع  قمال: أوتم  فرعمون ـ قمال: ثنما ابمن ثمو28722  

 ءمرأته أربعة أوتا   ثم تعل عفى ظهرها رحا عظيمة حتى ماتم.

 وقال آخرون: بل ذلك ألزه ّان يعذّا الناس باألوتا . ذّر من قال ذلك:  

ممو   عمن سمعي  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن إسماعيل  عن م 28723  

بن ُتبير َوفِْرَعْوَن ِذي األْوتاِ  قال: ّان ي عل رت   ها هنا  ورت   ها هنا  ويم ا هما هنما  ويم ا هما 

 هنا باألوتا .

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28724  

أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: ِذي األْوتماِ  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن 

 قال: ّان يُوت  الناس باألوتا .

 وقال آخرون: إزما قيل ذلك ألزه ّان له بنيان يعذّا الناس عفيه. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن إسماعيل  عن رتل  عن سعي  بن 28725  

 ي األْوتاِ  قال: ّان له َمنارات يعذّبهم عفيها.ُتبَير َوفِْرَعْوَن ذِ 

وأولى هذه األقموال عنم ي بالامواا  قمول ممن قمال: ُعنِمي بمذلك: األوتما  التمي تُوتَم   ممن خرمب   

ّازم أو ح ي   ألن ذلك هو المعروا من معمازي األوتما   ووصمف بمذلك  ألزمه إمما أن يكمون ّمان 

 بن ُتبير  وإما أن يكون ّان يُْفعب له بها.يعذّا الناس بها  ّما قال أبو رافع وسعي  

وقوله: الِّذيَن َطاَْوا فِي اْلبِ ِ  يعني بقولمه تمّل ثنماؤه المذين عما ا وثممو  وفرعمون وتنم ه. ويعنمي   

بقوله: َطاَْوا: ت اوزوا ما أباحه لهم ربهمم  وعتموا عفمى ربهمم إلمى مما حظمره عفميهم ممن الكومر بمه 

 زوا فيها.وقوله فِي اْلبِ ِ : التي ّا
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 15-12اآلية : 
ثَُرواْ فِيَها اْلوََسا َ *  فََاّب َعفَمْيِهْم َربّمَك َسمْوَط َعمذَاٍا *  إِّن َربّمَك  ّْ َ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَأ

ّْرَ  َرَمهُ َوزَعَّمهُ فَيَقُوُل َربَّي أَ ّْ َ  َمِن {.لَبِاْلِمْرَصاِ  *  فَأَّما اإِلزَساُن إِذَا َما اْبتَ َهُ َربّهُ فَأ

يقول تعالى ذّره: فأّثروا في الب   المعاصي  ورّوا مما حمّرم هللا عفميهم فََامّب َعفَمْيِهْم َربّمَك    

َسْوَط َعذَاٍا يقول تعالى ذّره: فأزلل بهم يا م م  ربمك عذابَمه  وأحمّل بهمم زقمتَمه  بمما أفسم وا فمي 

وط عذاا. وإزما ّازم زِقَما تنلل بهم  إما الب    وطاَْوا عفى هللا فيها. وقيل: فَاّب عفيهم ربهم سَ 

ري ا تُ َمرهم  وإما َرتوا يُ َم م عفيهم  وإما َغَرقا يُهفكهم  من غير ضرا بسموط وء عاما  ألزمه 

ّان من أليم عذاا القوم الذين خوطبوا بهذا القرآن  ال ف  بالسياط  فكثر استعمال القوم التبر عمن 

منهم  أن يقولوا: ُضرا ف ن حتى بالّسمياط  إلمى أن صمار ذلمك  ش ّة العذاا الذي يعذّا به الرتل

مث    فاستعمفوه في ّّل معمذّا بنموع ممن العمذاا شم ي   وقمالوا: َصمّب عفيمه َسموط عمذاا. وبن مو 

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

سمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عي28726  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َسمْوَط َعمذَاٍا 

 قال: ما عذّبوا به.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   فمي قولمه: فََامّب َعفَمْيِهْم َربّمَك 28727  

 هم به سماه: سوط عذاا.َسْوَط َعذَاٍا قال: العذاا الذي عذّبَ 

وقوله: إّن َربَّك لَبِالِمْرَصاِ  يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: إن ربمك يما م مم    

لهممالءء الممذين قااممم عفيممك قََاَاممهم  ولُضممَربائهم مممن أهممل الكوممر بممه  لبالِمرصمما  يرصمم هم 

 سهم فيها إذا ور وها يوم القيامة.بأعمالهم في ال زيا وفي اءَخرة  عفى قناطر َتَهنم  ليكر 

واختفف أهل التأويل في تأويفه  فقال بعضهم: معنى قوله: لَبِالِمْرَصاِ  ب يمث يمرى ويسممع. ذّمر   

 من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28728  

 يَرى ويسمع.إّن َربَّك لَبِالِمْرَصاِ  يقول: 

 وقال آخرون: يعني بذلك أزه بَمرص  ألهل الظفم. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن المبارك بن م اه   عن ُتويبر  عن الض اك 28729  

في هذه اءَية  قال: إذا ّان يوم القيامة  يأمر الرّا بكرسيه  فيوضع عفى النار  فيسمتوي عفيمه  ثمم 

 ل: وعّلتي وت لي  ء يت اوززي اليوم ذو َمظِفمة  فذلك قوله: لَبِالِمْرَصاِ .يقو

ـ قال: ثنا ال كم بن برير  قال: ح ثنا عمرو بمن قميس  قمال: بفانمي أن عفمى تهمنم ثم   28730  

قناطر: قنطرة عفيها األمازة  إذا مّروا بها تقول: يا رّا هذا أمين  يا رّا هذا خائن وقنطمرة عفيهما 

لمرِحم  إذا ممّروا بهما تقمول: يما رّا همذا واصمل  يما رّا همذا قماطع وقنطمرة عفيهما المرّا إّن َربّمَك ا

 لَبِالِمْرصاِ .

ـ قال: ثنا مهران  عن سويان إّن َربَّك لَبِالِمْرَصاِ  يعني: تهنم عفيها ث   قناطر: قنطرة 28731  

 ارك وتعالى.فيها الرحمة  وقنطرة فيها األمازة  وقنطرة فيها الرّا تب

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن إّن َربَّك لَبِالِمْرَصاِ  28732  

 قال: ِمْرصا  عمل بني آ م.

وقوله: فَأّما اإلْزساُن إذَا ما اْبتَ هُ َربّهُ يقمول تعمالى ذّمره: فأمما اإلزسمان إذا مما امت نمه ربمه بمالنعم   

َرمَ  ّْ مَرَمِن فيومرح والانى فَأ ّْ هُ بالمال  وأفضل عفيه  َوزَعَّمهُ بما أوسع عفيه من فضمفه فَيَقُموُل َربّمي أ

 بذلك  ويسّر به ويقول: ربي أّرمني بهذه الكرامة  ّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله فَأّما اإلْزساُن إذَا ما اْبتَ هُ 28733  

 ّْ َرَمِن وحّق له.َربّهُ فَأ ّْ  َرَمهُ َوزَعَّمهُ فَيَقُوُل َربّي أ

 19-16اآلية : 
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َّم ّ بَمل  ءّ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوأَّمآ إِذَا َما اْبتَ َهُ فَقَ ََر َعفَْيِه ِرْزقَمهُ فَيَقُموُل َربّمَي أََهمازَِن *  

ّْ   لّّما  {.تُْكِرُموَن اْليَتِيَم *  َوءَ تََ اّضوَن َعفََى َطعَاِم الْ  ُّفُوَن التَّراَ  أَ ْ  ِمْسِكيِن *  َوتَأ

وقوله: َوأّما إذَا ما اْبتَ هُ فَقَ ََر َعفَْيِه ِرْزقَهُ يقول: وأما إذا ما امت نه ربه بمالوقر فَقَم ََر َعفَْيمِه ِرْزقَمهُ    

أهازَِن يقول: فيقول ذلك  يقول: فضيّق عفيه رزقه وقَتّره  ففم يكثر ماله  ولم يوسع عفيه فَيَقُوُل َربّي

اإلزسان: ربي أهازني  يقول: أذلني بالوقر  ولمم يرمكر هللا عفمى مما وهمب لمه ممن سم مة توارحمه  

 ورزقه من العافية في تسمه.

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوأّمما إذَا اْبمتَ هُ فَقَم ََر َعفَْيمِه 28734  

 ُل َربّي أهازَنِي ما أسرع ّوَر ابن آ م.ِرْزقَهُ فَيَقُو

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   قولمه: فَقَم ََر َعفَْيمِه ِرْزقَمهُ قمال: 28735  

 َضيّقه.

واختفوم القمّراء فمي قمراءة قولمه فَقَم ََر َعفَْيمِه ِرْزقَمهُ فقمرأت عاممة قمّراء األمامار ذلمك بمالتتويف    

وذُّر عن أبي عممرو «. فَقَ ّر»ى فقتر  خ  أبي تعور القارىء  فإزه قرأ ذلك بالتر ي : فقَ َر: بمعن

 بن الع ء أزه ّان يقول: ق ّر  بمعنى يعطيه ما يكويه  ويقول: لو فعل ذلك به ما قال ربي أهازني.

 والاواا من قراءة ذلك عن زا بالتتويف  إلتماع ال  ة من القّراء عفيه.  

   ّ َّ َّ ّ في هذا الموضع  ومما  وقوله:  بَْل ء تُْكِرُموَن اْليَتِيَم اختفف أهل التأويل في المعنّي بقوله: 

الذي أزكر بذلك  فقال بعضهم: أزكر تّل ثناؤه أن يكون سبب ّرامته من أّمرم ّثمرة مالمه  وسمبب 

 إهازته من أهان قفة ماله. ذّر من قال ذلك:

  قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: وأّما إذَا مما اْبمتَ هُ فَقَم ََر ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي 28736  

َعفَْيِه ِرْزقَهُ فَيقُوُل َربّي أهازني ما أسرع ما ّور ابن آ م يقمول هللا تمّل ثنماؤه: ّم  إزمي ء أّمرم ممن 

ممن أّرمم بكثرة ال زيا  وء أهين من أهنم بقفتها  ولكن إزما أُّمرم ممن أّرممم بطماعتي  وأُهمين 

 أهنم بمعايتي.

وقال آخرون: بل أزكر تّل ثناؤه حم  اإلزسان ربه عفى زِعمه  ون فقمره  وشمكواه الواقمة. وقمالوا:   

معنى الكم م: ّم ّ  أي لمم يكمن ينبامي أن يكمون هكمذا  ولكمن ّمان ينبامي أن ي مم ه عفمى األممرين 

 تميعا  عفى الانى والوقر.

الذي ذّرزاه عن قتا ة  ل ءلة قوله بَْل ء تُْكِرُمموَن اْليَتِميَم وأولى القولين في ذلك بالاواا: القول   

واءَيممات التممي بعمم ها  عفممى أزممه إزممما أهممان مممن أهممان بأزممه ء يكممرم اليتمميم  وء يَُ ممّض عفممى طعممام 

المسكين  وسائر المعازي التي ع ّ   وفي إبازته عن السبب المذي ممن أتفمه أهمان ممن أهمان  ال ءلمة 

ب تكريمه من أّرم  وفي تبيينه ذلك َعقيب قوله: فَأّما اإلْزساُن إذَا مما اْبمتَ هُ َربّمهُ الواض ة عفى سب

َرَمِن َوأّما إذَا ما اْبتَ هُ فَقَ ََر َعفَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربّي أهازَِن  ّْ َرَمهُ َوزَعَّمهُ فَيَقُوُل َربّي أ ّْ بيان واضح فَأ

 عن الذي أزكر من قوله ما وصونا.

وقوله: بَْل ء تُْكِرُموَن اْليَتِميَم يقمول تعمالى ذّمره: بمل إزمما أهنمم ممن أََهنمم ممن أتمل أزمه ء يكمرم   

اليتيم  فأخرا الك م عفى التطاا  فقال: بل لستم تكرمون اليتيم  ففذلك أهنتكم َوء تََ اّضوَن َعفى 

 َطعاِم الِمْسِكيِن.

هممل الم ينممة أبممو تعوممر وعامممة قممّراء الكوفممة بَممْل ء واختفوممم القممّراء فممي قممراءة ذلممك  فقممرأه مممن أ  

تُْكِرموَن اْليَتِيَم َوء تََ اّضوَن بالتاء أيضا وفت ها  وإثبات األلمف فيهما  بمعنمى: وء ي مّض بعضمكم 

بعضا عفى طعام المسكين. وقرأ ذلك بعض قّراء مكة وعامة قّراء الم ينمة  بالتماء وفت هما وحمذا 

بمعنممى: وء تممأمرون بإطعممام المسممكين. وقممرأ ذلممك عامممة قممّراء الباممرة: « َوء تَُ ّضممونَ »األلممف: 

بالياء وحذا األلف  بمعنى: وء يكرم القائفون إذا ما ابت ه ربمه فأّرممه وزعممه ربمي « يَُ ّضونَ »

وّذلك يقمرأ « َوء يَُ ّضوَن َعفى َطعاِم الِمْسِكينِ »أّرمني  وإذا ق ر عفيه رزقه ربي أهازني اليتيم  

وسائر ال روا معها بالياء  عفى وته التبر عمن المذين « يُْكِرُمونَ »ذّرزا من أهل البارة  الذين

بالتماء وضمممها وإثبمات األلمف  بمعنممى: وء « تُ اّضمونَ »ذّمرت. وقم  ذُّمر عممن بعضمهم أزمه قممرأ: 

 ت افظون.
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والاممواا مممن القممول فممي ذلممك عنمم ي: أن هممذه قممراءات معروفممات فممي قممراءة األماممار  أعنممي   

 راءات الث   ص ي ات المعازي  فبأّي ذلك قرأ القارىء فمايب.الق

ّْ   لَّما يقول تعالى ذّره: وتأّفون أيها الناس الميرا  أّم   لّمما  يعنمي:    ُّفُوَن التَّراَ  أ وقوله: وتَأ

 أّ   ش ي ا  ء تترّون منه شيئا  وهو من قولهم: لمممم مما عفمى الِتموان أتممع  فأزما ألممه لّمما: إذا

 أّفم ما عفيه  فأتيم عفى تميعه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ حم ثني عممرو بمن سمعي  بمن يسمار القرشمّي  قمال: حم ثنا األزامارّي  عمن أشمعث  عمن 28737  

ّْ   لَّما قال: الميرا . ُّفُوَن التَّراَ  أ  ال سن َوتأ

ُّفُوَن التَّراَ  أي الميرا .ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي28738       قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوتأ

ّْ   لَّما. ذّر من قال ذلك:    وّذلك في قوله: أ

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28739  

ّْ   لَّما يقول: تأّفون أّ    ُّفُوَن التَّراَ  أ  ش ي ا.عباس  َوتأ

ُّفُوَن 28740   ـمم حمم ثني يعقمموا  قممال: حمم ثنا ابممن ُعفَيممة  عممن يمموزس  عممن ال سممن  فممي قولممه: َوتممأ

ّْ   لَّما قال: زايبه وزايب صاحبه.  التَّراَ  أ

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28741  

م   لَّمما قمال: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  ت ّْ ميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم  قولمه: أ

 الفّم: السّف  لّف ّل شيء.

ّْ   لَّما: أي ش ي ا.28742    ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة أ

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28743  

ّْ   لَّما يقول: أّ   ش ي ا.يقول في   قوله: أ

ُّفُوَن التّمَراَ  28744   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قول هللا: وتَمأ

ّْ   لَّما قال: األّل الفّم: الذي يأّل ّّل شيء ي  ه وء يسأل  فأّل الذي له  والذي لااحبه. ّمازوا  أ

يوّرثون الااار  وقرأ: يَْستَْوتُوزََك فِي النّساِء قُِل ّللّاُ يُْوتِميُكْم فِميِهّن َومما يُتْفَمى ء يَُوّرثون النساء  وء 

ُّتِممَب لَُهممّن وتَْرَغبُمموَن أْن تَْنِكُ مموُهّن  َعفَممْيُكْم فِممي الِكتمماِا فممي يَتمماَمى النّسمماِء ال ّتِممي ء تاُْلتُمموزَُهّن ممما 

ّْ   لَّما يأّل ميراثه  وّّل شيء ء يسمأل عنمه  والُمْستَْضعَِويَن ِمَن اْلِوْل َاِن: أي ء  توّرثوزهّن أيضا أ

 وء ي ري أح ل أو حرام.

ُّفُوَن 28745   ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس تَأ

ّْ   لَّما. يقول: َسوّا.  التَّراَ  أ

قال: ح ثنا عمرو بن أبي سفمة البستّي  عن ُزهير  عن  ـ ح ثني ابن عب  الرحيم البرقّي 28746  

م   لَّمما قمال: الفمّم:  ّْ ُّفُوَن التّمَراَ  أ سالم  قال: قم  سممعم بكمر بمن عبم  هللا يقمول فمي همذه اءَيمة: َوتمأ

 اءعت اء في الِميرا   يأّل ميراثه وميرا  غيره.

 23-20اآلية : 
ّّما  *  َوَتمآَء القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوتُِ بّوَن ا ّّما   َ ّّمِم األْرُض  َ َّم ّ إِذَا  ُ ْلَماَل ُحبّا  َتّما  *  

َرَى  ّْ ُّّر اإِلزَساُن َوأَزَّى لَهُ الذّ  {.َربَّك َواْلَمفَُك َصوّا  َصوّا  *  َوِتَيَء يَْوَمئٍِذ بَِ َهنَّم يَْوَمئٍِذ يَتَذَ

َتّمما وت بمون تممع الممال أيهما النماس واقتنماءه حبما  يعني تعالى ذّره بقوله: َوتُِ بّوَن الَمماَل ُحبّما   

 ّثيرا ش ي ا من قولهم: ق  تّم الماء في ال وض: إذا اتتمع  ومنه قول ُزهير بن أبي سفمى:

 فَفَّما َوَرْ َن الَماَء ُزْرقا ِتماُمُهَوَضْعَن ِعِاّي اْل اِضِر الُمتََتيِّم  

 ّر من قال ذلك:وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذ  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28747  

 قوله: وتُِ بّوَن الَماَل ُحبّا َتّما يقول: ش ي ا.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 ا َتّما في بون ّثرة المال.وتُِ بّوَن الَماَل ُحبّ 
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ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28748  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قولمه: ُحبّما َتّمما قمال: 

 ال ّم: الكثير.

ح ثنا سعي   عمن قتما ة وتُِ بّموَن الَمماَل ُحبما َتّمما: أي  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال:28749  

 حبا ش ي ا.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28750  

 يقول في قوله: ُحبّا َتّما: ي بون ّثرة المال.

لمه: وتُِ بّموَن الَمماَل ُحبّما ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم  فمي قو28751  

 َتّما قال: ال ّم: الر ي .

َّ ّ: ما هكذا ينباي أن يكون األمر. ثم أخبمر تمّل ثنماؤه عمن زم مهم عفمى    ويعني تّل ثناؤه بقوله: 

ّّمم  أفعالهم السيّئة في ال زيا  وتفّهوهم عفى ما سفف منهم حين ء ينوعهم الن م  فقال تّل ثنماؤه: إذَا  ُ

ّّا يعني: إذا رتم وُزلللم زلللة  وحّرّم ت ريكما بعم  ت ريمك. وبن مو المذي قفنما األْرُض  َ  ّّا  

 في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس  قولمه 28752  

ّّا يقول: ت ريكها. ّّا  َ ِّّم األْرُض  َ  إذَا  ُ

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: ثنمي حرمفمة بمن عممران  أزمه سممع عممر 28753  

 مولى ُغْورة يقول: إذا سمعم هللا يقول ّ   فإزما يقول: ّذبم.

وقوله: َوتاَء َربَّك َوالَمفَُك َصوّا َصوّا يقول تعالى ذّره: وإذا تاء ربك يما م مم  وأم ّمه صمووفا   

 صوا بع  صّف  ّما:

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا م م  بن تعور وعب  الوهاا  قاء: ح ثنا عوا  عمن أبمي 28754  

الِمنهال  عن شهر بن حوشب  عن ابن عباس رضي هللا عنهما أزه قال: إذا ّان يموم القياممة مم ّت 

ن األرض م ّ األ يم  وزي  في سعتها ّذا وّذا  وتمع الت ئق باعي  واح   تنهم وإزسهم. فإذا ّا

ذلك اليوم قيضم هذه السماء ال زيا عن أهفها عفى وته األرض  وألهمل السمماء وحم هم أّثمر ممن 

أهل األرض تنهم وإزسمهم بضمعف  فمإذا زثمروا عفمى وتمه األرض فِلعموا ممنهم  فيقولمون: أفميكم 

ربنا: فيولعمون ممن قمولهم  ويقولمون: سمب ان ربنما لميس فينما  وهمو آت ثمم تقماض السمماء الثازيمة  

هل السماء الثازية وح هم أّثر ممن أهمل السمماء الم زيا وممن تميمع أهمل األرض بضمعف تمنهم وألَ 

وإزسهم  فإذا زثروا عفى وته األرض فلع إليهم أهل األرض  فيقولون: أفيكم ربنا  فيولعون ممن 

قولهم ويقولون: سب ان ربنا ليس فينا  وهو آت ثم تقاُض السموات سماء سماء  ّفما قيضم سماء 

فها ّازم أّثر من أهل السموات التي ت تها  وممن تميمع أهمل األرض بضمعف  فمإذا زثمروا عن أه

عفى وته األرض  فِلع إليهم أهل األرض  فيقولون لهم مثل ذلك  ويرتعون إليهم مثل ذلك  حتى 

تُقاض السماء السابعة  فألَهل السماء السابعة أّثر من أهل سّم سموات  ومن تميع أهمل األرض 

 يء هللا فيهم واألمم ِتثِّي صووا  وينا ي منا : سمتعفمون اليموم ممن أصم اا الكمرم  بضعف  في

ليقم ال ما ون ر عفى ّل حال قال: فيقومون فيسرحون إلى ال نة ثم ينا ي الثازية: ستعفمون اليوم 

من أص اا الكرم  أين الذين ّازمم تت مافَى تنموبُهم عمن المضماتع  يم عون ربهمم خوفما وطمعما  

رزقناهم ينوقون  فيسرحون إلى ال نة ثم ينا ي الثالثة: ستعفمون اليموم ممن أصم اا الكمرم: ومما 

أين الذين ء تفهيهم ت ارة وء بيع عن ذّر هللا  وإقام الا ة وإيتاء اللّاة  يتافون يوما تتقفّب فيه 

ممن النمار   القفوا واألباار  فيقومون فيسرحون إلى ال نة فإذا أخذ من همالءء ث ثمة خمرا ُعنُمق

ّّفمم ممنكم بث ثمة: بكمّل  فأشرا عفى الت ئمق  لمه عينمان تبامران  ولسمان فاميح  فيقمول: إزمي ُو

تبار عني   فيفقُُطهم من الاووا لقى الطير حّب السمسم  في بس بهمم فمي تهمنم  ثمم يتمرا ثازيمة 

س بهمم فمي فيقول: إزي وّفم منكم بممن آذى هللا ورسموله فميفقطهم لقمى الطيمر حمّب السمسمم  في مب

تهنم  ثم يترا ثالثة  قال عوا  قال أبو المنهال: حسبم أزمه يقمول: وّفمم بأصم اا التاماوير  

فيفتقطهم من الاووا لقَى الطير حّب السمسم  في بس بهم في تهمنم  فمإذا أخمذ ممن همالءء ث ثمة  

 ومن هالءء ث ثة  زُررت الا ف  وُوضعم الموازين  و ُعي الت ئق لف ساا.
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حمم ثني موسممى بممن عبمم  الممرحمن قممال: حمم ثنا أبممو أُسممامة  عممن األتفممح  قممال: سمممعم  ـمم28755  

الض اك بن ملاحم يقول: إذا ّمان يموم القياممة  أممر هللا السمماء الم زيا بأهفهما  وزملل ممن فيهما ممن 

الم ئكة  وأحاطوا باألرض ومن عفيها  ثم الثازية  ثم الثالثة  ثم الرابعة  ثم التامسة  ثمم السا سمة  

ثم السابعة  فاووا صوا  ون صّف  ثم ينلل المفك األعفى عفى م نبتمه اليسمرى تهمنم  فمإذا رآهما 

أهممل األرض زمم ّوا  فمم  يممأتون قطممرا مممن أقطممار األرض إءّ وتمم وا سممبعة صممووا مممن الم ئكممة  

ْوَم تَُولّوَن ُمْ بِِريَن فيرتعون إلى المكان الذي ّازوا فيه  فذلك قول هللا: إزّي أخاُا َعفَْيُكْم يَْوَم التّناِ  يَ 

مالَُكْم ِمَن ّللّاِ ِمْن عاِصٍم  وذلك قوله: َوتاَء َربَّك َوالَمفَُك َصوّا َصوّا َوِتيَء يَْوَمئِمٍذ بَِ َهمنَّم وقولمه: يما 

 تَْنوُممذُوَن إءّ َمْعَرمَر الِ ممّن َواإلْزممِس إِن اْسمتََطْعتُْم أْن تَْنوُممذُوا ِمممْن أْقطماِر الّسممَمَواِت َواألْرِض فاْزوُممذُوا ء

 بُِسْفطاٍن  وذلك قول هللا: َواْزَرقِّم الّسماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ َواِهيَةٌ َوالَمفَُك عفى أْرتائِها.

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا عب  الرحمن بن م م  الم اربّي  عمن إسمماعيل بمن رافمع 28756  

ظمي  عمن رتمل ممن األزامار  عمن أبمي الم زي  عن يلي  بن أبي زيما   عمن م مم  بمن ّعمب القُرَ 

تُْوقَوُوَن َمْوقِوا َواِح ا يَْوَم اْلِقياَممِة ِمْقم َاَر َسمْبِعيَن »هريرة  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

ّم تَمْ َمعُوَن  َمما  عاما ء يُْنُظُر إلَْيكْم َوء يُْقَضى بَْينَكْم. قَْ  ُحِاَر َعفَْيكْم  فَتَْبُكوَن حتى يَْنقَِطَع ال ّْمُع  ثُم

 َوتَْبُكمموَن حتممى يَْبفُممَغ ذلممَك ِمممْنكْم األْذقمماَن  أْو يُْفِ َمُكممْم فَتَُضممّ وَن  ثُممّم تَقُولُمموَن َمممْن يَْرمموَْع لَنمما إلممى َربّنمما 

ِ ِه  َوزَوَمَخ فِيمِه ِممْن ُروِحمِه  فَيَْقِضَي بَْينَنا  فَيَقُولُوَن َمْن أَحّق بِذلَك ِمْن أبِيُكْم  َتعََل ّللّاُ تُْربَتَهُ  َوَخْفقَهُ بِيَ 

َّفَّمهُ قَْب    فَياُْلتَى آ َُم َصفى ّللّاُ عفيِه وسفَّم فَيُْطفَُب ذلَك إلَْيِه  فَيأْبَى  ثُّم يَْسمتَْقُروَن األْزبِيماءَ  زَبِيّما زَبِيّما   و

فمإذَا تماُءوزِي َخَرْتمُم حتمى يمأْتُوزِي  »قال رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: « ُّفّما تاُءوا زَبِيّا أَبى

قُم ّاَم العَمْرِش  فمأِخّر سماِت ا  »قال أبو هريرة: يا رسول هللا  ما الو ص  قمال: «. حتى آتِي الوَْ صَ 

فَ  أَزاُل ساِت ا حتى يَْبعََث ّللّاُ إلمّي َمفَكما  فَيأُخمذَ بعَُضمِ ي  فَيْرفَعَنِمي ثُمّم يَقُموُل ّللّاُ لمي: ُمَ مم ُ  َوُهمَو 

أقُوُل: زَعَمْم  فَيَقُموُل: مما شمأزَُك  فممأقول: يما َرّا َوَعمْ تَنِي الّرمواَعةَ  َشموّْعنِي فِمي َخْفِقمَك فمماْقِض أْعفَمُم  فم

فأْزَاِرُا »قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: «. بَْينَُهْم  فَيَقُوُل: قَْ  َشوّْعتَُك  أزا آتِيُكْم فأقَِضي بَْينَكمْ 

نا زَْ ُن ُوقُموٌا  َسمِمْعنا ِحّسما ِممَن الّسمماِء َشمِ ي ا  فَهالَنما  فَنمَلَل أْهمُل الّسمماُء حتى أقَِف َمَع النّاِس  فَبَيْ 

المم ّْزيا بِِمثْفَممْي َمممْن فِممي األْرِض ِمممَن الِ ممّن واإلْزممِس  حتممى إذَا  َزَممْوا ِمممَن األْرِض  أْشممَرقَِم األْرُض 

ْم َربّنا  قمالُوا: ء  َوُهمَو آٍت. ثُمّم يَْنمِلُل أْهمُل الّسمماِء الثّازِيَمِة بِنَوِرِهْم  وأَخذُوا َمَاافُّهْم  َوقُْفنا لَُهْم: أفِيكُ 

ِم بِِمثْفَْي َمْن زََلَل ِمَن الَم ئَِكِة  َوبِِمثْفْي َمْن فِيها ِمَن الِ ّن َواإلْزِس  حتى إذَا  َزَْوا ِمَن األْرِض  أْشَرقَ 

لَُهْم: أفِيُكْم َربّنا: قالُوا: ء  َوُهَو آٍت. ثُّم زََلَل أْهُل الّسَمَواِت  األْرُض بِنُوِرِهْم  وأَخذُوا َمَاافُّهْم  َوقُْفنا

َعفممى قَممْ ِر ذلممَك ِمممَن الّضممْعِف  حتممى زَممَلَل الَ بّمماُر فِممي ُظفَممٍل ِمممَن الاَممماِم َوالَم ئَِكممِة  ولَُهممْم َزَتممٌل ِمممْن 

ْب اَن َرّا العَمْرِش ِذي الَ بمُروِت ُسمْب اَن اْلَ مّي تَْسبِيِ ِهْم  يَقُولُوُن: ُسْب اَن ذي الُمْفمك َوالَمفَُكموِت ُسم

الِّذي ء يَُموُت ُسْب اَن الّذي يُِميُم الَت ئُِق َوء يَُموُت ُسمبّوٌح قُم ّوٌس َرّا الَم ئَِكمِة َوالمّروحِ قُم ّوٌس 

والّسْفطاِن والعََظَمِة ُسْب ازَهُ  قُ ُوٌس  ُسْب اَن َربّنا األْعفَى ُسْب اَن ِذي الَ بُروِت َوالَمفَُكوِت واْلِكْبِرياءِ 

أبَمم ا أبَمم ا يَْ ِمممُل َعْرَشممهُ يَْوَمئِممٍذ ثَمازِيَممةٌ  َوُهممُم اليَممْوَم أْربَعَممةٌ  أْقمم اُمُهْم عفممى تُُتمموِم األْرِض الّسممْوفَى 

بِهْم  فََوَضممَع ّللّاُ َعْرَشممهُ َحْيممُث شمماء ِمممنَ  ِّ األْرِض  ثُممّم  والّسممَمَواِت إلممى ُحَ ممِلِهْم  َوالعَممْرُش َعفممى َمنمما

ى يُناِ ي بِنِ َاء يُْسِمُع الَت ئَِق  فَيَقُموُل: يما َمْعَرمَر الِ مّن واإلْزمِس  إزّمي قَمْ  أْزَامّم ُمْنمذُ يَمْوِم َخفَْقمتُُكْم إلم

َّ َمُكْم  وأُْبِاُر أعمالَكْم  فأْزِاتُوا إلّي  فإزَّما ِهَي ُصُ وُُكْم وأعمالُكْم تُ  ْقرأُ عفَمْيكْم  يَْوِمُكْم َهذَا  أْسَمُع 

تُْتمِرُا ِمْنهما فََمْن َوَت َ َخْيرا فَْفيَْ َمِ  ّللّاِ  َوَمْن َوَت  غيَر ذلَك فَ  يَفُوَمّن إءّ زَْوَسهُ. ثُّم يأُْمُر ّللّاُ َتَهنَّم فَ 

وا الّرمْيطاَن...  إزّمه لَُكمْم َعم ُّو ُعنُقا ساِطعا ُمْظِفما  ثُّم يَقُوُل ّللّاُ: ألَْم أْعَهْ  إلَْيُكْم يما بَنِمي آ ََم أْن ء تَْعبُم ُ 

ُّْنتُْم تُوَع ُوَن َواْمتاُزوا اْليَْوَم أيّها الُمْ ِرُموَن فيتميل الناس ويَْ ثُوَن   ُمبِيٌن إلى قوله: َهِذِه َتَهنُّم التي 

تابِها  الْ  ِّ ُّّل أُّمٍة تُْ َعى إلى  ُّّل أُّمٍة تاثِيٍَة  يَْوَم... اءَيمة  فَيَْقِضمي ّللّاُ بَميَن َوهَي التي يَقُوُل ّللّاُ: َوتََرى 

عَمةٌ ِعْنم َ َخْفِقِه  الِ ّن واإلْزَس َواْلبَهائَم  فإزّهُ لَيَِقي ُ يَْوَمئٍِذ لفَ ّماِء ِممْن ذَاِت القُمُروِن  حتمى إذَا لَمْم يَْبمَق تَبِ 

ُّوزُموا تَُرابما  فَعْنم َ ذلمَك يَقُموُل الكمافِرُ  ُّْنمُم تَُرابما  ثُمّم يَْقِضمي ّللّاُ َواِح َةٍ ألُْخَرى  قال ّللّاُ:  : يما لَْيتَنِمي 

 «.ُسْب ازَهُ بَيَن الِ ْن واإلْزس

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: َوتماَء َربّمَك َوالَمفَمُك 28757  

 َصوّا َصوّا: صووا الم ئكة.
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 لى ذّره: وتاء هللا يومئٍذ ب هنم  ّما:وقوله: َوِتيَء يَْوَمئٍِذ بَِ َهنَّم يقول تعا  

ـ ح ثنا ال سن بن عرفة قال: ح ثنا مروان الولارّي  عن العم ء بمن خالم  األسم ّي  عمن 28758  

شقيق بن سفمة  قال: قال عب  هللا بن مسمعو   فمي قولمه: َوِتميَء يَْوَمئِمٍذ بَِ َهمنَّم قمال: تميء بهما تُقما  

 ون ألف مفك يقو وزها.بسبعين ألف زمام  مع ّّل زمام سبع

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا ي يمى بمن واضمح  قمال: حم ثنا ال سمين  عمن عاصمم قمال: 28759  

بَه لة  عن أبي وائل: َوِتيَء يَْوَمئٍذ بَِ َهنَّم قال: يُ اء بها يوم القيامة تُقا  بسبعين ألف زمام  مع ّّل 

 زمام سبعون ألف مفك.

ال: ح ثنا ال كم بن برير  قال: ح ثنا عمرو بن قيس  عن قتا ة  قال: ـ ح ثنا ابن حمي   ق28760  

تنَبتيه: ال نة والنار قال: هذا حين ينلل من عرشه إلى ّرسيه  ل ساا خفقه  وقرأ: َوِتيَء يَْوَمئٍِذ 

 بَِ َهنَّم.

ٍذ بَِ همنَّم ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتما ة َوِتميَء يَْوَمئِم28761  

 قال: تيء بها ملمومة.

ُّّر اإلْزساُن يقول تعالى ذّره: يومئٍذ يتذّر اإلزسان توريطه في ال زيا فمي طاعمة    وقوله: يَْوَمئٍِذ يَتَذَ

َّْرى يقمول: ممن أّي وتمه لمه التمذّير. وبن مو  هللا  وفيما يقّرا إليه من صالح األعمال َوأزّى لَمهُ المذّ

 أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:الذي قفنا في ذلك قال 

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس  قولمه: 28762  

َّْرى  يقول: وّيف له   َوأزّى لَهُ الذّ

 30-24اآلية : 
يُعَمذُّا َعذَابَمهُ أََحم ٌ *  َوءَ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:  }يَقُوُل يَفَْيتَنِي قَ ّْمُم ِلَ يَماتِي *  فَيَْوَمئِمٍذ ءّ 

فِمي  يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحم ٌ *  يَأَيّتَُهما المنّْوُس اْلُمْطَمئِنّمةُ *  اْرِتِعمي إِلَمَى َربّمِك َراِضميَة  ّمْرِضميّة  *  فَماْ ُخِفي

 ِعبَاِ ي *  َواْ ُخِفي َتنّتِي {.

ره متبمرا عمن تفّهمف ابمن آ م يموم القياممة  وتن ّممه وقوله: يا لَْيتَنِي قَ ّْمُم ِل يَاتِي يقول تعالى ذّم   

عفى توريطه في الّااِل ات من األعمال في ال زيا التي تورثه بقاء األب   في زعيم ء ازقطاع لمه: يما 

ليتني ق مم ل ياتي في ال زيا من صالح األعمال ل ياتي هذه  التي ء موت بعم ها  مما ين ينمي ممن 

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:غضب هللا  ويوتب لي رضوازه. 

ـ ح ثنا ابمن برمار  قمال: حم ثنا َهموذة  قمال: حم ثنا عموا  عمن ال سمن  فمي قولمه: يَْوَمئِمٍذ 28763  

َّْرى يَقُوُل يا لَْيتَنِي قَ ّْمُم ِلَ يماتِي قمال: عفمم هللا أزمه صما ق  هنماك  ُّّر اإلْزساُن وأزّى لَهُ الذّ حيماة يَتَذَ

 طويفة ء موت فيها آخر ما عفيه.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: يا لَْيتَنِي قَ ّْمُم ِلَ يماتِي: 28764  

ُّم وهللا ال ياة الطويفة.  ُهنا

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28765  

ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: يا لَْيتَنِمي قَم ّْمُم قال: ح 

 ِلَ ياتِي قال: اءَخرة.

وقوله: فَيَْوَمئٍِذ ء يُعَذُّا َعذَابَهُ أَح ٌ َوء يُوثُِق َوثَاقَهُ أَح ٌ أتمعم القمّراء قمّراء األمامار فمي قمراءة   

عمذّا  والثماء ممن يوثِمق  خم  الكسمائي  فإزمه قمرأ ذلمك بومتح المذال ذلك عفى عفمى ّسمر المذال ممن ي

 والثاء  اعت ء  منه بتبر ُروي عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم أزه قرأه ّذلك  واهي اإلسنا .

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن خارتة  عن خال  ال ذّاء  عن أبي قِ بة  قال: 28766  

 «.فَيَْوَمئٍِذ ء يُعَذُّا َعذَابَهُ أَح ٌ »لنبّي صفى هللا عفيه وسفم: ثني من أقرأه ا

والاواا من القول في ذلك عن زا: مما عفيمه قمّراء األمامار  وذلمك ّسمر المذال والثماء  إلتمماع   

ال  ة من القّراء عفيمه. فمإذَا ّمان ذلمك ّمذلك  فتأويمل الكم م: فيومئمٍذ ء يعمذّا بعمذاا هللا أحم  فمي 

وء يوثق ّوثاقه يومئٍذ أح  في ال زيا. وّذلك تأّوله قارئو ذلك ّمذلك ممن أهمل التأويمل. ذّمر  ال زيا 

 من قال ذلك:
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ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: فَيَْوَمئِمٍذ ء يُعَمذُّا َعذَابَمهُ 28767  

 أَح ٌ وء يوثِق ّوثاق هللا أح .

ب  األعفى  قال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن ال سمن فَيَْوَمئِمٍذ ء يُعَمذُّا ـ ح ثنا ابن ع28768  

َعذَابَهُ أَح ٌ َوء يُوثُِق َوثاقَهُ أَح ٌ قال: ق  عفمم هللا أن فمي الم زيا عمذابا َوَوثاقما  فقمال: فيومئمٍذ ء يعمذّا 

 عذابه أح  في ال زيا  وء يُوثِق وثاقه أح  في ال زيا.

ذلك بالوتح  فإزه وّته تأويفه إلى: فيومئٍذ ء يعذّا أح  في ال زيا ّعمذاا هللا يومئمٍذ  وأما الذي قرأ   

وء يوثَممق أحمم  فممي المم زيا ّوثاقممه يومئممٍذ. وقمم  تممأّول ذلممك بعممض مممن قممرأ ذلممك ّممذلك بممالوتح مممن 

المتممأخرين: فيومئممٍذ ء يعممذّا عممذاا الكممافر أَحمم  وء يُوثَممق َوثمماق الكممافر أحمم . وقممال: ّيممف ي مموز 

الكسر  وء معذّا يومئٍذ سوى هللا وهذا من التأويل غفى. ألن أهل التأويل تأّولوه بت ا ذلك. ممع 

إتماع ال  ة من القراء عفى قراءته بالمعنى الذي تماء بمه تأويمل أهمل التأويمل  ومما أحسمبه  عماه 

 إلى قراءة ذلك ّذلك  إءّ ذهابه عن وته ص ته في التأويل.

نّْوُس الُمْطَمئنّةُ اْرِتعي إلى َربِّك َراِضيَة  َمْرِضميّة  يقمول تعمالى ذّمره متبمرا عمن وقوله: يا أيّتُها ال  

قيل الم ئكة ألوليائه يوم القيامة: يا أيتها النوس المطمئنة  يعني بالمطمئنة: التي اطمأزم إلى وع  

 .هللا الذي وع  أهل اإليمان به  في ال زيا من الكرامة في اءَخرة  فا ّقم بذلك

 وق  اختفف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضهم ز و الذي قفنا فيه. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس يا أيّتُها 28769  

 الْنْوُس الُمْطَمئِنّةُ يقول: الما ّقة.

ل: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: يا أيّتُها النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قا28770  

 هو المالمن اطمأزم زوسه إلى ما وع  هللا.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة وال سن  فمي قولمه يما 28771  

 والما ّقة بما قال.أيّتُها النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ قال: المطمئنة إلى ما قال هللا  

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الما ّقة الموقِنة بأن هللا ربها  المسمفمة ألممره فيمما همو فاعمل بهما.   

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن م اه   في قوله: يما أيّتُهما المنّْوُس 28772  

 ن هللا ربها  وضربم تأشا ألمره وطاعته.الُمْطَمئِنّةُ قال: النوس التي أيقنم أ

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عمن منامور  عمن م اهم  يما أيّتُهما    

 النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ قال: أيقنم بأن هللا ربّها  وضربم ألمره تأشا.

عمن م اهم  يما أيّتُهما المنّْوُس  ح ثنا أبو ّريب  قمال: حم ثنا ابمن يممان  عمن سمويان  عمن منامور    

 الُمْطَمئِنّةُ قال: المنيبة المتبتة التي ق  أيقنم أن هللا ربها  وضربم ألمره تأشا.

حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن مناممور  عممن م اهمم  يمما أيّتُهمما الممنّْوُس    

 الُمْطَمئِنّة قال: أيقنم بأن هللا ربها  وضربم ألمره تأشا.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: الُمْطَمئِنّمةُ قمال: الُمتبِتمة 

 والمطمئنة إلى هللا.

م اه  يا أيّتُها النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ  ح ثنا أبو ّريب قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن   

 قال: التي ق  أيقنم بأن هللا ربها  وضربم ألمره تأشا.

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه يما أيّتُهما    

 النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ قال: المتبِتة.

  قمال: حم ثنا سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  يما أيّتُهما المنّْوُس ح ثني سعي  بن الربيمع المرازي   

 الُمْطَمئِنّةُ قال: التي أيقنم بفقاء هللا  وضربم له تأشا.

 ذّر الرواية بذلك:«. يا أيّتُها النّْوُس اءَِمنَةُ »وذُّر أن ذلك في قراءة أُبّي:   
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القاري  قال: ثني ه ل  عن أبي  ـ ح ثنا خ   بن أسفم  قال: أخبرزا النضر  عن هارون28773  

وقمال الكفبمي: إن اءَمنمة فمي همذا « يما أيّتُهما المنّْوُس اءَِمنَمةُ الُمْطِمئَنّمةُ »شيخ الهنائي فمي قمراءة أُبمّي: 

 الموضع  يعني به المالمنة.

وقيل: إن ذلك قول المفك لفعب  عن  خروا زوسه مبرره برضا ربه عنه  وإعم ا ه مما أعمْ  لمه ممن   

 ة عن ه. ذّر من قال ذلك:الكرام

ـ ح ثنا أبو ّريمب  قمال: حم ثنا ابمن يممان  عمن تعومر  عمن سمعي   قمال: قُرئمم: يما أيّتُهما 28774  

النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ اْرِتعي إلى َربِّك َراِضيَة  َمْرِضيّة  عن  النبّي صفى هللا عفيمه وسمفم  فقمال أبمو بكمر: 

 «.أما إّن الَمفََك َسيَقُولَُها لك ِعْن َ الَمْوتِ »عفيه وسفم:  إن هذا ل سن  فقال رسول هللا صفى هللا

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن إسمماعيل بمن أبمي خالم   عمن أبمي 28775  

صالح اْرِتعي إلى َربِّك َراِضميَة  َمْرِضميّة  قمال: همذا عنم  المموت فماْ ُخِفي فِمي ِعبماِ ي قمال همذا يموم 

 القيامة.

 وقال آخرون في ذلك بما:  

ـ ح ثنا به أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عمن أُسمامة بمن زيم   عمن أبيمه  فمي قولمه: يما 28776  

 أيّتُها النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ قال: بُّررت بال نة عن  الموت  ويوم ال مع  وعن  البعث.

قال بعضهم: هذا خبر من هللا تمّل ثنماؤه وقوله: اْرِتعي إلى َربِّك اختفف أهل التأويل في تأويفه  ف  

عن قيل الم ئكة لنوس المالمن عن  البعث  تأمرها أن ترتع في تس  صاحبها قمالوا: وُعنِمي بمالر ّ 

 هاهنا صاحبها. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن 28777  

أيّتُهمما الممنّْوُس الُمْطَمئِنّممةُ اْرِتعممي إلممى َربّممِك َراِضمميَة  َمْرِضمميّة  قممال: تممر ّ األرواح  عبمماس  قولممه: يمما

 المطمئنة يوم القيامة في األتسا .

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28778  

ي يممأمر هللا األرواح يمموم القيامممة أن ترتممع إلممى يقممول فممي قولممه: فمماْ ُخِفي فِممي عبمماِ ي َواْ ُخِفممي َتنّتِمم

 األتسا   فيأتون هللا ّما خفقهم أّول مّرة.

ـمم حمم ثنا ابممن عبمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا المعتمممر  عممن أبيممه  عممن عكِرمممة فممي هممذه اءَيممة: 28779  

 اْرِتعي إلى َربِّك َراِضيَة  َمْرِضيّة  إلى ال س .

 الموت. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: بل يقال ذلك لها عن    

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن إسمماعيل بمن أبمي خالم   عمن أبمي 28780  

صالح اْرِتعي إلَى َربِّك َراِضيَة  َمْرِضيّة  قمال: همذا عنم  المموت فماْ ُخِفي فِمي ِعبماِ ي قمال: همذا يموم 

 القيامة.

ي ذّرزاه عن ابن عباس والض اك  أن ذلك إزما يقمال وأولى القولين في ذلك بالاواا القول الذ  

 لهم عن  ر ّ األرواح في األتسا  يوم البعث ل ءلة قوله: فاْ ُخِفي فِي ِعباِ ي واْ ُخِفي َتنّتِي.

اختفف أهمل التأويمل فمي معنمى ذلمك  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: فما خفي فمي عبما ي الامال ين    

 وا خفي تنتي. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: فاْ ُخِفي فِي ِعباِ ي قال: 28781  

 ا خفي في عبا ي الاال ين َواْ ُخِفي َتنّتِي.

 وقال آخرون: معنى ذلك: فاْ ُخِفي في َطاَعتِي َوا ُخِفي َتنّتِي. ذّر من قال ذلك:  

يع  عن زعيم بمن ضمضمم  عمن م مم  بمن مملاحم أخمي ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا و28782ّ  

 الض اك بن ُملاحم: فاْ ُخِفي فِي ِعباِ ي قال: في طاعتي َواْ ُخِفي َتنّتِي قال: في رحمتي.

وّان بعض أهل العربية من أهل البارة يوّته معنى قوله: فاْ ُخِفي فِي ِعبا ي إلى: فما خفي فمي   

 حلبي.

الكوفة يتأّول ذلك يا أيّتُها النّْوُس الُمْطَمئِنّةُ باإليممان  والمام ّقة وّان بعض أهل العربية من أهل   

بالثواا والبعث ارتعي  تقول لهم الم ئكة: إذا أُعطوا ّتبهم بأيمازهم اْرِتعي إلى َربِّك إلى ما أع ّ 

لمى همذا هللا لك من الثواا قال: وق  يكون أن تقول لهم ِشْبه هذا القمول: ينموون ارتعموا ممن الم زيا إ
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المرتع قال: وأزم تقول لفرتل: ممن أزم  فيقول: ُمَضرّي  فتقول: ّن تميميما أو قيسميا  أي أزمم 

من أح  هذين  فتكون ّن صفة  ّذلك الرتوع يكون صفة  ألزه ق  صار إلمى القياممة  فكمان األممر 

 بمعنى التبر  ّأزه قال: أيتها النوس  أزم راضية مرضية.

ذّمر ممن «. فماْ ُخِفي فِمي َعْبمِ ي  َواْ ُخِفمي َتنّتِمي»أزه ّان يقرأ ذلمك:  وق  ُروي عن بعض السفف  

 قال ذلك:

ـ ح ثني أحم  بن يوسف  قال: ح ثنا القاسم بن سم م  قمال: حم ثنا ح ماا  عمن همارون  28783  

 عفمى« فاْ ُخِفي فِي َعْبِ ي»عن أبان بن أبي عياش  عن سفيمان بن قَتّةَ  عن ابن عباس  أزه قرأها: 

 التوحي .

ـ ح ثني خ   بن أسفم  قمال: أخبرزما النضمر بمن شمميل  عمن همارون القماري  قمال: ثنمي 28784  

فمماْ ُخِفي فِممي َعْبممِ ي  »وفممي قممول الكفبممّي: «. فمماْ ُخِفي فِممي َعْبممِ ي»همم ل  عممن أبممي الرمميخ الهنممائي: 

 يعني: الروح ترتع في ال س .« َواْ ُخِفي فِي َتنّتِي

ة في ذلك فا ُخفي في ِعبا ي بمعنى: فا خفي في عبا ي الاال ين. إلتمماع والاواا من القراء  

 ال  ة من القراء عفيه.

 

 سورة البلد

 سورة البف  مكية

 وآياتها عررون

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 7-1اآلية : 
اْلبَفَِ  *  َوَواِلٍ  َوَما َولَ َ *  لَقَمْ  القول فـي تأويـل قوله تعالى: }ءَ أُْقِسُم بَِهـَذَا اْلبَفَِ  *  َوأَزَم ِحّل بَِهـَذَا 

َّبٍَ  *  أَيَْ َسُب أَن لّن يَْقِ َر َعفَْيِه أََح ٌ *  يَقُوُل أَْهفَْكُم َماء  لّبَم ا  *  أَيَ ْ  َسمُب أَن لّمْم َخفَْقنَا اإِلزَساَن فِي 

 يََرهُ أََح ٌ {.

و مكة  وّذلك قال أهمل التأويمل. ذّمر ممن يقول تعالى ذّره: أقسم يا م م  بهذا البف  ال رام  وه   

 قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28785  

 عباس  في قوله: ء أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَفَِ  يعني: مكة.

هم  ء أُْقِسمُم بَِهمذَا ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عمن م ا28786  

 اْلبَفَِ  قال: مكة.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عمن منامور  عمن م اهم  ء أُْقِسمُم    

 بَِهذَا اْلبَفَِ  قال: ال رام.

فَِ  قال: ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه  ء أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَ    

 مكة.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا م مم  بمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة ء أُْقِسمُم بَِهمذَا 28787  

 اْلبَفَِ  قال: البف  مكة.

ـ ح ثنا سوار بن عب  هللا  قال: ح ثنا ي يمى بمن سمعي   عمن عبم  المفمك  عمن عطماء  فمي 28788  

 ني: مكة.قوله: ء أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَفَِ  يع

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قول هللا: ء أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَفَمِ  28789  

 قال: مكة.

وقوله: وأْزَم ِحّل بَِهذَا البَفَِ  يعني: بمكة يقول تّل ثناؤه لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: وأزم يا   

يقول: أزم به ح ل تانع فيه ِمن قَتِْل ممن أر ت قتفَمه  وأَْسمِر ممن  م م  ِحّل بهذا البف   يعني بمكة

أر ت أسره  ُمْطفٌَق ذلك لك يقال منمه: همو ِحمّل  وهمو حم ل  وهمو ِحمْرم  وهمو حمرام  وهمو ُم مّل  

 وهو م رم  وأحففنا  وأحرمنا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م 28790  

عباس وأْزَم ِحّل بَِهذَا اْلبَفَِ  يعني بذلك: زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم  أحّل هللا لمه يموم  خمل مكمة أن 

ت مّل  يقتل من شاء  ويستْ يِي من شاء فقتل يومئٍذ ابمن َخَطمل َصمْبرا وهمو آخمذ بأسمتار الكعبمة  ففمم

ألح  من الناس بع  رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم أن يقتل فيها حراما حّرمه هللا  فأحمّل هللا لمه مما 

ِ َعفى النّاِس ِحّج اْلبَْيِم َمِن اْستَطاَع إلَْيِه  صنع بأهل مكة  ألم تسمع أن هللا قال في ت ريم ال رم: ولِِلّ

 َسبِي   يعني بالناس أهل القبفة.

نا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  وأزمَم ِحمّل ـ ح ث28791  

 بَِهذَا اْلبَفَِ  قال: ما صنعم فأزم في ِحّل من أمر القتال.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن م اه  وأْزَم ِحّل    

 ول هللا صفى هللا عفيه وسفم ما صنع فيه ساعة.بَِهذَا اْلبَفَِ  قال: أََحّل لرس

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن م اه  وأْزَم ِحمّل بَِهمذَا اْلبَفَمِ  قمال: أحمّل لمه    

 أن يانع فيه ما شاء.

: ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور وأْزَم ِحمّل بَِهمذَا اْلبَفَمِ  قمال28792  

 أُِحفّم لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: اصنع فيها ما شئم.

ح ثني موسى بن عب  الرحمن  قال: ح ثنا حسين الُ ْعِوّي  عن زائ ة  عن مناور  عن م اه      

 في قول هللا وأْزَم ِحّل بَِهذَا اْلبَفَِ  قال: أزم ِحّل مما صنعم فيه.

عممرو  عمن منامور  عمن م اهم  وأْزمَم ِحمّل بَِهمذَا اْلبَفَمِ  ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عمن    

 قال: أحّل هللا لك يا م م  ما صنعم في هذا البف  من شيء  يعني مكة.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

م اهم  وأْزمَم ِحمّل بَِهمذَا اْلبَفَمِ  قمال: ء ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن 

 تالاَخذَ بما عمفم فيه  وليس عفيك فيه ما عفى الناس.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة وأْزمَم ِحمّل بَِهمذَا اْلبَفَمِ  يقمول: 28793  

 بريء عن ال را واإلثم.

ور  عن معمر  عن قتا ة وأْزَم ِحّل بَِهذَا اْلبَفَِ  يقول: أزم ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ث   

 به حّل لسم بآثم.

ـ ح ثنا يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: وأْزمَم ِحمّل بَِهمذَا اْلبَفَم َ 28794  

لمم ي مّل لهمم أن قال: لم يكن بها أح  ح   غير النبّي صفى هللا عفيه وسفم  ّّل من ّمان بهما حرامما  

 يقاتفوا فيها  وء يست فوا حرمه  فأحفه هللا لرسوله  فقاتل المررّين فيه.

ـ ح ثنا سوار بن عب  هللا  قال: ح ثنا ي يى بن سعي   عن عبم  المفمك  عمن عطماء وأْزمَم 28795  

 ِحّل بَِهذَا الّبَفَِ  قال: إن هللا حّرم مكة  لم ت ّل لنبّي إء زبيكم ساعة من زهار.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28796  

 يقول في قوله: وأْزَم ِحّل بَهذَا اْلبَفَِ  يعني م م ا  يقول: أزم حّل بال رم  فاقتل إن شئم  أو  ع.

 وقوله: َوَواِلٍ  َوما َولَ َ يقول تعالى ذّره: فأقسم بوال  وبول ه الذي ول .  

ثم اختفف أهل التأويل في المعنّي بذلك من الوال  وما ول   فقال بعضهم: ُعنِمي بالوالم : ّمّل والم     

 وما ول : ّّل عاقر لم يف . ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن عطيمة  عمن شمريك  عمن خاميف  عمن عكِرممة  عمن 28797  

 لوال : الذي يف   وما ول : العاقر الذي ء يول  له.ابن عباس في: َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: ا

ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن َخِاميف  عمن عكرممة  عمن ابمن عبماس    

 َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: العاقر  والتي تف .

َومما َولَم َ ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن النضر بن عربي  عن عكِرممة َوَواِلمٍ  28798  

 قال: العاقر  والتي تف .

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28799  

 عباس َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: هو الوال  وول ه.
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 وقال آخرون: ُعنِي بذلك: آ م وول ه. ذّر من قال ذلك:  

أبي زائ ة  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى  عمن ـ ح ثني زّريا بن ي يى بن 28800  

 ابن أبي ز يح  عن م اه  َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: الوال : آ م  وما ول : ول ه.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

 ز يح  عن م اه   قوله: َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: ول ه. ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة َوَواِلمٍ  َومما َولَم َ قمال: آ م ومما 28801  

 ول .

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معممر  عمن قتما ة َوَواِلمٍ  َومما َولَم َ قمال: آ م ومما   

 ول .

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن أبي زائ ة  عن ابن أبي خال   عن أبي صالح فمي قمول 28802  

 هللا َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: آ م وما ول .

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28803  

 ال: الوال : آ م  وما ول : ول ه.يقول  في قوله: َوَواِلٍ  َوما َولَ َ ق

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قوله: َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: آ م وما ول .28804  

ـ ح ثني يوزس بن عب  األعفى  قال: ح ثنا م م  بن عبي   عمن إسمماعيل بمن أبمي خالم   28805  

  َ قال: آ م وما ول .عن أبي صالح  في قوله: َوَواِلٍ  َوما َولَ 

 وقال آخرون: ُعنِي بذلك: إبراهيم وما ول . ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن موسى الَ َرِشّي  قال: ح ثنا تعور بن سفيمان  قال: سمعم أبا عمران 28806  

 الَ ْوزِّي يقرأ: َوَواِلٍ  َوما َولَ َ قال: إبراهيم وما ول .

ا قالمه المذي قمالوا: إن هللا أقسمم بكمّل والم  وولم ه  ألن هللا عمّم ّمّل والاواا من القول في ذلك: م  

وال  وما ول . وغير تائل أن يتّص ذلك إء ب  مة ي مب التسمفيم لهما ممن خبمر  أو عقمل  وء خبمر 

 بتاوص ذلك  وء برهان ي ب التسفيم له بتاوصه  فهو عفى عمومه ّما عّمه.

َّبٍَ  وهذا هو تواا القسم.وقوله: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِ     ي 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: وقمع هما هنما القسمم لَقَمْ  28807  

َّبٍَ .  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

واختفممف أهممل التأويممل فممي تأويممل ذلممك  فقممال بعضممهم: معنمماه: لقمم  خفقنمما ابممن آ م فممي شمم ّة وعنمماء   

 ذلك:وزاب. ذّر من قال 

ـ ح ثنا عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفمّي  عمن ابمن عبماس  قولمه: 28808  

َّبٍَ  يقول: في زََاب.  لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

ـمم حمم ثنا ابممن المثنممى  قممال: حمم ثنا م ممم  بممن تعوممر  قممال: حمم ثنا سممعي   عممن مناممور بممن 28809  

َّبٍَ  يقول: في ش ّة.زاذان  عن ال سن  أزه قال في هذ  ه اءَية: لَقَْ  َخفَقَنا اإلْزساَن فِي 

َّبٍَ  حين 28810   ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

 ُخِفق في مرقة ء يُفوى ابن آ م إء مكاب  أمر ال زيا واءَخرة.

بَمٍ  قمال: يكابم  ح ثنا ابن عب  األعفى  قال    َّ : ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قولمه: فِمي 

 أمر ال زيا واءَخرة.

 وقال بعضهم: ُخِفق َخْفقا لم زَْتفق خفقَه شيئا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن عفّي بن رفاعة  قال: سممعم ال سمن يقمول: لمم 28811  

 ب  ما يُكاب  ابن آ م.يتفق هللا خفقا يكا

ـ قال: ثنا وّيع  عن عفّي بن رفاعة  قال: سمعم سعي  بن أبمي ال سمن يقمول: لَقَمْ  َخفَْقنما 28812  

َّبٍَ  قال: يكاب  ماائب ال زيا  وش ائ  اءَخرة.  اإلْزساَن فِي 

  28813 َّ  بٍَ  قال: في ش ّة.ـ قال: ثنا وّيع  عن النضر  عن عكِرمة قال: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن عطماء  عمن سمعي  بمن ُتبيمر  عمن 28814  

َّبٍَ  قال: في ش ّة.  ابن عباس لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 
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ـ قال: ثنا مهران  عن سويان  عن ابن تريج  عن عطاء  عن ابن عباس  قمال: فمي شم ّة 28815  

 مفه وحياته  وزبات أسنازه.معيرته  وح

َّبٍَ  قال: ش ة خروا أسنازه.28816    ـ قال: ثنا مهران  عن سويان  قال: قال م اه  اإلْزساَن فِي 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28817  

َّبٍَ  قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح   عن م اه   قوله: اإلْزساَن فِي 

 قال: ش ّة.

 وقال آخرون: معنى ذلك أزه ُخفق منتابا معت ل القامة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28818  

َّبٍَ  قا  ل: في ازتااا  ويقال: في ش ّة.عباس  قوله: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا حرمي بن عمارة  قال: ح ثنا شعبة  قال: أخبرزي ُعمارة  28819  

َّبٍَ  قال: في ازتااا  يعني القامة.  عن عكِرمة  في قوله: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

ل: ح ثنا سويان  عن مناور  عن إبراهيم ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قا28820  

َّبٍَ  قال: منتابا.  لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران وح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  تميعا عن سمويان  عمن    

 مناور  عن إبراهيم  مثفه.

سماعيل بن أبي خال   عن عب  هللا بن ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا ابن أبي زائ ة  عن إ28821  

َّبٍَ  قال: معت ء  بالقامة  قال أبو صالح: معت ء  في القامة.  َش ّا   في قوله: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 

ح ثنا ي يى بن  او  الواسطّي  قال: ح ثنا ي يى بن سعي  القطان  عن إسماعيل  عن أبي صالح    

 َّ  بٍَ  قال: قائما.َخفَْقنا اإلْزساَن في 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28822  

َّبٍَ  ُخِفق منتابا عفى رتفين  لم تتفق  ابة عفى خفقه.  يقول  في قوله: فِي 

بَمٍ   ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن ُمايرة  عمن م اهم  لَقَمْ  َخفَْقنما اإلْزسمانَ 28823   َّ فِمي 

 قال: في َصعَ .

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: أزه ُخفق في السماء. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي 28824  

 َّبٍَ  قال: في السماء  يسمى ذلك الَكبَ .

لامواا: قمول ممن قمال: معنمى ذلمك أزمه خفمق يُكابم  األممور ويُعال هما  وأولى األقوال فمي ذلمك با  

َّبٍَ  معناه: في ش ّة.  فقوله: فِي 

وإزما قفنا: ذلك أولى بالاواا  ألن ذلك هو المعمروا فمي ّم م العمرا ممن معمازي الَكبَم  ومنمه   

 قول لبي  بن ربيعة:

َّبَِ  َعْيِن ِه ّ بََكْيِم أْربَ َ إْذقُْمنا َوقاَم الُتُاو   م فِي 

وقوله: أَيََ َسُب أْن لَْن يَْقِ َر َعفَْيِه أَح ٌ ذُّر أن ذلك زلل في رتل بعينه من بني ُتممح  ّمان يُم عى   

أبمما األشمم ّين  وّممان شمم ي ا  فقممال تممّل ثنمماؤه: أي سممب هممذا القمموّي بَ فَمم ه وقّوتممه  أن لممن يقهممره أحمم  

 ويافبه  فار غالبه وقاهره.

ْهفَْكُم ماء  لُبَ ا يقول هذا ال في  الر ي : أهفكم ماء  ّثيرا  فمي عم اوة م مم  صمفى وقوله: يَقُوُل أ  

هللا عفيه وسفم  فأزوقم ذلك فيه  وهو ّاذا في قوله ذلك وهو فعل من التفبم   وهمو الكثيمر  بعضمه 

التأويمل. عفى بعض  يقال منه: لَب  باألرض يَْفبُ : إذا لاق بها. وبن و الذي قفنا في ذلمك قمال أهمل 

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28825  

 عباس: ماء  لُبَ ا يعني بالفب : المال الكثير.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28826  

 ال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  ماء  لُبَ ا قال: ّثيرا.قال: ح ثنا ال سن  ق
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ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزي مسفم  عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي    

 قوله: أْهفَْكُم ماء  لُبَ ا. قال: ماء  ّثيرا.

ي   عمن قتما ة  قولمه: أْهفَْكمُم مماء  لُبَم ا: أي ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمع28827  

 ّثيرا.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  مثفه.   

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: ماء  لُبَم ا قمال: الفبم : 28828  

 الكثير.

  فقرأته عامة قّراء األمامار: مماء  لُبَم ا بتتويمف البماء. وقمرأه أبمو واختفوم القّراء في قراءة ذلك  

 تعور بتر ي ها. والاواا بتتويوها  إلتماع ال  ة عفيه.

وقوله: أَيَْ َسُب أْن لَْم يََرهُ أَح ٌ يقول تعالى ذّره: أيظّن هذا القائل أْهفَْكُم ماء  لُبَ ا أن لمم يمره أحم    

 أزوقه. في حال إزواقه ما يلعم أزه

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة أَيَْ َسُب أْن لَْم يََرهُ أَح ٌ ابن آ م 28829  

 إزك مسئول عن هذا المال  من أين اّتسبته  وأين أزوقته.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  مثفه.   

 16-8اآلية : 
ي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم زَْ عَل لّمهُ َعْينَمْيِن *  َوِلَسمازا  َوَشموَتَْيِن *  َوَهم َْينَاهُ النّْ م َيِن *  فَم َ القول فـ

بٍَة ما  ذَا َمْقرَ اقتََ َم اْلعَقَبَةَ *  َوَمآ أَْ َراَك َما اْلعَقَبَةُ *  فَّك َرقَبٍَة *  أَْو إِْطعَاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْساَبٍَة *  يَتِي

 *  أَْو ِمْسِكينا  ذَا َمتَْربٍَة {.

يقمول تعمالى ذّممره: ألمم ز عممل لهمذا القائممل أْهفَْكمُم ممماء  لُبَم ا عينممين يبامر بهممما ُحَ مج هللا عفيممه     

 ولسازا يعبر به عن زوسه ما أرا   وشوتين  زعمة منا بذلك عفيه.

قتما ة  قولمه: أَلَمْم زَْ عَمْل لَمهُ َعْينَمْيِن ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن 28830  

 َوِلسازا َوَشوَتَْيِن زِعَم من هللا متظاهرة  يقررك بها ّيما تركره.

 وقوله: َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن يقول تعالى ذّره: وه يناه الطريقين  وز  : طريق في ارتواع.  

بذلك: زَْ   التير  وزَْ   الرمّر  ّمما قمال: واختفف أهل التأويل في معنى ذلك  فقال بعضهم: ُعنِي   

َّوُورا. ذّر من قال ذلك: را وإّما  ِّ  إزّا َه َْيناهُ الّسبِيَل إّما شا

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيممع  عمن سمويان  عمن عاصمم  عمن زّر  عمن عبمم  هللا 28831   ـم حم ثنا أبمو 

 وَه َْيناهُ النّْ  َْيِن قال: التير والرّر.

 قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن عاصم  عن زّر  عن عب  هللا  مثفه. ح ثنا ابن حمي     

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن منذر  عن أبيه  عن الربيع بمن 28832   ـ ح ثنا أبو 

 خثيم  قال: ليسا بالث يين.

قال: ح ثنا حكمام  ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان وح ثنا ابن حمي      

قال: ح ثنا عمران تميعما  عمن عاصمم  عمن ِزّر  عمن عبم  هللا َوَهم َْيناهُ النّْ م َْيِن قمال: ز م  التيمر  

 وز   الرّر.

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا هرام بن عب  المفك  قال: ح ثنا شعبة  قال: أخبرزمي عاصمم  قمال:    

 : َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن قال: ز   التير  وز   الرّر.سمعم أبا وائل يقول: ّان عب  هللا يقول في

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28833  

 َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن يقول: اله ى والض لة.

أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني 28834  

 عباس َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن يقول: سبيل التير والرّر.

ـ ح ثنا هنا  بن السرّي  قال: ح ثنا أبمو األحموص  عمن سمماك  عمن عكرممة  فمي قولمه: 28835  

 َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن قال: التير والرّر.
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سمويان  عمن عبم  هللا بمن الربيمع بمن خثميم   ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: حم ثنا   

عن أبي بُر ة  قال: مّر بنا الربيع بن خثيم  فسألناه عن هذه اءَية: َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن فقال: أمما إزهمما 

 ليسا بالث يين.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عمن م اهم   قمال: التيمر 28836   ـ ح ثنا أبو 

 والرّر.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َوَهم َْيناهُ النّْ م َْيِن قمال: 

 سبيل التير والرّر.

بيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا ع28837  

 يقول في قوله: َوَه َْيناهُ النّْ  َْين ز   التير  وز   الرّر.

ـ ح ثنا عمران بن موسى  قال: ح ثنا عب  الوار   قال: ح ثنا يوزس  عن ال سن  قمال: 28838  

َتعَمَل زَْ م َ الّرمّر أَحمّب ُهَما زَْ  َاِن: زَْ  ُ َخْيٍر  َوزْ  ُ َشَر  فََما »قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

  .«إلَْيُكْم ِمْن زَْ ِ  الَتْيرِ 

ح ثنا م اه  بن موسى  قال: ح ثنا يلي  بن هارون  قال: أخبرزا عطية أبو وهب  قال: سممعم    

أء إزَّما ُهَما زَْ م َاِن: زَْ م ُ الَتْيمِر  َوزَْ م ُ الّرمَر  »ال سن يقول: قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

  .«فََما يَْ عَُل زَْ  َ الّرّر أَحّب إلَْيُكْم ِمْن زَْ ِ  الَتْيرِ 

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  المفك  قال: ح ثنا شمعبة  عمن حبيمب  عمن ال سمن  عمن النبمّي    

 صفى هللا عفيه وسفم  ز وه.

َوَهم َْيناهُ النّْ م َْيِن  ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  قال: سمعم ال سن يقول   

يما أيّهما النّماُس إزَّمما ُهَمما النّْ م َاِن: زَْ م ُ »قال: ذُّر لنا أن زبّي هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم ّمان يقمول: 

 «.الَتْيِر  َوزَْ  ُ الّرّر  فََما َتعََل زَْ  َ الّرّر أَحّب إلَْيُكْم ِمْن زَْ ِ  الَتْيرِ 

ا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوَهم َْيناهُ النّْ م َْيِن: ذُّمر لنما أن ـ ح ثنا برر  قال: ح ثن28839  

أيّها النّاُس إزَّما ُهَما النّْ  َاِن  زَْ  ُ الَتْيِر  َوزَْ  ُ الّرّر  فََمما »زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم ّان يقول: 

  .«َتعََل زَْ  َ الّرّر أَحّب إلَْيُكْم ِمْن زَْ ِ  الَتْيرِ 

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن  فمي قولمه: َوَهم َْيناهُ النّْ م َْيِن    

إزَّمما ُهَمما زَْ م َاِن  فََمما َتعَمَل زَْ م َ الّرمّر أَحمّب إلَمْيُكْم ِممْن زَْ مِ  »قال: قال النبّي صفى هللا عفيه وسفم: 

  .«الَتْيرِ 

ا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قول هللا: َوَهم َْيناهُ النّْ م َْيِن ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرز28840  

 قاطع طريق التير والرّر. وقرأ قول هللا: إزّا َه َْيناهُ الّسبِيَل.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهم يناه الثّم يين: سمبيفي الفمبن المذي يتامذّى بمه  وينبمم عفيمه ل ممه   

 وتسمه. ذّر من قال ذلك:

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  قمال: حم ثنا عيسمى بمن عقمال  عمن أبيمه  عمن ابمن ـ ح28841    ثنا أبو 

 عباس َوَه َْيناهُ النّْ  َْيِن قال: هما الث يان.

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن المبممارك بممن م اهمم   عممن ُتممويبر  عممن 28842  

 الض اك  قال: الث يان.

ن زا: قول من قال: ُعنِي بذلك طريق التير والرمّر  وذلمك أزمه وأولى القولين بالاواا في ذلك ع  

ء قول في ذلمك زعفممه غيمر القمولين الفمذين ذّرزما والثم يان  وإن ّازما سمبيفي الفمبن  فمإن هللا تعمالى 

ّْره إذ ع ّ  عفى العب  زِعَمه بقوله: إزّا َخفَْقنا اإلْزساَن ِمْن زُْطوٍَة أْمرااٍ زَْبتَِفيِه فََ عَْفناهُ  َسِميعا بَِايرا  ذ

إزّمما َهمم َْيناهُ الّسممبِيَل إزممما عمم ّ  عفيممه ه ايتممه إيمماه إلممى سممبيل التيممر مممن زِعمممه  فكممذلك قولممه: َوَهمم َْيناهُ 

 النّْ  َْين.

 وقوله: فَ  اْقتََ م اْلعَقَبَةَ يقول تعالى ذّره: ففم يرّب العقبة  فيقطعها وي وزها.  

 من قال ذلك:وذُّر أن العقبة: تبل في تهنم. ذّر   
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ـ ح ثنا م م  بن المثنى  قال: ح ثنا ي يى بن ّثيمر  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن أبمي رتماء  28843  

 عن ال سن  في قول هللا: فَ  اْقتََ َم اْلعَقَبَةَ قال: َعقَبة في تهنم.

ـ حم ثني عممر بمن إسمماعيل بمن م الم   قمال: حم ثنا عبم  هللا بمن إ ريمس  عمن أبيمه  عمن 28844  

 عن ابن عمر  في قوله: فَ  اْقتََ َم اْلعَقَبَةَ تبل من تهنم. عطية 

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفّية  عن أبي رتاء  عن ال سن  في قوله: فَ  اْقتََ َم العَقَبَةَ قال:    

 تهنم.

ْلعَقَبَمةَ إزهما ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه: فَم  اْقمتََ َم ا28845  

 ق مة ش ي ة  فاقت موها بطاعة هللا.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة فَ  اْقتََ َم اْلعَقَبَمةَ قمال: 28846  

 لفنار عقبة  ون ال سر.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا وهب بمن تريمر  قمال: حم ثنا أبمي  قمال: سممعم ي يمى بمن 28847  

أيوا ي  ّ  عن يلي  بن أبي حبيب  عن شعيب بمن ُزْرعمة  عمن حمنح  عمن ّعمب  أزمه قمال: فَم  

 اْقتََ َم اْلعَقَبَةَ قال: هو سبعون  رتة في تهنم.

مّرة واحم ة  والعمرا ء تكما  تور هما فمي ّم م فمي مثمل « ء»وأفر  قوله: فَ  اْقتََ َم اْلعَقَبَةَ بذّر   

مع ّ م آخر  ّما قال: فَ  َص َّق َوء َصفّى َوء َخْوٌا َعفَْيِهْم َوء ُهْم هذا الموضع  حتى يكّرروها 

يَْ َلزُوَن. وإزما فعل ذلك ّذلك في هذا الموضع  استاناء ب ءلة آخر الك م عفى معناه  من إعا تها 

ٍم ِذي َمْسماَبٍَة يَتِيمما ذَا مّرة أخرى  وذلك قوله إذ فّسر اقت ام العقبة  فقال: فَّك َرقَبٍَة أْو إْطعاٌم فِمي يَموْ 

َمْقَربٍَة أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربَمٍة ثمم ّمان ممن المذين آمنموا  فوسمر ذلمك بأشمياء ث ثمة  فكمان ّأزمه فمي أّول 

الك م  قال: ف  فَعََل ذا وء ذا وء ذا. وتأّول ذلك ابن زي   بمعنى: أف   ومن تأّولمه ّمذلك  لمم يكمن 

 في الك م متروّا. ذّر التبر بذلك عن ابن زي : به حاتة إلى أن يلعم أن

ـم حم ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   وقمرأ قمول هللا: فَم  اْقمتََ َم 28848  

 اْلعَقَبَةَ قال: أف  سفك الطريق التي منها الن اة والتير  ثم قال: َوما أْ َراَك ما اْلعَقَبَةُ .

 ما اْلعَقَبَةُ  يقول تعالى ذّره: وأّي شيء أشعرك يا م م  ما العقبة .وقوله: َوما أْ َراَك   

ثم بين تّل ثناؤه له  ما العقبة  وما الن اة منها  وما وتمه اقت امهما  فقمال: اقت امهما وقطعهما فمّك   

 رقبة من الرّق  وأسر العبو ة  ّما:

ن ال سمن َومما أْ َراَك مما اْلعَقَبَمةُ ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفّية  عن أبي رتاء  عم28849  

 فَّك َرقَبٍَة قال: ذُّر لنا أزه ليس مسفم يعتق رقبة مسفمة  إء ّازم ف اءه من النار.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َوما أْ َراَك ما اْلعَقَبَةُ فَّك 28850  

أّثرهما »فى هللا عفيمه وسمفم ُسمئل عمن الرقماا أيهما أعظمم أتمرا  قمال: َرقَبٍَة ذُّر لنا أن زبّي هللا ص

 «.ثمنا

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: حم ثنا سمالم بمن أبمي 28851  

ال ع   عن َمْعم ان بمن أبمي طف مة  عمن أبمي ز ميح  قمال: سممعم رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم 

ُّّل َعْظيٍم ِمْن ِعظاِمِه  َعْظمما ِممْن ِعظماِم أيَّما ُمسْ »يقول:  ِفم أْعتََق َرُت   ُمْسفما  فإّن ّللّاَ تاِعُل َوفاَء 

ُّممّل َعْظممٍم ِمممْن  ُمَ ممّررِه ِمممَن النّمماِر وأيَّممما اْمممرأةٍ ُمْسممفََمٍة أْعتَقَممْم اْمممرأة  ُمْسممِفَمة   فممإّن ّللّاَ تاِعممُل َوفمماَء 

 «.َ ّرِرها ِمَن النّارِ ِعظاِمها  َعْظما ِمْن ِعظاِم مُ 

ـ قال: ثنا سعي   عن قتا ة  عن قيس الُ ذامّي  عن عقبة بن عامر الُ َهنّي  أن رسول هللا 28852  

 «.َمْن أْعتََق َرقَبَة  ُماْلِمنَة   فَِهَي فِ َاُؤهُ ِمَن النّارِ »صفى هللا عفيه وسفم قال: 

معمر  عن قتا ة َومما أْ َراَك مما اْلعَقَبَمةُ ثمم أخبمر ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن    

 عن اقت امها فقال: فَّك َرقَبَة أْو أْطعََم.

واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأه بعض قّراء مكة وعامة قّراء البارة  عن ابن أبي إس اق    

لعم ء ي متّج فيمما بفانمي فيمه وّمان أبمو عممرو بمن ا«. فَّك َرقَبٍَة أْو أْطعَمَ »ومن الكوفيين: الكسائي: 

بقوله: ثُّم ّاَن ِمَن الِّذيَن آَمنُوا ّمأن معنماه: ّمان عنم ه  فم  فمّك رقبمة  وء أطعمم  ثمم ّمان ممن المذين 
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آمنوا. وقرأ ذلك عامة قّراء الم ينمة والكوفمة والرمأم فَمّك َرقَبَمٍة عفمى اإلضمافة أْو إْطعماٌم عفمى وتمه 

 الما ر.

: أزهمما قراءتمان معروفتمان  قم  قمرأ بكمل واحم ة منهمما عفمماء ممن والاواا ممن القمول فمي ذلمك  

القّراء  وتأويل موهوم  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب. فقراءته إذا قمرىء عفمى وتمه الوعمل تأويفمه: 

ف  اقت م العقبة  ء فّك رقبة  وء أطعم  ثم ّان من الذين آمنوا  َوما أْ َراَك ما اْلعَقَبَةُ عفى التع مب 

عظيم. وهذه القراءة أحسمن مترتما فمي العربيمة  ألن اإلطعمام اسمم  وقولمه: ثُمّم ّماَن ِممَن الّمِذيَن والت

آَمنُوا فعل  والعرا تاُْلثِر ر ّ األسماء عفى األسماء مثفها  واألفعال عفى األفعال  ولمو ّمان م ميء 

ّمان  ولمذلك قفمم:  التّنليل ثم إن ّان من الذين آمنوا  ّمان أحسمن  وأشمبه باإلطعمام والومّك ممن ثمم

أوتممه فممي العربيممة مممن اءَخممر  وإن ّممان ل َخممر وتممه معممروا  ووتهممه أْن « فَممّك َرقَبَممٍة أْو أْطعَمممَ »

 تضمر أن ثم تفقى  ّما قال طرفة بن العب :

 أء أيّهاذا الّلاتري أْحُضَر اْلَوَغىوأْن أْشَه َ الفّذّاِت َهْل أزَم ُمْتِف ي  

أشمه  ال ءلمة البنيمة عفمى أزهما « أن»أن أحضمر الموغى. وفمي قولمه:  بمعنى: أء أيهماذا اللاتمري  

معطوفة عفى أن أخرى مثفها  ق  تق ّمم قبفها  فذلك وته توازه. وإذا ُوّته الك م إلمى همذا الوتمه 

قبمة  ّان قوله: فَّك َرقَبٍَة أْو إْطعاٌم توسيرا لقوله: َوما أْ َراَك مما اْلعَقَبَمةُ ّأزمه قيمل: ومما أ راك مما الع

هي فّك رقبة أْو إْطعاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْساَبٍَة ّما قال تّل ثناؤه: َوما أْ َراَك ماِهيَْه  ثم قال: زاٌر حاِميَمةٌ 

 موسرا لقوله: وأُّمهُ هاِويَةٌ  ثم قال: وما أ راك ما الهاوية  هي زار حامية.

 عََم في يوم ذي م اعة  والساغب: ال ائع.يقول: أو أطَ « أْو أْطعََم فِي يَْوٍم ِذي َمْساَبَةٍ »وقوله:   

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28853  

 يوم م اعة.«: أْو أْطعََم فِي يَْوم ِذي َمْساَبَةٍ »عباس 

 سن بن عرفة  قال: ثني خال  بن حيان الرقي أبو يلي   عن تعومر بمن برقمان  ـ ح ثنا ال28854  

 قال: ذي م اعة.« أْو أْطعََم فِي يَْوٍم ِذي َمْساَبَةٍ »عن عكِرمة في قول هللا: 

ـ ح ثني م م  بن عمر  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ر   قال: 28855  

رقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه: فِمي يَمْوٍم ِذي ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا و

 َمْساَبٍَة قال: ال وع.

أْو أْطعَمَم فِمي يَمْوٍم ِذي »ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: 28856  

 يقول: يوم يُْرتََهى فيه الطعام.« َمْساَبَةٍ 

ا وّيع  عن سويان  عن عثمان الثقوّي  عمن م اهم   عمن ابمن عبماس ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثن   

 فِي يَْوٍم ِذي َمْساَبٍَة قال: م اعة.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن عثممان بمن الُمايمرة  عمن م اهم   عمن ابمن    

 عباس  مثفه.

قمال: سممعم الضم اك  ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم  28857  

 يقول في قوله: فِي يَْوٍم ِذي َمْساَبٍَة قال: م اعة.

وقوله: يَتِيما ذَا َمْقَربٍَة يقول: أو أْطعََم في يوم م اعة صايرا ء أا له من قرابته  وهمو اليتميم ذو   

 المقربَة وُعنِي بذي المقربة: ذا القرابة  ّما:

هب  قال: قال ابن زي  فمي قولمه: يَتِيمما ذَا َمْقَربَمٍة قمال: ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن و28858  

 ذا قرابة.

وقولمه: أْو ِمْسمِكينا ذَا َمتَْربَمٍة اختفمف أهمل التأويمل فمي تأويمل قولمه: ذَا َمتَْربَمٍة فقمال بعضمهم: ُعنِمي   

 بذلك: ذو الفاوق بالتراا. ذّر من قال ذلك:

بمي عم ّي  عمن شمعبة  قمال: أخبرزمي الُمايمرة  عمن ـ ح ثنا ابن المثنمى  قمال: حم ثنا ابمن أ28859  

 م اه   عن ابن عباس أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: الذي ليس له مأوى إء التراا.

ح ثنا ُمَطّرا بن م مم  الضمبي  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن المايمرة  عمن    

 م اه   عن ابن عباس  مثفه.
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قممال: حم ثنا ابممن أبممي عمم ّي  عمن شممعبة  عممن ُحاممين  عمن م اهمم   عممن ابممن  حم ثنا ابممن المثنممى    

 عباس  في قول هللا: أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: الذي ء يُواريه إء التراا.

ح ثني زّريا بمن ي يمى بمن أبمي زائم ة  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  عمن شمعبة  عمن الُمايمرة  عمن    

 ٍة قال: الذي ء يُواريه إء التراا.م اه   عن ابن عباس ذَا َمتَْربَ 

ح ثني زّريا بمن ي يمى بمن أبمي زائم ة  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  عمن شمعبة  عمن الُمايمرة  عمن    

ى إء التراا.  م اه   عن ابن عباس ذَا َمتَْربٍَة قال: الذي ليس له َمأو 

ِمْسِكينا ذَا َمتَْربَمٍة قمال: ح ثنا ابن حمي   قال: ثني ترير  عن مايرة  عن م اه   عن ابن عباس    

ى إء التراا.  الذي ليس له َمأو 

قال: ثنا ترير  عن مناور  عن م اه   عمن ابمن عبماس  فمي قولمه: أْو ِمْسمِكينا ذَا َمتَْربَمٍة قمال:    

 المسكين المطروح في التراا.

ْبثَممر  عممن ـمم حمم ثني أبممو حاممين قممال: حمم ثنا عبمم  هللا بممن أحممم  بممن يمموزس  قممال: حمم ثنا عَ 28860  

 حاين  عن م اه   عن ابن عباس  قوله: أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: الذي ء يقيه من التراا شيء.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: ح ثنا حاين والمايرة ّ هما  عن م اه   عن 28861  

  زق بالتراا من ش ّة الوقر.ابن عباس أزه قال في قوله: أْو ِمْسكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: هو ال

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عن عمرو بن أبي قيس  عن منامور  عمن م اهم   28862  

 عن ابن عباس أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: التراا المفقى عفى الطريق عفى الُكناسة.

َُّريب  قال: ح ثنا َطْفق بن غنام  عن زائ ة  عن م    ناور  عن م اه   عن ابن عباس ح ثنا أبو 

 أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: هو المسكين المفقى بالطريق بالتراا.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ال اين  عن م اه  أْو ِمْسِكينا ذَا 28863  

 َمتَْربٍَة قال: المطروح في األرض  الذي ء يقيه شيء  ون التراا.

َُّريب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن سمويان  عمن حامين  عمن م اهم   عمن ابمن عبماس أْو ح     ثنا أبو 

 ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: هو الُمفلق باألرض  ء يقيه شيء من التراا.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عمن حامين وعثممان بمن الُمايمرة     

 اس أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال الذي ليس له شيء يقيه من التراا.عن م اه  عن ابن عب

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   28864  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قولمه: ذَا َمتَْربَمٍة قمال: 

 اا.ساقى في التر

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن تعور بن برقان  قال: سمع عكرممة أْو ِمْسمِكينا 28865   ـ ح ثنا أبو 

 ذَا َمتَْربٍة قال: المفتلق باألرض من ال اتة.

ـ حم ثنا ابمن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن عكِرممة  فمي قولمه: أْو 28866  

 راا ال صق باألرض.ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍة قال: الت

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن عثمان بن الُمايرة  عن سعي  بن ُتبير  عن    

 ابن عباس  قال: الُمفقى في الطريق الذي ليس له بيم إء التراا.

وقال آخرون: بل هو الم تاا  ّان ءصقا بالتراا  أو غير ءصمق وقمالوا: إزمما همو ممن قمولهم:   

 تَِرا الرتل: إذا افتقر. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28867  

 قوله: أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة يقول: ش ي  ال اتة.

ولمه: ـ ح ثنا هنا  بن السرّي  قال: ح ثنا أبو األحوص  عن حامين  عمن عكِرممة  فمي ق28868  

 أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: هو الم اَرا الذي ء مال له.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: أْو ِمْسمِكينا ذَا َمتَْربَمٍة 28869  

 قال: ذا حاتة  الترا: الم تاا.

ن الضّر وش ّة ال اتة. ذّر من وقال آخرون: بل هو ذو العيال الكثير الذين ق  لاقوا بالتراا م  

 قال ذلك:
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ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28870  

 عباس أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة يقول: مسكين ذو بنين وِعيال  ليس بينك وبينه قرابة.

َُّريب  قال: ح ثنا ابمن يممان  28871   عمن أشمعث  عمن تعومر بمن أبمي الُمايمرة  عمن ـ ح ثنا أبو 

 سعي  بن ُتبير  في قوله: أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة قال: ذا ِعيال.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة ّنما 28872  

 ز  ّ  أن الترا هو ذو العيال الذي ء شيء له.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28873  

 يقول في قوله: أْو مْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة ذا عيال ءصقين باألرض  من المسكنة وال ه .

وأولى األقوال في ذلك بالا ة قول ممن قمال: ُعنِمي بمه: أو مسمكينا قم  لامق بمالتراا ممن الوقمر   

من تَِرا الرتل: إذا « َمْوعَفة»ن ذلك هو الظاهر من معازيه. وأن قوله: َمتَْربٍَة إزما هي وال اتة  أل

 أصابه التراا.

 20-17اآلية : 
ماَن ِممَن الّمِذيَن آَمنُمواْ َوتََواَصمْواْ بِالّامْبِر َوتََواَصمْواْ بِاْلَمْرَحَممِة *   َّ القول فـي تأويـل قوله تعمالى:}ثُّم 

َّوَُرواْ بِآيَاتِنَا ُهْم أَْصَ اُا اْلَمْرأََمِة *  َعفَْيِهْم زَاٌر ّماْلَص َةُ {.أُْولَـَئَِك أَْص َ   اُا اْلَمْيَمنَِة *  َوالِّذيَن 

يقول تعالى ذّره: ثم ّان هذا الذي قال: أْهفَْكُم ماء  لُبَ ا ممن المذين آمنموا بمار ورسموله  فيمالمن    

ل: وممن أوصى بعضمهم بعضما بالامبر عفمى مما زمابهم فمي معهم ّما آمنوا َوتَواَصْوا بالّاْبِر يقو

 ذات هللا َوتََواَصْوا بِالَمْرَحَمِة يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة  ّما:

ـ ح ثنا م م  بن سنان القّلاز  قال: ح ثنا أبو عاصم  عن شبيب  عن عكِرممة  عمن ابمن 28874  

 ناس.عباس َوتََواَصْوا بِالَمْرَحَمِة قال: َمْرَحمة ال

وقولممه: أُولَئِممَك أصممَ اُا الَمْيَمنَممِة يقممول: الممذين فعفمموا هممذا األفعممال التممي ذّرتهمما  مممن فممّك الرقمماا    

 وإطعام اليتيم  وغير ذلك  أص اا اليمين  الذين يالخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى ال نة.

َّوَُروا بآياتِنا يقمول: والمذين ّومروا بأ لتنما    وأع منما وح  نما ممن الكتمب والّرسمل وقوله: َوالِّذيَن 

وغيممر ذلممك ُهممْم أصممَ اُا الَمرممأََمِة يقممول: هممم أصمم اا الرمممال يمموم القيامممة الممذين يالخممذ بهممم ذات 

الرمال. وق  بيّنا معنى المرأمة  ولم قيل لفيسار المرأمة فيما مضى  بما أغنى عن إعا ته فمي همذا 

 الموضع.

قممول تعممالى ذّممره: عفمميهم زممار تهممنم يمموم القيامممة ُمْطبَقَممة يقممال منممه: وقولممه: َعفَممْيِهْم زمماٌر ُماْلَصمم َةٌ ي  

 أوص ت وآص ت. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28875  

 قة.َعفَْيِهْم زاٌر ُماْلَص َةٌ قال: ُمْطبَ 

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ثنمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس    

 َعفَْيِهْم ُماْلَص َةٌ قال: مْطبَقة.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َعفَْيِهْم زاٌر ُماْلَصم َةٌ: أي 28876  

  ضوء فيها وء فرح  وء خروا منها آخر األب .مْطبَقة أطبقها هللا عفيهم  ف 

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28877  

 يقول في قوله: ُماْلَص َةٌ: مافقة عفيهم.

 

 سورة الشمس

 سورة الرمس مكية

 وآياتها خمس عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 8-1اآلية : 
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أويممـل قولممه تعالى:}َوالّرممْمِس َوُضممَ اَها *  َواْلقََمممِر إِذَا تَ ََهمما *  َوالنَّهمماِر إِذَا َت َّهمما *  القممول فممـي ت

َهما َوالفّْيِل إِذَا يَْاَراَها *  َوالّسَمآِء َوَما بَنَاَها *  َواألْرِض َوَما َطَ اَها *  َوزَْوٍس َوَمما َسمّواَها *  فَأَْلَهمَ 

 {. فُُ وَرَها َوتَْقَواَها

قوله: والّرمْمِس َوُضم اها قسمم أقسمم ربنما تعمالى ذّمره بالرممس وضم اها ومعنمى الكم م: أقسمم    

 بالرمس  وبض ى الرمس.

واختفف أهل التأويل في معنى قوله: َوُض اها فقال بعضهم: معنى ذلك: والرمس والنهار  وّان   

 يقول: الض ى: هو النهار ّفه. ذّر من قال ذلك:

برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة والّرمْمِس َوُضم اها قمال: همذا  ـ ح ثنا28878  

 النهار.

 وقال آخرون: معنى ذلك: وضوئها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28879  

ن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم   فممي قممول هللا: قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عمم

 َوالّرْمِس َوُض اها قال: ضوئها.

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك أن يقممال: أقسممم تممّل ثنمماؤه بالرمممس وزهارهمما  ألن ضمموء الرمممس   

 الظاهرة هو النهار.

ف األّول ممن وقوله: َواْلقََمِر إذَا تَ ها يقول تعالى ذّره: والقمر إذا تَبِمع الرممس  وذلمك فمي النام  

 الرهر  إذا ُغِربم الرمَس  ت ها القمر طالعا. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28880  

 عباس َوالقََمِر إذَا تَ ها قال: يتفو النهار.

عبمم  المفممك  عممن قميس بممن سممع   عممن ـم حمم ثني يعقمموا  قمال: حمم ثنا هرمميم  قممال: أخبرزما 28881  

 م اه   قوله: َواْلقََمِر إذَا تَ ها يعني: الرمس إذا تبعها القمر.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28882  

ذَا تَ هما قمال: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َواْلقََمِر إ

 تبعها.

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َواْلقََمممِر إذَا تَ همما يتفوهمما 28883  

 صبي ة اله ل فإذا سقطم الرمس ُرؤي اله ل.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: َواْلقََممِر إذَا تَ هما    

 قال: إذا ت ها ليفة اله ل.

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قممول هللا: والّرممْمِس 28884  

َوُض اها َواْلقََمِر إذَا تَ ها قال: هذا قسم  والقمر يتفو الرمس زاف الرمهر األّول  وتتفموه النامف 

وهمو وراءهما  فمإذا ّمان النامف اءَخمر ّمان  اءَخر  فأما الناف األّول فهو يتفوها  وتكون أمامه

 هو أمامها يق مها  وتفيه هي.

 وقوله: َوالنّهاِر إذَا َت ّها يقول: والنهار إذا َت ّها  قال: إذا أضاء.  

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوالنّهماِر إذَا َت ّهما قمال: إذا 28885  

 غريها النهار.

ان بعض أهل العربية يتأّول ذلك بمعنمى: والنهمار إذا َتم ّ الظفممة  وي عمل الهماء واأللمف ممن وّ  

ت ّهمما ّنايممة عممن الظفمممة  ويقممول: إزممما تمماز الكنايممة عنهمما  ولممم ي ممر لهمما ذّممر قبممل  ألن معناهمما 

معروا  ّما يعرا معنى قول القائل: أصمب م بمار ة  وأمسمم بمار ة  وهبّمم شمماء   فكنمى عمن 

 ات لم ي ر لها ذّر  إذ ّان معروفا معناهن.مالزث

والاواا عن زا في ذلك: ما قاله أهل العفم الذين حكينا قمولهم  ألزهمم أعفمم بمذلك  وإن ّمان لفمذي   

 قاله من ذّرزا قوله من أهل العربية وته.

ظفَم اءَفماُق. وقوله: َوالفّْيِل إذَا يَْاراها يقول تعالى ذّره: والفيل إذا يارى الرممس  حتمى تايمب فمت  

 وّازم قتا ة يقول في ذلك ما:
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ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوالفّْيمل إذَا يَْارماها: إذا َغّرماها 28886  

 الفيل.

وقوله: َوالّسماِء َوما بَناها يقول تّل ثناؤه: والسماء وَمْن بناها  يعني: وَممْن خفَقهما  وبنماؤه إياهما:   

 يره إياها لألرض سقوا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:تاي

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة َوالّسمماِء َومما بَناهما وبناؤهما: 28887  

 َخْفقُها.

ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني 28888  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َوالّسمماِء َومما 

 بَناها قال: هللا بنى السماَء.

ّمما قمال َوَواِلمٍ  َومما َولَم َ  «  َممنْ »موضمع « مما»وقيل: َوما بَناها وهمو تمّل ثنماؤه بازيهما  فوضمع   

  وَمن ول   ألزه قََسٌم أقسم بآ م وول ه  وّذلك: َوء تَْنِك موا ومعناه«  َمنْ »في موضع « ما»فوضع 

ُّْم ِمَن النّساِء  وقوله: فاْزِكُ وا ما طاَا لَُكْم وإزمما همو: فمازك وا َممْن طماا لكمم. وتمائل  ما زََكَح آباُؤ

 توتيه ذلك إلى معنى الما ر  ّأزه قال: والسماء وبنائها  ووال  ووء تِه.

ِض َوما َط اها وهذه أيضا زظير التي قبفها  ومعنى الك م: واألرض وَمْن ط اها. وقوله: َواألَرْ   

 ومعنى قوله: َط اها: بسطها يمينا وشماء   ومن ّّل تازب.

وق  اختفف أهل التأويل فمي معنمى قولمه: َط اهما فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: واألرض ومما خفمق   

 فيها. ذّر من قال ذلك:

ن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  ب28889  

 عباس: َواألَْرِض َوما َط اها يقول: ما خفق فيها.

 وقال آخرون: يعني بذلك: وما بسطها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن ُعمارة  قمال: حم ثنا ُعبيم  هللا بمن موسمى  قمال: حم ثنا عيسمى وَحم ّثني 28890  

   قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم   قولممه: ال ممر

 َواألَْرِض َوما َط اها قال:  حاها.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َومما َط اهما قمال: 28891  

 بََسَطها.

 ل ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما قسمها. ذّر من قا  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 28892  

 قوله: َواألَْرِض َوما َط اها يقول: قسمها.

وقوله: َوزَْوٍس َوما َسّواها يعني تمّل ثنماؤه بقولمه: َومما َسمّواها زوسمه  ألزمه همو المذي سمّوى المنوَس   

وق  يُ تمل أن يكون معنى ذلك أيضا المام ر  «  َمنْ »موضع « ما»وخفقها  فع ّل خفقها  فوضع 

 فيكون تأويفه: وزوس وتسويَتها  فيكون القسم بالنوس وبتسويتها.

وقوله: فألَهمها فُُ وَرها وتَْقَواها يقمول تعمالى ذّمره: فبمين لهما مما ينبامي لهما أن تمأتي أو تمذر ممن   

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك: خير  أو شّر أو طاعة  أو معاية. وبن و الذي

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28893  

 فأَلَهَمها فُُ وَرها َوتَْقَواها يقول: بَيَّن التيَر والرّر.

  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس  ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي   

 قوله: فأَلَهمها فُُ وَرها َوتَْقَواها يقول: بيّن التيَر والرّر.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28894  

 عباس: فأَلَهَمها فُُ وَرها َوتَْقَواها قال: عفّمها الطاعة والمعاية.

م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر    ـ ح ثني28895  

قال: حم ثنا ال سمن  قمال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فأَلَهَمهما فُُ وَرهما 

 َوتَْقَواها قال: َعّرفها.
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ُ وَرها َوتَْقَواها: فبَيّن ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فأَلَهَمها فُ 28896  

 لها ف ورها وتقواها.

ـ وُح ثم عن ال سين  قال: سمعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28897  

 يقول في قوله: فأَلَهَمها فُُ وَرها َوتَْقَواها  بيّن لها الطاعةَ والمعايةَ.

سمويان فأَلَهَمهما فُُ وَرهما َوتَْقَواهما قمال: أعفمهما ـ ح ثنا ابن ُحَمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن 28898  

 المعايةَ والطاعةَ.

ـ قال: ثنا ِمْهران  عن سمويان  عمن الضم اك بمن مملاحم فأَلَهَمهما فُُ وَرهما َوتَْقَواهما قمال: 28899  

 الطاعةَ والمعايةَ.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن هللا تعل فيها ذلك. ذّر من قال ذلك:  

ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: فأَلَهَمهما فُُ وَرهما  ـ28900  

 َوتَْقَواها قال: تعل فيها ف وَرها وتقواها.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا صووان بن عيسى وأبمو عاصمم النبيمل  قماء: حم ثنا عملرة 28901  

َممر  عمن أبمي األسمو  الم ّيفّي  قمال: قمال لمي بن ثابم  قال: ثني ي يمى بمن عقيمل  عمن ي يمى بمن يَعْ 

عمران بن ُحاين: أرأيم ما يعمل الناس فيه ويتكا حون فيه  أشيء قُِضَي عفيهم  ومضى عفميهم 

من قَ ٍَر ق  سبق  أو فيما يستقبفون  مما أتاهم به زبيهم عفيه الا ة والس م  وأّ ت عفيهم ال  ة  

يكون ذلك ظفما  قال: فولعمم منمه فلعما شم ي ا  قمال: قفمم  قفم: بل شيء قُِضَي عفيهم  قال: فهل

له: ليس شميء إء وهمو َخْفقُمه  وِمْفمُك يم ه  ء يُسمأل عمما يوعمل وهمم يُسمألون. قمال: سم ّ ك هللا  إزمما 

ألْخبَُر عقفك. إن رتم   ممن ُمَلينمة أو تهينمة  أتمى النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  « أظنه أزا»سألتك 

  أرأيَم ما يعمُل الناس فيه ويتكا حون: أشيء قضي عفيهم  ومضى عفيهم ممن فقال: يا رسول هللا

ّّم ت بمه عفميهم ال  مة  قمال:  فِمي »قَ ٍَر سبق  أو فيما يستقبفون  مما أتاهم به زبيهم عفيه الس م  وأ

لَمْنممِللَتَيِن يَُهيّئُممهُ لََهمما  َمممْن ّمماَن ّللّاُ َخفَقَممهُ إِلْحمم َى ا»قممال: فومميم زعمممُل  قممال: « َشممْيٍء قَممْ  قُِضممَي َعفَممْيِهمْ 

تاِا ّللّاِ: َوزَْوٍس َوما َسّواها فأَلََهمها فُُ وَرها َوتَْقَواها ِّ  «.َوتَْاِ يُق ذلَك فِي 

 15-9اآلية : 
مذّبَْم ثَُممو ُ بَِطْاَواَهمآ َّ ّّاَها *  َوقَْ  َخاَا َمن  َّساَها *    القول فـي تأويـل قوله تعالى:}قَْ  أَْففََح َمن َز

 َعفَْيِهْم َربُّهمْم *  إِِذ ازبَعََث أَْشقَاَها *  فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل ّللّاِ زَاقَةَ ّللّاِ َوُسْقيَاَها *  فََكذّبُوهُ فَعَقَُروَها فَ َْم مَ 

 بِذَزبِِهْم فََسّواَها *  َوءَ يََتاُا ُعْقبَاَها {.

    ّّ ّّاها يقول: ق  أففح من ز ى ّللّاُ زوسه  فّكثر تطهيرها من الكومر والمعاصمي  قوله: قَْ  أْففََح َمْن َز

 وأصف ها بالاال ات من األعمال. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس قَْ  أْففََح 28902  

ّّاها يقول: ق  أففح م ّّى ّللّاُ زوَسه.َمْن َز  ن ز

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا َمْهران  عن سويان  عمن َخِاميف  عمن م اهم  وسمعي  بمن 28903  

ّّاها قالوا: من أصف ها.  ُتبير وعكِرمة: قَْ  أْففََح َمْن َز

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن خايف  عن م اه  وسمعي  بمن ُتبيمر  ولمم     ح ثنا أبو 

 كِرمة.يذّر ع

ّّاهما ممن عممل 28904   ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة قَمْ  أْففَمَح َممْن َز

ّّاها بطاعة هللا.  خيرا ز

ّّاهما 28905   ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة قَمْ  أْففَمَح َممْن َز

ّّى زوَسه بعمل صا  لح.قال: ق  أففح من ز

ّّاهما 28906   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   فمي قولمه: قَمْ  أْففَمَح َممْن َز

 يقول: ق  أففح من زّى ّللّاُ زوَسه. وهذا هو موضع القسم  ّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قال: ق  وقع القسمم هما هنما قَمْ  28907  

ّّاها.أفْ   فََح َمْن َز

 وق  ذّرُت ما تقول أهل العربية في ذلك فيما مضى من زظائره قبُل.  
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وقوله: َوقَْ  خاا َمْن  َّساها يقول تعالى ذّره: وق  خاا في ِطفبتمه  ففمم يُم رك مما طفمب والمتمس   

زمه إياهما عمن لنوسه من الا ح َمْن  ّساَها يعني: من  َّسس هللا زوسه فأْحمفها  ووضمع منهما  بُتذء

اله ى حتى رّب المعاِصَي  وتمرك طاعمة هللا. وقيمل:  ّسماها وهمي  َّسسمها  فقُفبمم إحم ى سميناتها 

 ياء  ّما قال العّ اا:

ََّسْر    تَقَّضَي اْلباِزي إذا الباِزي 

يري : تَقَّضض. وتظنّيم هذا األمر  بمعنى: تظننم  والعرا توعل ذلك ّثيرا  فتب ل فمي ال مرا   

 بعَض حروفه  ياء أحيازا  وواوا أحيازا ومنه قول اءَخر: المر ّ 

ُّّل فَنّ تى يَُر ّ َعنّي التََظنّي    يَْذَهُب بِي فِي الّرْعِر 

 يري : التظنن: وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

  عمن ابمن عبماس َوقَمْ  ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثنمي معاويمة  عمن عفميّ 28908  

 خاَا َمْن  َّساها يقول: وق  خاا من  َّسى هللا زُوَسه فأضفّه.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28909  

 عباس: َوقَْ  خاَا َمْن  َّساها يعني: تكذيبها.

َُّريب  قال: ح ثنا وّي28910   ع  عمن سمويان  عمن َخِاميف  عمن م اهم  وسمعي  بمن ـ ح ثنا أبو 

 ُتبير َوقَْ  خاَا َمْن  َّساها قال أح هما: أغواها  وقال اءَخر: أضفّها.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن َخِايف  عن م اه  َوقَْ  خاَا َمْن 28911  

  َّساها قال: أضفها  وقال سعي : من أغواها.

 م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا ح ثني م   

 ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: َمْن  َّساها قال: أغواها.

: ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوقَمْ  خماَا َممْن  َّسماها قمال28912  

 أثّمها وأف رها.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  مثفه.   

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوقَْ  خاَا يقول: وق  28913  

 خاا من  َّسى ّللّاُ زَوَسه.

َّذّبَْم ثَُمو ُ بَِطْاَواها يقول: ّذّبم   ثممو  بطايازهما  يعنمي: بعمذابها المذي وعم هموه صمالح  وقوله: 

عفيه الس م  فكان ذلك العذاا طاغيا طاى عفيهم  ّما قال تّل ثناؤه: فأّما ثَُمو ُ فأُْهِفُكوا بالّطاغيَة. 

وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهمل التأويمل  وإن ّمان فيمه اخمت ا بمين أهمل التأويمل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك: القول الذي قفنا في

ـ ح ثني سعي  بن عمرو الّسكوزّي  قال: ح ثنا الولي  بن َسفَمة الِوفَْسِطينّي  قال: ثني يليم  28914  

َّذّبَْم ثَُمو ُ بَطْاَواها قمال:  بن سمرة الَمذِح ّي عن عطاء الُتراسازّي  عن ابن عباس  في قول هللا: 

 ابها.اسم العذاا الذي تاءها  الّطْاَوى  فقال: ّذّبم ثمو  بعذ

 

مذّبَْم ثَُممو ُ بَطْاَواهما: أي 28915   َّ ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة 

 بالطايان.

 وقال آخرون: ّذّبم ثمو  بمعايتهم هللا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28916  

مذّبَْم ثَُممو ُ بَِطْاَواهما قال: ح ث َّ نا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  

 قال: معايتها.

َّذّبَْم ثَُمو ُ بَِطْاَواها 28917   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: 

 قال: بطايازهم وبمعايتهم.

 عها. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك بأتم  
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ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: أخبرزمي ي يمى بمن أيموا وابمن لَِهيعمة  عمن 28979  

َّذّبَْم ثَُممو ُ بَِطْاَواهما  ُعمارة بن غلية  عن م م بن رفاعة القَُرِظّي  عن م م  بن ّعب  أزه قال: 

 قال: بأتمعها.

ح ثنا ابن أبمي َممْريم  قمال: أخبرزمي ي يمى بمن أيموا  قمال: ح ثني ابن عب  الرحيم الَْبِرقّي  قال:    

 ثني ُعمارة بن غلية  عن م م  بن رفاعة القَُرِظّي  عن م م  بن ّعب  مثفه.

وقيمل َطْاَواهمما بمعنممى: طايممازهم  وهممما مام ران  لفتوفيممق بممين رؤوس اءَي  إذ ّازممم الّْطاَمموى   

زظيممر قولممه: وآِخممُر  َْعممَواُهْم بمعنممى: وآخممر أشممبه بسممائر رؤوس اءَيممات فممي هممذه السممورة  وذلممك 

  عائهم.

 وقوله: إِذ اْزبَعََث أْشقاها يقول: إذ ثار أشقى ثمو   وهو قُ َار بن سالف  ّما:  

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا الّطواوّي  عن هرام  عمن أبيمه  عمن عبم  هللا بمن 28918  

يه وسفم  فذّر فمي خطبتمه الناقمة  والمذي َعقَرهما  فقمال: َزَمعة  قال: خطب رسول هللا صفى هللا عف

 «.إِذ اْزبَعََث أْشقاها: اْزبَعََث لََها َرُتٌل َعِليٌل عاِرٌم  َمنِيٌع فِي َرْهِطِه  ِمثُْل أبي َزَمعَة»

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  فمي قولمه: إِذ اْزبَعَمَث أْشمقاها 28919  

 ي أَُحْيِمَر ثَمو .يعن

وقوله: فَقاَل لَُهْم َرُسوُل ّللّاِ يعني بذلك َتّل ثنماؤه: صمال ا رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  فقمال   

لثمو  َصالٌح: زاقَةَ ّللّاِ َوُسْقياها احذَروا زاقة هللا وُسقياها  وإزما حمذّرهم ُسمقيَا الناقمة  ألزمه ّمان تقم ّم 

اقة ِشَرا يوم  ولهم ِشْرا يوٍم آخر  غير يوم الناقة  عفى ما ق  بيّنم فيمما إليهم عن أمر هللا  أن لفن

 مضى قبل  وّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة فَقماَل لَُهمْم َرُسموُل ّللّاِ زاقَمةَ ّللّاِ 28920  

 وُسْقياها قَْسم هللا الذي قسم لها من هذا الماء.

بُوهُ فَعَقَُروها يقول: فكذّبوا صال ا فمي خبمره المذي أخبمرهم بمه  ممن أن هللا المذي تعمل وقوله: فََكذّ   

ِشْرَا الناقة يوما  ولهم شرُا يموم معفموم  وأن ّللّاُ يِ مّل بهمم زقمتمه  إن همم عقروهما  ّمما وصموهم 

َّذّبَْم ثَُمو ُ َوعما ٌ بِاْلقَاِرَعمِة  وقم  ي تممل أن يكمون التكمذي ب بمالعْقر. وإذا ّمان ذلمك تّل ثناؤه فقال: 

ّذلك  تاز تق يم التكذيب قبل العقر  والعقر قبل التكذيب  وذلك أن ّّل فعمل وقمع عمن سمبب حسمن 

ابت اؤه قبل السبب وبع ه  ّقول القائمل: أعطيمم فأحسمنم  وأحسمنم فأعطيمم  ألن اإلعطماء: همو 

يب  تاز تق يم أّي ذلك شماء اإلحسان  ومن اإلحسان اإلعطاء  وّذلك لو ّان العَْقر هو سبب التكذ

المتكفم. وق  زعم بعضهم أن قوله: فََكذّبُوهُ ّفمة مكتوية بنوسها  وأن قولمه: فَعَقَُروهما تمواا لقولمه: 

إِذ اْزبَعَث أْشقاها ّأزه قيل: إذ ازبعث أشقاها فعقرها  فقمال: وّيمف  قيمل فََكمذّبُوهُ فَعَقَُروهما وقم  ّمان 

ن  لهمما شممرا يمموم  ولهممم شممرا يمموم آخممر. قيممل: تمماء التبممر أزهممم بعمم  القموم قبممل قتممل الناقممة ُمَسممفّمي

تسممفيمهم ذلممك  أتمعمموا عفممى منعهمما الرممرَا  ورُضمموا بقتفهمما  وعممن رضمما تممميعهم قَتَفهمما قاتِفُهمما  

 وَعقَرها َمْن عقرها ولذلك زُسب التكذيب والعقر إلى تميعهم  فقال تّل ثناؤه: فََكذّبُوهُ فَعَقَُروها.

ْممم ََم َعفَممْيِهْم َربُّهممْم بِممذَْزبِِهْم فََسممّواها يقممول تعممالى ذّممره: فمم ّمر عفمميهم ربهممم بممذزبهم ذلممك  وقولممه: فَ َ   

وّوّرهم به  وتكذيبهم رسوله صال ا  وَعْقرهم زاقته فََسّواها يقول: فَسّوى ال م مة عفميهم تمميعهم  

 ففم يُْوِفم منهم أح   ّما:

ل: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: فَ َْمم ََم َعفَمْيِهْم َربُّهمْم ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قما28921  

َّمُرهم  بِذَْزبِِهْم فََسّواها ذُّر لنا أن أحيممَر ثممو  أبمى أن يعِقَرهما  حتمى بايعمه صمايُرهم وّبيمُرهم  وذَ

 وأزثاهم  ففما اشترك القوُم في َعْقرها  م م هللا عفيهم بذزبهم فسّواها.

آ م  قال: ح ثنا قُتيبة  قال: ح ثنا أبو ه ل  قال: سممعم ال سمن يقمول: ـ ح ثني برر بن 28922  

 لما عقروا الناقةَ طفبوا فَِايفَها  فاار في قارة ال بل  فقطع ّللّاُ قفوبَهم.

وقوله: َوء يَتاُا عْقباها اختفف أهل التأويل في معنى ذلك  فقال بعضهم: معناه: ء يتماا تبعمة   

 ن قال ذلك: َْم مته عفيهم. ذّر م

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 28923  

 َوء يَتاُا ُعْقباها قال: ء يتاا ّللّاُ من أح  تَبِعَة .
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ـ ح ثني إبراهيم بن المستمّر  قال: ح ثنا عثمان بن عممرو  قمال: حم ثنا عممر بمن مرثم   28924  

وله: َوء يَتاا ُعْقباهما قمال: ذاك ربنما تبمارك وتعمالى  ء يتماا تبعمة  ممما صمنع عن ال سن  في ق

 بهم.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن عمرو بن منبه  هكذا هو في ّتابي  سمعم ال سن قرأ:     ح ثنا أبو 

 َوء يَتاُا ُعْقباها قال: ذلك الرّا صنع ذلك بهم  ولم يتف تبعة .

ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتماء  عمن ال سمن  فمي قولمه: َوء يَتماا ُعْقباهما ح ثني يعقوا  قال: ح    

 قال: ء يتاا تبعتهم.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوء يَتماُا ُعْقباهما يقمول: ء 28925  

 يتاا أن يُتْبََع بريء مما َصنَع بهم.

نا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ث28926  

قال: ح ثنا ال سن  قال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َوء يَتماُا 

ُعْقباها قال م م  بن عمرو في ح يثه  قال: هللا ء يَتماُا ُعْقباهما. وقمال ال مر  فمي ح يثمه: هللا ء 

 يتاا عقباها.

م  بمن سمنان  قمال: حم ثنا يعقموا  قمال: حم ثنا رزيمن بمن إبمراهيم  عمن أبمي ـ ح ثني م 28927  

سفيمان  قال: سمعم بكر بن عب  هللا الُمَلزّي يقول في قولمه: َوء يَتماُا ُعْقباهما قمال: ء يتماا هللا 

 التبعةَ.

ّمر ممن وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم يتف الذي عقرها عقباها: أي ُعقبى فَْعفَتِِه التمي فعمل. ذ  

 قال ذلك:

َُّريب  قال: ح ثنا تابر بن زوح  قال: ح ثنا أبو َرْوق  قمال: حم ثنا الضم اك 28928   ـ ح ثنا أبو 

 َوء يَتاُا ُعْقباها قال: لم يََتِف الذي عقرها عقباها.

لمم ـ ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن الّس ّّي: َوء يَتاُا ُعْقباها قال: 28929  

 يتف الذي عقرها عقباها.

ح ثنا ابن ُحميم   قمال: حم ثنا ِمْهمران  عمن سمويان  عمن السم ّي َوء يَتماُا ُعْقباهما قمال: المذي ء    

 يتاا الذي صنع  ُعْقبَى ما صنع.

بالوماء  « فَم  يَتماُا ُعْقباهما»واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته عامة قمّراء ال  ماز والرمام:   

فممي مامماحوهم  وقرأتممه عامممة قممّراء العممراق فممي الِمْاممرين بممالواو َوء يَتمماا ُعْقباهمما  وّممذلك ذلممك

 وّذلك هو في مااحوهم.

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك: أزهممما قراءتممان معروفتممان  غيممر متتفوممي المعنممى  فبأيتهممما قممرأ   

 القارىء فمايب.

رة وغيرهما  ّقولمه: َوالقََممِر إذَا واختفوم القّراء في إمالمة مما ّمان ممن ذوات المواو فمي همذه السمو  

تَ ها َوما َط اها وز و ذلك  فكان يوتح ذلمك ّفّمه عاممةُ قمّراء الكوفمة  ويُميفمون مما ّمان ممن ذوات 

الياء  غير عاصم والكسائي  فإن عاصما ّان يوتح تميَع ذلك  ما ّان منه من ذوات الواو وذوات 

كسر ذلك ّفّه. وّان أبو عمرو ينظر إلى اتساق رؤوس الياء  ء يُْضِ ُع منه شيئا. وّان الكسائي ي

اءَي  فإن ّازم متسقة عفى شيء واح   أمال تميعَهما. وأمما عاممة قمّراء الم ينمة  فمإزهم ء يميفمون 

شيئا من ذلك اإلمالة الر ي ة  وء يوت وزه الوتَح الر ي   ولكمن بمين ذلمك وأفامح ذلمك وأحسمنه: أن 

ّازمم رؤوسمها باليماء  أُْتمرَي تميعُهما باإلمالمة غيمر الواحرمة  وإن  ينظر إلى ابتم اء السمورة  فمإن

ّازم رؤوسها بمالواو  فت مم وتمرى تميعهما بمالوتح غيمر الوماحح  وإذا ازومر  زموع ممن ذلمك فمي 

موضممع  أميممل ذوات اليمماء اإلمالممة المعت لممة  وفممتح ذوات الممواو الوممتح المتوّسممى  وإن أُميفممم هممذه  

 غير أن الوايح من الك م هو الذي وصونا صوته.وفُت م هذه لم يكن ل نا  

 

 سورة الليل

 سورة الفيل مكيّة
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 وآياتها إح ى وعررون

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 10-1اآلية : 
ََّر َواءُزثَمَى *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َواْلفّْيِل إِذَا يَْاَرَى *  َوالنَّهاِر إِذَا تََ فَّى *  َوَما َخفََق الذّ

ا َممن إِّن َسْعيَُكْم لََرتَّى *  فَأَّما َمْن أَْعَطَى َواتّقََى *  َوَصم َّق بِاْلُ ْسمنََى *  فََسنُيَّسمُرهُ ِلْفيُْسمَرَى *  َوأَّمم

َّذَّا بِاْلُ ْسنََى *  فََسنُيَّسُرهُ ِلْفعُْسَرَى {.  بَِتَل َواْستَْانََى *  َو

النهار بظفمته  فأذهمب ضموءه  وتماءت ُظفمتمه: والفّْيمِل  يقول تعالى ذّره ُمقِسما بالفيل إذا َغّرى   

إذَا يَْاَرممى النهممار والنّهمماِر إذا تََ فّممى وهممذا أيضمما قسممم  أقسممم بالنهممار إذا هممو أضمماء فأزممار  وظهممر 

لألباار  ما ّازم ظفمة الفيل ق  حالم بينهما وبمين رؤيتمه وإيتازمه إياهما عيازما. وّمان قتما ة يمذهب 

 األشياء أزه إزما أقسم به لِعَظم شأزه عن ه  ّما: فيما أقسم هللا به من

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله َوالفّْيِل إذَا يَْاَرى والنّهاِر 28930  

 إذَا تََ فّى قال: آيتان عظيمتان يكّورهما هللا عفى الت ئق.

ََّر واألُْزثَمى ي تممم   ل الموتهين الفمذين وصمموم فمي قولمه: َوالّسممماِء َومما بَناهمما وقولمه: َومما َخفَممَق المذّ

فيكون ذلك قسما من هللا تّل ثناؤه بتالق «  َمنْ »بمعنى « ما»واألْرِض َوما َط اها وهو أن ي عل 

مع ما بع ها بمعنى الما ر  ويكون قسما بتفقه « ما»الذّّر واألزثى  وهو ذلك التفق  وأن ت عل 

 الذّر واألزثى.

َِّر َواألُْزثَمىَ »ّر عن عب  هللا بن مسعو  وأبي ال ر اء: أزهما ّازا يقمرآن ذلمك وق  ذُ    ويمأثُُره « َوالمذّ

 أبو ال ر اء عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم. ذّر التبر بذلك:

ـ ح ثنا م م  بن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عمن أبمي إسم اق 28931  

َِّر واألُْزثَى»ب  هللا: قال: في قراءة ع  «.َوالفّْيِل إذَا يَْاَرى َوالنّهاِر إذَا تََ فّى َوالذّ

ـ ح ثنا ابمن المثنمى  قمال: حم ثنا هرمام بمن عبم  المفمك  قمال: حم ثنا شمعبة  قمال: أخبرزمي 28932  

الُمايرة  قال: سممعم إبمراهيم يقمول: أتمى عفقممة الرمأم  فقعم  إلمى أبمي الم ر اء  فقمال: مممن أزمم  

فقفم: من أهل الكوفة  فقال: ّيف ّان عب  هللا يقمرأ همذه اءَيمة َوالفّْيمِل إذَا يَْاَرمى َوالنّهماِر إذَا تََ فّمى 

َِّر َواألُْزثَى»فقفم:  قال: فما زال هالءء حتى ّا وا يستضفّوزني وق  سمعتها ممن رسمول هللا « َوالذّ

 صفى هللا عفيه وسفم.

ح ثنا حاتم بن َوْر ان  قال: ح ثنا أبو حملة  عن إبراهيم  عن  ح ثنا م م  بن عب  األعفى  قال:   

عفقمة قال: أتينا الرأم  ف خفم عفى أبي ال ر اء  فسألني فقال: ّيف سمعم ابمن مسمعو  يقمرأ همذه 

َِّر واألْزثَمى»اءَية: َوالفّْيِل إذَا يَْاَرمى والنّهماِر إذَا تََ فّمى قمال: قفمم:  ن قمال: ّوماك  سممعتُها مم« َوالمذّ

 رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم يقرؤها.

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفيَة وح ثني إس اق بن شاهين الواسمطّي  قمال: حم ثنا خالم  بمن    

عب  هللا عن  او   عن عامر  عن عفقمة  قال: قَِ مم الرأم  ففقيم أبا ال ر اء  فقال: من أيمن أزمم  

فمم: ممن أهمل الكوفمة  قمال: همل تقمرؤه قمراءة ابمن أّم عبم   فقفم من أهل العراق  قال: من أيهما  ق

َِّر »قفم: زعم  قمال: اقمرأ َوالفّْيمِل إذَا يَْاَرمى قمال: فقمرأت:  َوالفّْيمِل إذَا يَْاَرمى َوالنّهماِر إذَا تََ فّمى َوالمذّ

 قال: فض ك  ثم قال: هكذا سمعم ِمْن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم.« واألُْزثَى

المثنممى  قممال: ثنممي عبمم  األعفممى  قممال: ثنممي  او   عممن عممامر  عممن عفقمممة  عممن أبممي  حمم ثنا ابممن   

 ال ّر اء  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  بن وه.

ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن األعمح  عن إبمراهيم  عمن عفقممة  قمال: قم مم    

اءة عب  هللا  قال: فأشاروا إلّي  قال: قفمم أزما  الرأم  فأتى أبو ال ر اء  فقال: فيكم أح  يقرأ عفى قر

َِّر َواألُْزثَمى»قال: فكيف سمعم عب  هللا يقرأ هذه اءَية:  « َوالفّْيمِل إذَا يَْاَرمى والنّهماِر إذَا تََ فّمى َوالمذّ

قال: وأزا هكذا سمعم رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم يقمول: فهمالءء يريم وزي عفمى أن أقمرأ َومما 

َِّر واألُْزثَى ف  أزا أتابعهم.َخفََق ال  ذّ

ََّر 28933   ـ حم ثنا ابمن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة َومما َخفَمَق المذّ

َِّر َواألُْزثَى»َواألُْزثَى قال: في بعض ال روا:   «.َوالذّ
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 ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  مثفه.   

حمم ثني أحممم  بممن يوسممف  قممال: حمم ثنا القاسممم  قممال: حمم ثنا ح مماا  عممن هممارون  عممن ـمم 28934  

ََّر واألُْزثَمى يقمول: والمذي خفمق المذّر واألزثمى  إسماعيل  عن ال سن أزه ّان يقرؤها َوما َخفََق المذّ

 قال هارون قال أبو عمرو: وأهل مكة يقولون لفرع : سب اَن ما سبّْ َم له.

: ح ثنا ترير  عن ُمايرة  عن ِمْقسَم الّضبّي  عن إبراهيم بن يليم  بمن أبمي ح ثنا ابن ُحمي   قال   

عمران  عن عفقمة بن قيس أبي شبل: أزه أتى الرام  فم خل المسم   فامفّى فيمه  ثمم قمام إلمى َحْفقمة 

ف فس فيها قال: ف اء رتل إلّي  فعرفم فيه ت مّوش القمول وهيبمتهم لمه  ف فمس إلمى تنبمي  فقفمم: 

ي ألرتو أن يكون هللا ق  است اا  عوتي  فإذا ذلك الرتل أبو ال ر اء  قال: ومما ذاك  ال م  ر إز

فقال عفقمة:  عوت هللا أن يرزقني تفيسا صال ا  فأرتو أن يكون أزم  قال: ِممْن أيمن أزمم  قفمم: 

  من الكوفة  أو من أهل العراق من الكوفة. قال أبو ال ر اء: ألم يكن فيكم صماحب النعفمين والوسما

والِمْطَهرة  يعني ابن مسعو   أو لم يكن فيكم من أتير عفى لسمان النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم ممن 

الريطان الرتيم  يعني َعّمار بن ياسر  أو لم يكن فيكم صاحب السّر المذي ء يعفممه غيمره  أو أحم  

: فقفم: أزا  قمال: اقمرأ: غيره  يعني ُحذَيوة بن اليمان  ثم قال: أيكم ي وش ّما ّان عب  هللا يقرأ  قال

َوالفّْيِل إذَا يَْاَرى والنّهاَر إذَا تََ فّى قال عفقمة: فقرأت: الذِّر واألزثى  فقمال أبمو الم ر اء: والمذي ء 

إله إءّ هو  ّذا أقرأزيها رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم فموه إلمى فمّي  فمما زال همالءء حتمى ّما وا 

 ير ّوزني عنها.

يَُكْم لََرتّى يقول: إن عمفكم لمتتفف أيها الناس  ألن منكم الكافر بربه  والعاصي له وقوله: إّن َسعْ   

 في أمره وزهيه  والمالمن به  والمطيع له في أمره وزهيه  ّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: إّن َسْعيَُكْم لََرمتّى يقمول: 28935  

 لمتتفف.

إّن َسْعيَُكْم لََرتّى تواا القسم  والك م: والفيل إذا يارى إن سمعيكم لرمتى  وّمذا قمال أهمل وقوله:   

 العفم. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: وقمع القسمم هاهنما إّن 28936  

 َسْعيَُكْم لََرتّى.

يقول تعالى ذّره: فأما من أعطى واتقى منكم أيها الناس فمي سمبيل وقوله: فأّما َمْن أْعَطى َواتّقَى   

هللا  ومن أَمرهُ هللا بإعطائه من ماله  وما وهب له من فضمفه  واتقمى هللا واتتنمب م ارممه. وبن مو 

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

قال: حم ثنا  او   عمن عمامر  عمن  ـ ح ثنا حمي  بن مسع ة  قال: ح ثنا برر بن الموضل 28937  

عكِرمة  عن ابن عباس  في قوله: فأّما َمْن أْعَطمى َواتّقَمى قمال: أعطمى مما عنم ه واتقمى  قمال: اتقمى 

 ربه.

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الرحمن بن َمْه ّي  قال: ح ثنا خال  بمن عبم  هللا  عمن  او  بمن    

 ّما َمْن أْعَطى من الوضل واتّقَى: اتقى ربه.أبي هن   عن عكِرمة  عن ابن عباس فأ

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فأّما َمْن أْعَطى حّق هللا َواتّقَمى 28938  

 م ارم هللا التي زهى عنها.

ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك يقمول فمي    

 فأّما َمْن أْعَطى َواتّقَى يقول: من ذّر هللا  واتقى هللا. قوله:

واختفف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: َوَص َّق باْلُ ْسنَى فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: وصم ّق   

بالتفف من هللا  عفى إعطائه ما أعطى من ماله فيما أْعَطى فيه مما أمره هللا بإعطائه فيه. ذّر من 

 قال ذلك:

ـ ح ثني حمي  بن مسع ة  قال: ح ثنا برمر بمن الموضمل  قمال: حم ثنا  وا   عمن عكِرممة  28939  

 عن ابن عباس  في قوله: َوَص َّق باْلُ ْسنَى قال: وص ّق بالَتفَف من هللا.

ح ثني م م  بن المثنى  قال: ثني عب  األعفى  قال: ح ثنا  او   عمن عكِرممة  عمن ابمن عبماس:    

 نَى يقول: وص ّق بالتفَف من هللا.َوَص َّق باْلُ سْ 
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ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الرحمن بن َمْهِ ّي  قال: ح ثنا خال  بمن عبم  هللا  عمن  او  بمن    

 أبي هن   عن عكِرمة  عن ابن عباس َوَص َّق باْلُ ْسنَى بالتفَف.

 عباس  مثفه. ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن  او   عن عكِرمة  عن ابن   

ح ثنا إسماعيل بن موسى الس ّي  قال: أخبرزا برر بن ال كم األْحَمسّي  عن سمعي  بمن الامفم     

 عن إسماعيل بن أبي خال   عن أبي صالح  عن ابن عباس َوَص َّق باْلُ ْسنَى قال: أيقن بالتفف.

ن قميس بمن مسمفم  عمن ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سمويان  عم28940  

 عكِرمة فأّما َمْن أْعَطى واتّقَى َوَص َّق باْلُ ْسنَى قال: بالتفف.

ـمم حمم ثنا ابممن ُحميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن قمميس بممن مسممفم  عممن عكِرمممة 28941  

 َوَص َّق باْلُ ْسنَى قال: بأن هللا سيتفف له.

المكمّي  عمن م اهم  َوَصم َّق باْلُ ْسمنَى قمال  ـ قال: ثنا مهران  عن سويان  عن أبمي هاشمم28942  

 بالتفف.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبي بكر الُهذلّي  عن َشْهر بن َحْوَشب  عمن ابمن عبماس:     ح ثنا أبو 

 وَص َّق باْلُ ْسنَى قال: بالَتفَف.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن زَْضر بن عربّي  عن عكِرمة  قال: بالتَ      فَف.ح ثنا أبو 

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: وص ّق بأن هللا واح  ء شريك له. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بمن عممر بمن عفمّي الُمقَم ّمّي  قمال: حم ثنا أشمعث الس سمتازّي  قمال: حم ثنا 28943  

َُّريمب قمال: حم ثنا وّيمع  عمن ِمْسمعر عمن أبمي حامين  عمن أبمي عبم  المرحمن  ِمْسعَر وح ثنا أبو 

  َّق باْلُ ْسنَى قال: ب  إله إءّ هللا.َوصَ 

ح ثنا ابن برار  قال: حم ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن أبمي حامين  عمن أبمي عبم     

 الرحمن مثفه.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبي حاين  عن أبي عب  الرحمن  مثفه.   

عم أبما معماذ يقمول: حم ثنا ُعبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سمم28944  

 يقول في قوله: َوَص َّق باْلُ ْسنَى: ب  إله إءّ هللا.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28945  

 عباس َوَص َّق باْلُ ْسنَى: يقول: ص ّق ب  إله إءّ هللا.

 ون: بل معنى ذلك: وص ّق بال نة. ذّر من قال ذلك:وقال آخر  

ـ ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َوَص َّق 28946  

 باْلُ ْسنَى قال: بال نة.

ح ثنا ابن برار  قال: ثني م م  بن م بب  قال: ح ثنا سويان  عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم      

 مثفه.

 ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.   

 وقال آخرون: بل معناه: وص ق بموعو  هللا. ذّر من قال ذلك:  

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َوَصمم َّق باْلُ ْسممنَى قممال: 28947  

 ذي وع ه هللا.بموعو  هللا عفى زوسه  فعمل بذلك الموعو  ال

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه َوَصم َّق باْلُ ْسمنَى    

 قال: ص ّق المالمن بموعو  هللا ال سن.

وأشبه هذه األقوال بما  ّل عفيه ظاهر التنليل  وأوءها بالاواا عن ي: قول من قمال: ُعنِمي بمه   

  عفى زوقته.التا يق بالَتفَف من هللا

وإزما قفم: ذلك أولى األقوال بالاواا في ذلك  ألن هللا ذّر قبفه ُمنوقا أزوق طالبا بنوقتمه الَتفَمف   

منها  فكان أولى المعازي به أن يكون الذي عقيبه التبر عن تا يقه بوع  هللا إياه بالَتفَف إذ ّازم 

صمفى هللا عفيمه وسمفم بن مو المذي قفنما  زوقته عفى الوته الذي يرضاه  مع أن التبر عن رسمول هللا

 في ذلك ور . ذّر التبر الوار  بذلك:
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ـ ح ثني ال سن بن سفمة بمن أبمي ّبرمة  قمال: حم ثنا عبم  المفمك بمن عممرو  قمال: حم ثنا 28948  

َعبّا  بن راش   عن قتا ة قال: ثني ُخفَي  العَْاِرّي  عن أبي ال ر اء  قال: قال رسمول هللا صمفى هللا 

ُّفُّهمْم إءّ »سفم: عفيه و ما ِمْن يَْوٍم َغَربَْم فِيِه َشْمُسمهُ  إءّ وبَِ ْنبَْيهما َمفَكماِن يُناِ يماِن  يَْسمَمعُهُ َخْفمُق ّللّاِ 

فأْزَلَل ّللّاُ فِي ذلك القرآن فأّمما َممْن أْعَطمى واتّقَمى « الثّقَفَيِن: الفُّهّم أْعِى ُمْنِوقا َخفَوا  وأْعِى ُمْمِسكا تَفَوا

 َق باْلُ ْسنَى... إلى قوله ِلْفعُسَرى.َوَص ّ 

 وذُّر أن هذه اءَية زللم في أبي بكر الا ّيق رضي هللا عنه. ذّر التبر بذلك:  

ـ ح ثني هارون بن إ ريس األصّم  قال: ح ثنا عبم  المرحمن بمن م مم  الم ماربّي  قمال: 28949  

بمن أبمي بكمر الام ّيق  عمن عمامر  ح ثنا م م  بن إس اق  عن م م  بن ُعبي  هللا بن عب  الرحمن

بن عب  هللا بن الّلبير  قمال: ّمان أبمو بكمر الام ّيق يُْعتِمق عفمى اإلسم م بمكمة  فكمان يُْعتِمق ع مائل 

وزساء إذا أسفمن  فقمال لمه أبموه: أَْي بُنَمّي  أراك تُْعتِمق أزاسما ضمعواء  ففمو أزمك أعتقمم رتماء  ُتفم ا 

مما عنم  هللا  قمال: «: أظنه قال»قال: أي أبم  إزما أري  يقومون معك  ويمنعوزك  وي فعون عنك  ف

ف مم ثني بعممض أهممل بيتممي  أن هممذه اءَيممة أزللممم فيممه: فأّممما َمممْن أْعَطممى واتّقَممى َوَصمم َّق باْلُ ْسممنَى 

 فََسنُيَّسُرهُ ِلْفيُْسَرى.

يرضاه هللا منه في ال زيا   وقوله: فََسنُيَّسُرهُ ِلْفيُْسَرى يقول: فسنهيئه لفَتفّة اليُْسَرى  وهي العمل بما  

 ليوتب له به في اءَخرة ال نة.

وقوله: وأّما َمْن بَِتَل َواْستَْانَى يقول تعالى ذّمره: وأمما ممن بتمل بالنوقمة فمي سمبيل هللا  ومنمع مما   

وهب هللا له من فضفه  من صرفه في الوتوه التمي أممر هللا بامرفه فيهما  واسمتانى عمن ربمه  ففمم 

ل لمه بطاعتمه  بالليما ة فيمما خّولمه ممن ذلمك. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل يرغب إليه بالعمم

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا حمي  بن َمْسع ة  قال: ح ثنا برر بن الموضل  قال: ح ثنا  او   عن عكِرمة  عن 28950  

 واستانى في زوسه.ابن عباس  في قوله: َوأّما َمْن بَِتَل َواْستَْانَى قال: بتل بما عن ه  

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا خال  بن عبم  هللا  عمن  او  بمن أبمي هنم      

 عن عكِرمة عن ابن عباس َوأّما َمْن بَِتَل َواْستَْانَى وأما من بتل بالوضل  واستانى عن ربه.

نمي أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قمال: ث   

 َوأّما َمْن بَِتَل واْستَْانَى يقول: من أغناه هللا  فبتل باللّاة.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله وأّما َمْن بَِتَل َواْستَْانَى: 28951  

 وأما من بتل ب ّق هللا عفيه  واستانى في زوسه عن ربه.

َّذَّا باْلُ ْسنَى فإن أهل التأويل اختفووا فمي تأويفمه ز مو اخمت فهم فمي قولمه: َوَصم َّق وأما ق   وله: َو

 باْلُ ْسنَى وأما ز ن فنقول: معناه: وّذّا بالَتفَف  ّما:

ـ ح ثنا حمي  بن مسع ة  قال: ح ثنا برر بن الموضل  قال: ح ثنا  او   عن عكِرمة  عن 28952  

َّذَّا بالْ   ُ ْسنَى: وّذّا بالَتفَف.ابن عباس: و

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا خال  بن عبم  هللا  عمن  او  بمن أبمي هنم      

َّذَّا باْلُ ْسنَى بالَتفَف من هللا.  عن عكِرمة  عن ابن عباس َو

ممذَّا باْل ُ 28953   َّ ْسممنَى وّممذّا ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة و

 بموعو  هللا الذي وع   قال هللا: فََسنُيَّسُرهُ ِلْفعُْسَرى.

َّذَّا باْلُ ْسنَى وّمذّا الكمافر     ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة َو

 بموعو  هللا ال سن.

 وقال آخرون: معناه: وّذّا بتوحي  هللا. ذّر من قال ذلك:  

ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح 28954  

َّذَّا باْلُ ْسنَى: وّذّا ب  إله إءّ هللا.  عباس َو

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28955  

َّذَّا باْلُ ْسنَى ب  إله إءّ هللا  .يقول في قوله: َو

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: وّذّا بال نة. ذّر من قال ذلك:  
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َّمذَّا 28956   ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اهم  َو

 باْلُ ْسنَى قال: بال نة.

عُسرى  وهو من قولهم: ق  وقوله: فََسنُيَّسُرهُ ِلْفعُْسَرى يقول تعالى ذّره: فسنهيئه في ال زيا لفَتفّة ال  

 يسرت غنم ف ن: إذا ول ت وتهيأت لفوء ة  وّما قال الراعر:

 ُهَما َسيّ َازا يَْلُعماِن وإزَّمايَُسو َازِنا أْن يَّسَرْت َغنَماُهَما  

هُ وقيل: فََسنُيَّسمُرهُ ِلْفعُْسمَرى وء تيسمر فمي العُسمرى لفمذي تقم ّم فمي أّول الكم م ممن قولمه: فََسنُيَّسمرُ   

ِلْفيُْسَرى وإذا تمع بمين ّ ممين أحم هما ذّمر التيمر واءَخمر ذّمر الرمّر  تماز ذلمك بالتيسمير فيهمما 

تميعا والعُسرى التي أخبر هللا تّل ثناؤه أزه ييسره لها: العمل بما يكرهه وء يرضاه. وبن و الذي 

 ك:قفنا في ذلك تاء األثر عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم. ذّر التبر بذل

َُّريب  قاء: ح ثنا وّيمع  عمن األعممح  عمن سمع  28957   ـ ح ثني واصل بن عب  األعفى وأبو 

ُّنّما تفوسما عنم  النبمّي صمفى هللا عفيمه  بن ُعبي ة  عمن أبمي عبم  المرحمن الّسمفمّي  عمن عفمّي  قمال: 

ُّتَِب »وسفم  فنَكَم األرض  ثم رفع رأسه فقال:  َمْقعَم ُهُ ِممَن الَ نّمِة َوَمْقعَم ُهُ ما ِمْنكْم ِمْن أَحٍ  إءّ َوقَْ  

ثمم قمرأ: فأّمما َممْن أْعَطمى «  ء  اْعَمفُموا فَُكمّل ُميَّسمرٌ »قفنا: يا رسول هللا أف  زتّكل  قال: «. ِمَن النّارِ 

ممذَّا باْلُ ْسممنَ َّ ى فََسنُيَّسممُرهُ َواتّقَممى َوَصمم َّق باْلُ ْسممنَى فََسنُيَّسممُرهُ ِلْفيُْسممَرى َوأّممما َمممْن بَِتممَل َواْسممتَْانَى َو

 ِلْفعُْسَرى.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا زائ ة بن قُ امة  عن مناور  عن سع  بمن    

ُعبي ة عن أبي عبم  المرحمن الّسمفَمّي  عمن عفمّي  قمال: ّنما فمي تنمازة فمي البقيمع  فأتازما رسمول هللا 

يَْنُكمم فمي األرض  فرفمع رأسمه إلمى السمماء صفى هللا عفيه وسفم ف فس وتفسنا معمه  ومعمه عمو  

ُّتِمَب َممْ َخفُها»فقال:  فقمال القمول: يما رسمول هللا أء زتكمل عفمى «  ما ِمْنكْم ِمْن زَْومٍس َمْنوُوَسمٍة إءّ قَمْ  

ّتابنا  فمن ّان من أهل السعا ة فإزه يعمل لفسعا ة  ومن ّان ممن أهمل الرمقاء فإزمه يعممل لفرمقاء  

فُوا فَُكّل ُميَّسٌر فأّما َمْن ّاَن ِمْن أْهِل الّسعا َةِ فإزّهُ يُيَّسُر ِلعََممِل الّسمعا َةِ وأّمما َممْن ّماَن بَِل اْعمَ »فقال: 

ثممم قممرأ: فأّممما َمممْن أْعَطممى واتّقَممى َوَصمم َّق باْلُ ْسممنَى فََسنُيَّسممُرهُ «  ِمممْن أْهممِل الّرممقاء فإزّممهُ يُيَّسممُر لفّرممقاءِ 

َّذَّا باْلُ ْسنَى فََسنُيَّسُرهُ ِلْفعُْسَرى ِلْفيُْسَرى وأّما َمْن بَِتلَ   «.َواْستَْانَى و

حم ثنا أبممو السممائب  قممال: حمم ثنا أبممو معاويممة  عممن األعمممح  عممن سممع  بممن عبيمم ة  عممن أبممي عبمم     

 الرحمن السفمّي  عن عفّي  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم بن وه.

: ح ثنا شعبة  عمن منامور واألعممح: أزهمما ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال   

سمعا سع  بن ُعبي ة  عن أبي عب  الرحمن الّسفَمّي  عن عفّي  عن النبّي صمفى هللا عفيمه وسمفم أزمه 

ُّتِمَب َمْقعَم ُهُ ِممَن »ّان في تنازة  فأخذ عو ا ف عل ينُكمم فمي األرض  فقمال:  مما ِممْن أَحمٍ  إءّ َوقَمْ  

اْعَمفُموا فَُكمّل ُميَّسمٌر فأّمما َممْن أْعَطمى »  فقمالوا: يما رسمول هللا أفم  زتّكمل  قمال: «النّاِر أْو ِممَن الَ نّمةِ 

ممذَّا باْلُ ْسممنَى فََسنُيَّسممُرهُ  َّ َواتّقَممى َوَصمم َّق باْلُ ْسممنَى فََسنُيَّسممُرهُ لْفيُْسممَرى وأّممما َمممْن بَِتممَل َواْسممتَْانَى و

 «.ِلْفعُْسَرى

ن  عمن سمويان  عمن منامور واألعممح  عمن سمع  بمن ُعبيم ة  ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا مهرا   

عن أبي عب  الرحمن الّسفَمّي  عن عفّي رضي هللا عنه قمال: ّنما تفوسما ممع النبمّي صمفى هللا عفيمه 

« ما ِمْنُكْم ِمْن أَحٍ  إءّ َوقَْ  ُعِفَم َمْقعَ ُهُ ِممَن الَ نّمِة والنّمارِ »وسفم  فتناول شيئا من األرض بي ه  فقال: 

ثمم قمرأ: فأّمما َممْن أْعَطمى «  ء اْعَمفُموا فَُكمّل ُميَّسمٌر ِلَمما ُخِفمَق لَمهُ »الوا: يا زبّي هللا  أف  زتكمل  قمال: ق

 َواتّقَى... اءَيتين.

ـ قال: ثنا مهران  عن أبي سنان  عن عب  المفك بن َسُمرة بن أبي زائ ة  عمن النّمّلال بمن 28958  

َّتَمَب ّللّاُ َعفَْيهما مما ِهمَي » عفيمه وسمفم: َسْبَرةَ  قال: قال النبّي صمفى هللا مما ِممْن زَْومٍس َمْنوُوَسمٍة إءّ قَمْ  

وأعرابي عن  النبّي صفى هللا عفيه وسفم ُمرتا   فقال األعرابّي: فمما تماء بمي أضمرا ممن « ءقِيَتُهُ 

  حتمى وا ي ّذا وّذا  إن ّان ق  فُِرغ ممن األممر  فنكمم النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم فمي األرض

ُّّل ُميَّسٌر ِلَمما ُخِفمَق »ظّن القوم أزه و ّ أزه لم يكن تكفم بريء منه  فقال النبّي صفى هللا عفيه وسفم: 

ففقيمم عممرو «  لَهُ  فََمْن يُِرِ  ّللّاُ بِِه َخيرا يَّسَرهُ ِلَسبِيِل الَتيِر  َوَمْن يُِرْ  بِمِه َشمّرا يَّسمَرهُ ِلَسمبِيِل الّرمرّ 

عفيمه همذا ال م يث  فقمال: قمال النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  وزا  فيمه: فأّمما َممْن بن ُمّرة  فعرضم 
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َّذَّا باْلُ ْسنَى فََسنُيَسّ  ُرهُ أْعَطى َواتّقَى َوَص َّق باْلُ ْسنَى فََسنُيَّسُرهُ ِلْفيُْسَرى وأّما َمْن بَِتَل َواْستَْانَى و

 ِلْفعُْسَرى.

ح ثنا هريم  قال: ح ثنا حامين  عمن سمع  بمن عبيم ة  ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: 28959  

ُّمّل َشمْيٍء َخفَْقنماهُ بِقَم ٍَر قمال رتمل: يما  عن أبي عب  الرحمن الّسفَمي  قال: لما زللمم همذه اءَيمة: إزّما 

رسول هللا  فويم العمل  أفمي شميء زسمتأزوه  أو فمي شميء قم  فُمرغ منمه  فقمال رسمول هللا صمفى هللا 

 «.ا فَُكّل ُميَّسٌر: َسنُيَّسُرهُ ِلْفيُْسَرى  َوُسنَيَّسُرهُ ِلْفعُْسَرىاْعَمفُو»عفيه وسفم: 

حمم ثني عمممرو بممن عبمم  المفممك الطممائي  قممال: حمم ثنا م ممم  بممن عبيمم ة  قممال: حمم ثنا ال ممراح  عممن    

إبراهيم بن عب  ال مي   عن ال  اا بن أرطأة  عن أبمي إسم اق الهمم ازي  عمن سمفيمان األعممح  

عفّي بن أبي طالب رضي هللا عنه  أزه قال: ّان رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم رفع ال  يث إلى 

مما ِممْنكْم ِممْن أَحمٍ  َوء ِممَن »ذات يوم تالسما وبيم ه عمو  ينُكمم بمه فمي األرض  فرفمع رأسمه فقمال: 

اْعَمفُموا »توّمل  قمال لهمم: قفنما: يما رسمول هللا أفم  ز«  النّاس  إءّ َوقَْ  ُعِفَم َمْقعَ ُهُ ِمَن الَ نِّة أِو النّمارِ 

تابِمِه يَقُموُل: فأّمما َممْن أْعَطمى َواتّقَمى َوَصم َّق »ثم قال: «  فَُكّل ُميَّسٌر ِلَما ُخِفَق لَهُ  ِّ أما َسمِمْعتُُم ّللّاَ فِمي 

َّذَّا باْلُ ْسنَى فََسنُيَّسُره لِ   «.ْفعُْسَرىباْلُ ْسنَى فََسنُيَّسُرهُ ِلْفيُْسَرى وأّما َمْن بَِتَل َواْستَْانَى و

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الرحمن بن َمْهِ ّي  قال: ح ثنا خال  بمن عبم  هللا  عمن 28960  

  او  بن أبي هن   عن عكِرمة  عن ابن عباس فََسنُيَّسُرهُ ِلْفعُْسَرى: لفرّر من هللا.

   عن أبي الّلبير  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزي عمرو بن ال ر28961  

عن تابر بن عب  هللا أزه قال: يا رسول هللا  أزعمل ألمر ق  فُرغ منمه  أو ألممر زأتنومه  فقمال صمفى 

 «.ُّّل عاِمٍل ُميَّسٌر ِلعََمِفهِ »هللا عفيه وسفم: 

ـ ح ثني يوزس  قال: ح ثنا سويان  عن عمرو بن  ينار  عن طفق بمن حبيمب  عمن برمير 28962  

سأل غ ممان شمابان النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  فقماء: يما رسمول هللا  أزعممل فيمما بن ّعب  قال: 

بَممْل فِيممما َتوّممْم بممه األْقمم ُم  »توّممم بممه األقمم م  وتممَرت بممه المقمما ير  أو فممي شمميء يسممتأزف  فقممال: 

«  لعََمِفمِه الّمِذي ُخِفمَق لَمهُ  اْعَمفُوا  فَُكّل عاِمٍل ُميَّسرٌ »قاء: فويم العمل إذن  قال: « َوَتَرْت بِه الَمقاِ يرُ 

 قاء: فاءَن ز  ّ وزعمل.

 18-11اآلية : 
َرةَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوَما يُْانِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََر َّى *  إِّن َعفَْينَا لَْفُه ََى *  َوإِّن لَنَما لَ َِخم

ممذَّا َوتَممَولَّى *  َوَسمميَُ نّبَُها َواءُولَممَى *  فَأَزممذَْرتُُكْم زَممارا  تَفَّظممَى *  ءَ يَ  َّ ْامم ََهآ إِءّ األْشممقَى *  الّممِذي 

َّّى {.  األتْقَى *  الِّذى ياُْلتِي َمالَهُ يَتََل

يعني تّل ثناؤه بقوله: َوما يُْاني َعْنهُ مالُمهُ: أّي شميء يم فع عمن همذا المذي بتمل بمالمه  واسمتانى    

 ى .عن ربه  مالُه يوم القيامة إذَا هو تََر ّ 

ثم اختفف أهل التأويل في تأويل قولمه: إذَا تَمَر ّى فقمال بعضمهم: تأويفمه: إذا تمر ّى فمي تهمنم: أي   

 سقى فيها فََهوى. ذّر من قال ذلك:

َُّريب  قال: ح ثنا األش عّي  عن ابمن أبمي خالم   عمن أبمي صمالح َومما يُْانِمي 28963   ـ ح ثنا أبو 

َُّريب: ق  سمع األش عّي من إسماعيل ذلك.َعْنهُ مالُهُ إذَا تََر ّى قال: في   تهنم. قال أبو 

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قوله: إذَا تََر ّى قمال: 28964  

 إذا تر ّى في النار.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا مات. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قال: ح ثن28965   ا وّيع  عن سمويان  عمن ليمث  عمن م اهم  َومما يُْانِمي َعْنمهُ ـ ح ثنا أبو 

 مالُهُ إذَا تََر ّى قال: إذا مات.

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

 ذا مات.ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: إذا تََر ّى قال: إ

َُّريب  قال: ح ثنا األش عّي  عن سويان  عن ليث  عن م اه   قال: إذا مات.     ح ثنا أبو 

وأَولَى القولين في ذلك بالاواا قول من قال: معناه: إذا تر ّى في تهنم  ألن ذلك هو المعروا   

 تر ّى.من التر ّي فأما إذا أُري  معنى الموت  فإزه يقال: َرِ َي ف ن  وقفما يقال: 
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وقولممه: إّن َعفَْينمما لَْفُهمم َى يقممول تعممالى ذّممره: إن عفينمما لَبيمماَن ال ممّق مممن الباطممل  والطاعممة مممن   

 المعاية. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ى يقمول: ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قولمه: إّن َعفَْينما لَْفُهم َ 28966  

 عفى هللا البيان  بياُن ح له وحرامه  وطاعته ومعايته.

وّان بعض أهل العربية يتأّوله بمعنى: أزمه ممن سمفك الهم ى فعفمى هللا سمبيفه  ويقمول: وهمو مثمل   

قوله: َوَعفى ّللّاِ قَْا ُ الّسبِيِل ويقول: معنى ذلك: من أرا  هللا فهو عفى السبيل القاص   وقمال: يقمال 

 إن عفينا لفُه ى واإلض ل  ّما قال: َسَرابِيَل تَِقيُكُم الَ ّر وهي تقي ال ّر والبر . معناه:

وقوله: َوإّن لَنا لَ َِخَرةَ واألُولى يقول: وإن لنا ِمْفك ما في ال زيا واءَخرة  زعطي منهما ممن أر زما   

 من خفقنا  وز رمه من شئنا.

اعته من أحّب من خفقه  فيكرمه بها في ال زيا  ويهيىء لمه وإزما َعنَى بذلك تّل ثناؤه أزه يوفق لط  

الكرامة والثواا في اءَخرة  ويتذُل من يراء ِخذءزه من خفقمه عمن طاعتمه  فيهينمه بمعاميته فمي 

 ال زيا  ويتليه بعقوبته عفيها في اءَخرة.

أيها النماس زمارا تتموّهج  وهمي  ثم قال تّل ثناؤه: فَأْزذَْرتُُكْم زارا تَفَّظى يقول تعالى ذّره: فأزذرتكم  

زار تهنم  يقول: احمذروا أن تعاموا ربكمم فمي الم زيا  وتكومروا بمه  فتَْامفَوزها فمي اءَخمرة. وقيمل: 

تفّظى  وإزما هي تتفّظمى  وهمي فمي موضمع رفمع  ألزمه فعمل مسمتقبل  ولمو ّمان فعم   ماضميا لقيمل: 

 لتأويل. ذّر من قال ذلك:فأزذرتكم زارا تفّظم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل ا

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   28967  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: زمارا 

 تَفَّظى قال: تََوّهج.

ثناؤه: ء ي خفها فيافى بسعيرها إءّ األشقى  الذي ّمذَّا  وقوله: ء يَْا ها إءّ األْشقَى يقول تلّ   

وتََولّى يقول: الذي ّذّا بآيات ربه  وأعرض عنها  ولم يا ّق بها. وبن و الذي قفنا في ذلمك قمال 

 أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  قال: ح ثنا هرام بمن الاماز  عمن مك مول  عم28968   ن أبمي ـ ح ثنا أبو 

هريرة  قال: لت ُخفّن ال نة إءّ من يأبى  قالوا: يا أبا هريرة: ومن يأبى أن ي خل ال نة  قمال: فقمرأ: 

َّذَّا َوتََولّى.  الِّذي 

ـ ح ثني ال سن بمن زاضمح  قمال: حم ثنا ال سمن بمن حبيمب ومعماذ بمن معماذ  قماء: حم ثنا 28969  

ْشممقَى قممال ُمعمماذ: الممذي ّممذّا وتممولى  ولممم يقفممه األشممعث  عممن ال سممن فممي قولممه: ء يَْامم ها إءّ األ

 ال سن  قال: المررك.

وّان بعض أهل العربية يقول: لم يكن ّذا بمر ّ ظماهر  ولكمن قّامر عمما أممر بمه ممن الطاعمة    

فُ ِعل تكمذيبا  ّمما تقمول: لقمي فم ن العم ّو  فكمذا إذا زكمل ورتمع. وذُّمر أزمه سممع بعمض العمرا 

بمعنى: أزهم إذا لقوا ص قوا القتال  ولم يرتعموا قمال: وّمذلك قمول هللا: يقول: ليس ل  ّهم مكذوبة  

 لَيََس ِلَوْقعَتِها ّاِذبَةٌ.

وقوله: َوَسيَُ نّبُها األتْقَى يقول: َوسيَُوقّى ِصِفّي النار التي تفّظى التقّي  ووضع أفعل موضع فعيل    

 ّما قال طرفة:

 فَك َسبيٌل لَْسُم فِيها بأَْوَحِ  تََمنّى ِرتاٌل أْن أُموَت َوإْن أَُمتْوَتِ  

ّّى يقول: الذي يعطي ماله في ال زيا في حقموق هللا التمي أللممه إياهما     وقوله: الِّذي ياُْلتِي مالَهُ يَتََل

 يتلّى: يعني: يتطهر بإعطائه ذلك من ذزوبه.

 21 -19اآلية : 
تُْ مَلَى *  إِءّ اْبتِاَمآَء َوْتمِه َربّمِه األْعفَمَى *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوَما ألَحٍ  ِعن َهُ ِممن زّْعَممةٍ 

 َولََسْوَا يَْرَضَى {.

ّان بعض أهل العربية يوته تأويل ذلك إلى: وما ألح  ممن خفمق هللا عنم  همذا المذي يمالتى مالمه    

ق من ذلمك  في سبيل هللا يتلّى ِمْن زِْعَمٍة تُْ َلى يعني: من ي  يكافئه عفيها  يقول: ليس ينوق ما ينو

ويعطى ما يعطى  م ازاة إزسان ي ازيه عفى ي  له عن ه  وء مكافأة له عفى زعمة سفوم منه إليمه  
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أزعمها عفيه  ولكمن يالتيمه فمي حقموق هللا ابتاماء وتمه هللا. قمال: وإء فمي همذا الموضمع بمعنمى لكمن 

بمما أزومق مكافمأة ممن أحم    وقال: ي وز أن يكون الوعل في المكافأة مستقب    فيكون معناه: ولم يُِر 

ويكون موقع ال م التي في أح  في الهاء التمي خوضمتها عنم ه  فكأزمك قفمم: ومما لمه عنم  أحم  فيمما 

أزوق من زعمة يفتمس ثوابها  قمال: وقم  تضمع العمرا ال مرا فمي غيمر موضمعه إذا ّمان معروفما  

 واستره وا لذلك ببيم الناباة:

 فَتِيعفى َوِعٍل فِي ِذي الَمطاَرةِ عاقِِل َوقَْ  ِخْوُم حتى ما تَِلي ُ َمتا 

والمعنمى: حتممى ممما تليمم  متافممة وعممل عفممى متممافتي وهمذا الممذي قالممه الممذي حكينمما قولممه مممن أهممل   

العربية  وزعم أزه مما ي وز هو الا يح الذي تاءت به اءَثار عن أهل التأويل وقالوا: زللم في 

 أبي بكر بعَتْقه من أعتق. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َومما ِءَءَحمٍ  ِعْنم َهُ ِممْن زِْعَممٍة 28970  

تُْ َلى إءّ اْبتِااَء َوْتِه َربِّه األْعفَى َولََسْوَا يَْرَضى يقول: ليس به مثابة النماس وء م مازاتهم  إزمما 

 عطيته ر.

اطي  قال: ح ثنا همارون بمن معمروا. قمال: حم ثنا برمر ـ ح ثني م م  بن إبراهيم األزم28971  

بن السرّي  قال: ح ثنا ماعب بن ثابم  عن عامر بن عب  هللا عن أبيه  قال: زللم هذه اءَيمة فمي 

 أبي بكر الا ّيق: َوما ِءَءَحٍ  ِعْن َهُ ِمْن زِْعَمٍة تُْ َلى إءّ اْبتِااَء َوْتِه َربِّه األْعفَى َولََسْوَا يَْرَضى.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  قال: أخبرزي سعي   عمن قتما ة  28972  

في قوله: َوما ِءَءَحٍ  ِعْن َهُ ِمْن زِْعَممٍة تُْ مَلى قمال: زللمم فمي أبمي بكمر  أعتمق زاسما لمم يفمتمس ممنهم 

 تلاء وء شكورا  ستة أو سبعة  منهم ب ل  وعامر بن فَُهيرة.

ذا التأويل الذي ذّرزماه عمن همالءء  ينبامي أن يكمون قولمه: إءّ اْبتِاماَء َوْتمِه َربّمِه األْعفَمى وعفى ه  

زابا عفى اءستثناء من معنى قوله: َوما ِءَءَحٍ  ِعْن َهُ ِمْن زِْعَمٍة تُْ َلى ألن معنى الك م: وما يالتي 

تائل أن يكون زابه عفى متالوة الذي يالتي من ماله مفتسما من أح  ثوابه  إء ابتااء وته ربه. و

 ما بع  إء ما قبفها  ّما قال الناباة:

 ت.ت.َوما بالّرْبعِ ِمْن أَحِ   

 إءّ أََواِرّي ألَْيا ما أُبَيّنُهات.  

وقوله: َولََسْوَا يَْرَضى يقول: ولسوا يرضى هذا المالتي ماله في حقوق هللا عّل وتمّل  يتلّمى   

 وضا مما أتى في ال زيا في سبيفه  إذا لقي ربه تبارك وتعالى.بما يثيبه هللا في اءَخرة ع

 

 سورة الضحى

 سورة الض ى مكية

 وآياتها إح ى عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 8-1اآلية : 
القممول فممـي تأويممـل قولممه تعالى:}َوالّضممَ َى *  َوالفّْيممِل إِذَا َسممَ َى *  َممما َو َّعممَك َربّممَك َوَممما قَفَممَى *  

ةُ َخْيممٌر لّممَك ِمممَن اءُولَممَى *  َولََسممْوَا يُْعِطيممَك َربّممَك فَتَْرَضممَى *  أَلَممْم يَِ ممْ َك يَتِيممما  فَممآَوَى *  َولَ َِخممرَ 

 َوَوَت ََك َضآءّ فََه ََى *  َوَوَت ََك َعآئِ   فَأَْغنََى {.

فرممس: إذا أقسم ربنا تّل ثناؤه بالض ى  وهو النهار ّفه  وأحسب أزه من قولهم: َضِ َى ف ن ل   

 ظهر منه ومنه قوله: َوأزَّك ء تَْظمأُ فِيها َوء تَْضَ ى: أي ء يايبك فيها الرمس.

وق  ذّرت اخت ا أهل العفم في معناه  فمي قولمه: والّرمْمِس َوُضم اها ممع ذّمري اختيارزما فيمه.   

 وقيل: ُعني به وقم الض ى. ذّر من قال ذلك:

  قال: ح ثنا سعي   عن قتما ة والّضمَ ى سماعة ممن سماعات ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي 28973  

 النهار.

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقولممه: َوالفّْيممِل إذَا َسممَ ى اختفممف أهممل التأويممل فممي تأويفممه  فقممال بعضممهم: معنمماه: والفيممل إذا أقبممل   

 بظ مه. ذّر من قال ذلك:

عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه 28974  

 عباس. َوالفّيِل إذَا َسَ ى يقول: والفيل إذا أقبل.

ـم حم ثنا ابمن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابممن ثمور  عمن معممر  عمن ال سمن  فمي قممول هللا: 28975  

 َوالفّْيِل إذَا َسَ ى قال: إذا لَبِس الناَس  إذا تاء.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا ذهب. ذّر من قال ذلك:  

ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس َوالفّْيمِل ـ 28976  

 إذَا َسَ ى يقول: إذا ذهب.

 وقال آخرون: معناه: إذا استوى وسكن. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا ِمْهمران وحم ثنا أبمو ّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع تميعما  عمن 28977  

 عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َوالفّْيِل إذَا َسَ ى قال: إذا استوى.سويان  

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

 ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َوالفّْيِل إذَا َسَ ى قال: إذا استوى.

 نا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوالفّْيِل إذَا َسَ ى سكن بالتفق.ـ ح ث28978  

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 28979  

 يقول  في قوله: َوالفّْيِل إذَا َسَ ى يعني: استقراره وسكوزه.

ي ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َوالفّْيمِل إذَا َسمَ ى ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرز28980  

 قال: إذا سكن  قال: ذلك َسْ وه  ّما يكون سكون الب ر س وه.

وأولى هذه األقوال بالاواا عن ي في ذلمك قمول ممن قمال معنماه: والفيمل إذا سمكن بأهفمه  وثبمم   

 بني ثعفبة. بظ مه  ّما يقال: ب ر ساا: إذا ّان ساّنا ومنه قول أعرى

 فََما ذَْزبُنا إْن تاشع بَْ ُر ابِن َعّمُكْمَوبَْ ُرَك سااٍ ما يَُواِري ال ّعاِمَاا  

 وقول الراتل:  

 يا َحبّذَا القَْمَراُء َوالفّْيُل الّساْتوُطُرٌق ِمثُْل ُم ِء النّّساْا  

ّك يا م م  ربك ومما أباضمك. وقوله: ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى وهذا تواا القسم  ومعناه: ما تر  

وقيل: َوما قَفى ومعناه: وما ق ك  اّتواء بوهم السامع لمعناه  إذ ّان ق  تقم ّم ذلمك قولُمه: مما َو َّعمَك 

فعُمرا بممذلك أن المتاطممب بمه زبممّي هللا صممفى هللا عفيممه وسمفم. وبن ممو الممذي قفنمما فمي ذلممك قممال أهممل 

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفيّ 28981  

 قوله: ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى يقول: ما ترّك ربك  وما أباضك.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: ما َو َّعمَك َربّمَك َومما 28982  

 ال: والقالي: المباض.قَفى قال: ما ق ك ربك وما أباضك ق

وذُّر أن هذه السورة زللم عفى رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم تكمذيبا ممن هللا قريرما فمي قميفهم   

 لرسول هللا  لما أبطأ عفيه الوحي: ق  و ّع م م ا ربّه وقَ ه. ذّر الرواية بذلك:

األسمو  بمن قميس  ـ ح ثني عفّي بن عبم  هللا الم هان  قمال: حم ثنا موضمل بمن صمالح  عمن28983  

العب ّي  عن ابن عب  هللا  قال: لما أبطأ تبريل عفى رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم  فقالمم اممرأة 

من أهفه  أو من قوممه: و ّع الرميطان م مم ا  فمأزلل هللا عفيمه: َوالّضمَ ى... إلمى قولمه: مما َو َّعمَك 

 َربَّك َوما قَفى.

 ا بن عب  هللا البََ في.قال أبو تعور: ابن عب  هللا: هو ُتن َ   

ح ثني م م  بن عيسى ال اماازي  وم م  بن هارون القطان  قاء: ح ثنا سويان  عن األسو  بن    

قيس سمع تن با الب فّي يقول: أبطأ تبريل عفى النبّي صفى هللا عفيه وسمفم حتمى قمال المرمرّون: 

 ى ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى.و ّع م م ا ربّه  فأزلل هللا: َوالّضَ ى والفّْيِل إذَا َس َ 
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ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عن األسو  بمن قميس  أزمه سممع    

تن با البََ فّي قال: قالم امرأة لرسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: ما أرى صاحبك إء ق  أبطمأ عنمك  

 قَفى. فنللم هذه اءَية: ما َو َّعَك َربَّك َوما

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن األسمو  بمن قميس  قمال: سممعم تنم ا بمن    

عبمم  هللا يقممول: إن امممرأة أتممم النبممّي صممفى هللا عفيممه وسممفم فقالممم: ممما أرى شمميطازك إء قمم  ترّممك  

 فنللم: والُضَ ى َوالفّْيِل إذَا َسَ ى ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى.

 ثنا ابن أبي الروارا  قال: ح ثنا عب  الواح  بن زيا   قال: ح ثنا سمفيمان الرميبازّي  ـ ح28984  

عن عب  هللا بن ش ّا  أن خ ي ة قالم لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم: ما أرى ربك إء قم  قم ك  فمأزلل 

 هللا: َوالّضَ ى َوالفّْيِل إذَا َسَ ى ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى.

برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ما َو َّعَك َربّمَك َومما قَفمى قمال:  ـ ح ثنا28985  

إن تبريل عفيه الس م أبطأ عفيه بالوحي  فقال زاس من الناس  وهم يومئٍذ بمكة  ما زرى صاحبك 

 إء ق  ق ك فو ّعك  فأزلل هللا ما تسمع: ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفَى.

 

عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: ما َو َّعَك َربّمَك َومما ح ثنا ابن    

قَفى قال: أبطأ عفيه تبريل  فقال المررّون: ق  ق ه ربّه وو ّعه  فمأزلل هللا: مما َو َّعمَك َربّمَك َومما 

 قَفى.

سممعم الضم اك  ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال:28986  

يقممول فممي قولممه: ممما َو َّعممَك َربّممَك َوممما قَفممى مكممث تبريممل عممن م ممم  صممفى هللا عفيممه وسممفم  فقممال 

 المررّون: ق  و ّعه ربه وق ه  فأزلل هللا هذه اءَية.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 28987  

َربَّك َوما قَفى قال: لما زلل عفيه القرآن  أبطأ عنه تبريل أياما  فعُيّر بذلك  فقمال عباس: ما َو َّعَك 

 المررّون: و ّعه ربه وق ه  فأزلل هللا: ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى.

 

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن هرمام بمن عمروة  عمن أبيمه  قمال: أبطمأ تبريمل 28988   ـ ح ثنا أبو 

 عفيه وسفم  ف لع تلعا ش ي ا  وقالم خ ي ة: أرى ربك ق  قَ ك  مما زمرى عفى النبّي صفى هللا

 من تلعك  قال: فنللم والّضَ ى والفّْيِل إذَا َسَ ى ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى... إلى آخرها.

 لك فيها  خيمر وقوله: َولّ َِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن األُولى يقول تعالى ذّره: ولف ار اءَخرة  وما أع ّ هللا  

لك من ال ار ال زيا وما فيها يقول: فم  تتملن عفمى مما فاتمك منهما  فمإن المذي لمك عنم  هللا خيمر لمك 

 منها.

وقولممه: َولََسممْوَا يُْعِطيممَك َربّممَك فَتَْرَضممى يقممول تعممالى ذّممره: ولسمموا يعطيممك يمما م ممم  ربممك فممي   

فمي المذي وعم ه ممن العطماء  فقمال اءَخرة من فواضل زِعَمه  حتى ترضى. وقم  اختفمف أهمل العفمم 

 بعضهم: هو ما:

ـ ح ثني به موسى بن سهل الرمفّي  قال: ح ثنا عمرو بن هاشم  قال: سمعم األوزاعمّي 28989  

ي  ّ   عن إسماعيل بن عبي  هللا بن أبي المهاتر المتلومي  عن عفّي بن عب  هللا بن عباس  عن 

َّْومرا أبيه  قال: ُعِرض عفى رسول هللا صمفى هللا ع فيمه وسمفم مما همو موتموح عفمى أمتمه ممن بعم ه  

َّْورا  فسّر بذلك  فأزلل هللا َولََسْوَا يُْعِطيَك َربّمَك فَتْرَضمى فأعطماه فمي ال نمة ألمف قامر  فمي ّمّل 

 قار  ما ينباي من األزواا والت م.

سمماعيل بمن ح ثني م م  بن خفف العسق زّي  قال: ثني َرّوا  بن ال راح  عن األوزاعّي  عن إ   

عبي  هللا  عن عفّي بن عب  هللا بن عباس  في قوله: َولََسْوَا يُْعِطيَك َربَّك فَتَْرَضى قال: ألمف قامر 

 من لاللال  ترابهّن المسك  وفيهّن ما ياف هّن.

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َولََسممْوَا يُْعِطيممَك َربّممَك 28990  

 ذلك يوم القيامة. وقال آخرون في ذلك ما:فَتَْرَضى  و
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ـ ح ثني به عبا  بن يعقوا  قال: ح ثنا ال كم بن ظهير  عن الس ّي  عن ابن عباس  في 28991  

قوله: َولََسْوَا يُْعِطيَك َربَّك فَتْرَضى قال: من رضا م م  صفى هللا عفيمه وسمفم أءّ يم خل أحم  ممن 

 أهل بيته النار.

ْ َك يَتِيما فآَوى يقول تعالى ذّره مع ّ ا عفى زبيه م م  صمفى هللا عفيمه وسمفم زِعَممه وقوله: أَلَْم يَ ِ   

ى تمأوي إليمه   ّّره آءءه قِبَفَه: ألم ي  ك يا م م  ربك يتيما فمآوى  يقمول: ف عمل لمك َممأْو  عن ه  ومذ

ل السم ّي فمي ذلمك ومنلء  تنلله َوَوَت ََك َضاء  فََه َى ووت ك عفى غير الذي أزم عفيه اليموم. وقما

 ما:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن الس ّي َوَوَت ََك َضاء  قال: ّان عفى أمر قومه 28992  

 أربعين عاما. وقيل: ُعنِي بذلك: ووت ك في قوم ُض ّل فه اك.

عيل َعْيفَة  وذلمك وقوله: َوَوَت ََك عائِ   فَأْغنَى يقول: ووت ك فقيرا فأغناك  يقال منه: عال ف ن يَ   

 إذا افتقر ومنه قول الراعر:

 فََما يَْ ِري الوَِقيُر َمتى ِغناهَوما يَْ ِري الاَنِّي َمتى يَِعيُل  

 يعني: متى يوتقر. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

عمائِ   فقيمرا. وذُّمر أزهما فمي  ـ ح ثنا ابن ُحمي   قال: حم ثنا ِمْهمران  عمن سمويان َوَوَتم َكَ 28993  

 «.َوَوَت ََك َعِ يما فآَوى»ما ف عب  هللا: 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة أَلَْم يَِ ْ َك يَتِيما فمآَوى َوَوَتم َك 28994  

 عفيمه وسمفم  قبمل أن َضاءّ فََه َى َوَوَت ََك عائِ   فأْغنَى قال: ّازم هذه منازل رسمول هللا صمفى هللا

 يبعثه هللا سب ازه وتعالى.

 11-9اآلية : 
َك القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَأَّما اْليَتِميَم فَم َ تَْقَهمْر *  َوأَّمما الّسمآئَِل فَم َ تَْنَهمْر *  َوأَّمما بِنِْعَممِة َربّم

 فََ  ّْ  {.

اْليَتِمميَم يما م مم  فَمم  تَْقَهمْر يقمول: فمم  يقمول تعمالى ذّمره لنبيممه م مم  صمفى هللا عفيممه وسمفم: فَأّمما    

 تظفمه  فتذهب ب قه  استضعافا منك له  ّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فَأّمما اْليَتِميَم فَم  تَْقَهمْر: أي ء 28995  

 تظفم.

عمن م اهم  فَأّمما اْليَتِميَم  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سمويان  عمن منامور 28996  

 «.فَ  تَْكَهرْ »فَ  تَْقَهْر قال: تُْاِمْاه َوتَْ ِقْره. وذُّر أن ذلك في ما ف عب  هللا: 

وقوله: َوأّما الّسائَِل فَ  تَْنَهْر يقول: وأما من سألك من ذي حاتة ف  تنهره  ولكن أطعممه واقمض   

: يقول: فاذّره. وبن و الذي قفنا فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. ذّمر له حاتته َوأّما بِنِْعَمِة َربَّك فََ  ّ ْ 

 من قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا هريم  عن أبي برر  عن م اه   في قوله: َوأّمما 28997  

 بِنِْعَمِة َربَّك فََ  ّْ  قال: بالنبّوة.

نا سمعي  بمن إيماس ال ريمرّي  عمن أبمي ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابمن ُعفَيمة  قمال: حم ث28998  

 زضرة  قال: ّان المسفمون يرون أن من ُشْكِر النعم أن ي  َّ  بها.
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َرَك *  الِّذَي أَزقََض القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم زَْرَرْح لََك َصْ َرَك *  َوَوَضْعنَا َعنَك ِوزْ 

َرَك *  فَإِّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا  *  إِّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا  *  فَإِذَا فََرْغَم فَا ّْ زَاْب َظْهَرَك *  َوَرفَْعنَا لََك ِذ

 *  َوإِلََى َربَّك فَاْرَغْب {.

ّّره آءءه عن ه      وإحسازه إليه  حاضا له يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم  مذ

بذلك عفى شكره عفى ما أزعم عفيه  ليستوتب بذلك الملي  منه: أَلَْم زَْرَرْح لََك يا م م   لفه ى 

واإليمان بار ومعرفة ال ّق َصْ َرَك فنفين لك قفبك  وز عفه وعاء لف كمة َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك 

ثقل أيام ال اهفية التي ّنم فيها وهي في  يقول: وغورزا لك ما سفف من ذزوبك  وحططنا عنك

الِّذي أْزقََض َظْهَرَك يقول: الذي أثقل ظهرك « َوَحفَْفنا َعْنَك ِوْقَركَ »قراءة عب  هللا فيما ذُّر: 

فأوهنه  وهو من قولهم لفبعير إذا ّان رتيع سور  ق  أوهنه السور  وأذهب ل مه: هو زِْقُض َسوَر. 

 ل أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:وبن و الذي قفنا في ذلك قا

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ر   28999  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  في قول هللا: َوَوَضْعنا 

 َعْنَك ِوْزَرَك قال: ذزبك.

 قال: أثقل ظهرك.وقوله: أْزقََض َظْهَرَك   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: أَلََم زَْرَرْح لََك َصْ َرَك 29000  

َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك الِّذي أْزقََض َظْهَرَك: ّازم لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم ذزوا ق  أثقفته  

 فاورها هللا له.

قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: أْزقََض َظْهَرَك قال: ح ثنا ابن عب  األعفى     

 ّازم لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم ذزوا ق  أثقفته  فاورها هللا له.

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سمعم أبا معاذ يقول: ح ثنا عبي   قال: سمعم الض اك 29001  

 عني: الررك الذي ّان فيه.يقول  في قوله: َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك ي

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: ألَْم زَْرَرْح لََك 29002  

َصْ َرَك َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك قال: شرح له ص َره  وغور له ذزبَه الذي ّان قبل أن يُنَبأ  فوضعه. 

فه وته ه  ّما يُْنِقُض البعيَر ِحْمفه الثقيل  حتى ياير زِْقضا وفي قوله: الِّذي أْزقََض َظْهَرَك قال: أثق

بع  أن ّان سمينا َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك قال: ذزبك الذي أزقض ظهرك: أثقل ظهَرك  ووضعناه 

 عنك  وخوّونا عنك ما أثقل ظهَرك.

َُّر إء   َرَك يقول: ورفعنا لك ذّرك  ف  أُْذ ّْ ْرَت معي  وذلك قول: ء إله  وقوله: َوَرفَْعنا لََك ِذ ِّ ذُ

 إء هللا  م م  رسول هللا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ُّريب وعمرو بن مالك  قاء: ح ثنا سويان بن عيينة  عن ابن أبي ز يح  عن 29003   ـ ح ثنا أبو 

َُّر إء ذُ  َرَك قال: ء أُْذ ّْ ْرَت معي: أشه  أن ء إله إء هللا  وأشه  أن م م ا م اه  َوَرفَْعنا لََك ِذ ِّ
 رسول هللا.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: َوَرفَْعنا لََك 29004  

َرَك قال النبّي صفى هللا عفيه وسفم:  ّْ ل: أشه  فقفم لمعمر  قا« اْب َُؤوا بالعُبُو َةِ  َوثَنّوا بالرسالة»ِذ

 أن ء إله إء هللا  وأن م م ا عب ه  فهو العبو ة  ورسوله أن تقول: عب ه ورسوله.

َرَك رفع هللا ذّره 29005   ّْ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتاة َوَرفَْعنا لََك ِذ

ا: أشه  أن ء إله إء في ال زيا واءَخرة  ففيس خطيب  وء متره   وء صاحب ص ة  إء ينا ي به

 هللا  وأشه  أن م م ا رسول هللا.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزا عمرو بن ال ر   عن  ّراا  عن 29006  

أتازِي ِتْبِريُل »أبي الهيثم عن أبي سعي  الُتْ ِرّي  عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  أزه قال: 

ْرَت َمِعي فَقاَل: إّن َربّي َوَربّكَ  ِّ ْرُت ذُ ِّ َرَك  قال: ّللّاُ أْعفَُم  قال: إذَا ذُ ّْ َّْيَف َرفَْعُم لََك ِذ  «.يَقُوُل: 

وقوله: فَإّن َمَع العُْسِر يُْسرا إّن َمَع العُْسِر يُْسرا يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه   

ّين  وِمن أّوله: ما أزم بسبيفه  رتاء  وسفم: فإّن مع الر ّة التي أزم فيها  من تها  هالءء المرر

َّرها.  وفرتا بأن يُْظِوَرك بهم  حتى ينقا وا لف ّق الذي تئتهم به طوعا و
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لَْن يَْاِفَب »وُروي عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم أن هذه اءَية لما زللم  بَّرر بها أص ابه وقال:   

 ذّر من قال ذلك:«. ُعْسٌر يُْسَرْينِ 

ا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا المعتمر بن سفيمان  قال: سمعم يوزس  قال: قال ـ ح ثن29007  

أْبِرُروا »ال سن: لما زللم هذه اءَية فَإّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

ُُّم اليُْسُر  لَْن يَْاِفَب ُعْسٌر يُْسَرْينِ   «.أتا

ُعفَية  عن يوزس  عن ال سن  مثفه  عن النبّي صفى هللا عفيه ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن    

 وسفم.

ح ثنا م م  بن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا عوا  عن ال سن  عن النبّي    

 صفى هللا عفيه وسفم  بن وه.

صفى هللا ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سن  قال: خرا النبّي    

لَْن يَْاِفَب ُعْسٌر يُْسَرْيِن  لَْن يَْاِفَب ُعْسٌر »عفيه وسفم يوما مسرورا فَِرحا وهو يض ك  وهو يقول: 

 «.يُْسَرْيِن فَإّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا إّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا

َمَع العُْسِر يُْسرا ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: فَإّن 29008  

لَْن يَْاِفَب ُعْسٌر »ذُّر لنا أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم بّرر أص ابه بهذه اءَية  فقال: 

 «.يُْسَرْين

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا سعي   عن معاوية بن قرة 29009  

: لو  خل العسر في ُتْ ر  ل اء اليسر حتى أبي إياس  عن رتل  عن عب  هللا بن مسعو   قال

 ي خل عفيه  ألن هللا يقول: فَإّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا إّن َمَع العُْسِر يُْسرا.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن شعبة  عن رتل  عن عب  هللا  بن وه.     ح ثنا أبو 

عيسى وح ثني ال ر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا 29010  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: إّن َمَع اْلعُْسِر 

 يُْسرا قال: يتبع اليسُر العُسَر.

وقوله: فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب اختفف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضهم: معناه: فإذا فٍرعم   

 ب إلى ربك في ال عاء  وسفه حاتاتك. ذّر من قال ذلك:من ص تك  فازا

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس  في 29011  

 قوله: فَإذَا فََرْغَم فاْزاْب يقول: في ال عاء.

ابن عباس:  ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيه  عن   

فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب يقول: فإذا فرغم مما فُرض عفيك من الا ة فسل هللا  وارغب إليه  

 وازَاب له.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي 29012  

الا ة فازَاب في حاتتك إلى  ز يح  عن م اه   قوله: فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب قال: إذا قمم إلى

 ربك.

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سمعم أبا معاذ يقول: ح ثنا عبي   قال: سمعم الض اك 29013  

 يقول  في قوله: فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب يقول: من الا ة المكتوبة قبل أن زسفّم  فازَاب.

قتا ة  قوله: فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن29014  

 َوإلى َربَّك فاْرَغْب قال: أمره إذا فرغ من ص ته أن يبالغ في  عائه.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: فَإذَا فََرْغَم من    

 ص تك فاْزَاْب في ال عاء.

ا فََرْغَم من تها  ع ّوك فاْزَاْب في عبا ة ربك. ذّر من قال وقال آخرون: بل معنى ذلك: فَإذَ   

 ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قال: قال ال سن في قوله: 29015  

 فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب قال: أمره إذا فرغ من غلوه  أن ي ته  في ال عاء والعبا ة.
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ال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب ـ ح ثني يوزس  ق29016  

قال عن أبيه: فإذا فرغم من ال ها   تها  العرا  وازقطع تها هم  فازَاب لعبا ة هللا َوإلى َربَّك 

 فاْرَغْب.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغم من أمر  زياك  فازاب في عبا ة ربك. ذّر من قال  

 ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه  فَإذَا فََرْغَم 29017  

 فاْزَاْب قال: إذا فرغم من أمر ال زيا فازَاب  قال: فاّل.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن م اه  فَإذَا فََرْغَم فاْزَاْب     ح ثنا أبو 

 من أمر  زياك فازَاب  فاّل. قال: إذا فرغم

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن م اه   في قوله: فَإذَا فََرْغَم قال: إذا    

 فرغم من أمر ال زيا  وقمم إلى الا ة  فاتعل رغبتك وزيتك له.

ل فراغه من وأولى األقوال في ذلك بالاواا  قول من قال: إن هللا تعالى ذّره  أمر زبيه أن ي ع  

ّّل ما ّان به مرتا    من أمر  زياه وآخرته  مما أ ّى له الرال به  وأمره بالرال به إلى الناب 

في عبا ته  واءشتاال فيما قّربه إليه  ومسألته حاتاته  ولم يتُاْص بذلك حاء  من أحوال فراغه 

أمر  زيا ّان به مرتا      ون حال  فسواء ّّل أحوال فراغه  من ص ة ّان فراغه  أو تها   أو

 لعموم الررط في ذلك  من غير خاوص حال فراغ   ون حال أخرى.

وقوله: َوإلى َربَّك فاْرَغْب يقول تعالى ذّره: وإلى ربك يا م م  فاتعل رغبتك   ون من سواه   

ا . من خفقه  إذ ّان هالءء المررّون من قومك ق  تعفوا رغبتهم في حاتاتهم إلى اءَلهة واألز 

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه  َوإلى َربَّك 29018  

 فاْرَغْب قال: اتعل زيتك ورغبتك إلى هللا.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن م اه  َوإ    لى َربَّك فاْرَغْب ح ثنا أبو 

 قال: اتعل رغبتك وزيتك إلى ربك.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29019  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َوإلمى َربّمَك 

 فاْرَغْب قال: إذا قمم إلى الا ة.

 

 ة التينسور

 سورة التين مكية

 وآياتها ثمان

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 6-1اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوالتّيِن َوالّلْيتُوِن *  َوُطوِر ِسينِيَن *  َوَهـَذَا اْلبَفَِ  األِميِن *  لَقَْ  َخفَْقنَا 

وََل َسافِِفيَن *  إِءّ الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِمفُواْ الّااِلَ اِت فَفَُهْم أَْتٌر اإِلزَساَن فَِي أَْحَسِن تَْقِويٍم *  ثُّم َر َْ زَاهُ أَسْ 

 َغْيُر َمْمنُوٍن {.

اختفف أهمل التأويمل فمي تأويمل قولمه: َوالتّميِن َوالّلْيتُموِن فقمال بعضمهم: ُعنِمي بمالتين: التمين المذي    

 يالّل  والليتون: الليتون الذي يُْعار. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا روح  قال: ح ثنا عوا  عن ال سمن  فمي قمول هللا: والتّميِن 29020  

 والّلْيتُوِن قال: تينكم هذا الذي يالّل  وزيتوزكم هذا الذي يُعار.

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا المعتمر بن سفيمان  قال: سممعم ال كمم ي م ّ   29021  

 تين: هو التين  والليتون: الذي تأّفون.عن عكِرمة  قال: ال
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ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا ال سين  عن يلي   عن عكِرمة َوالتّميِن    

 والّلْيتُوِن قال: تينكم وزيتوزكم.

حمم ثني يعقمموا  قممال: حمم ثنا ابممن ُعفَيممة  عممن أبممي رتمماء  قممال: ُسممئل عكِرمممة عممن قولممه: َوالتّمميِن    

 ْيتُوِن قال: التين تينكم هذا  والليتون: زيتوزكم هذا.واللّ 

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا مالمل  قال: ح ثنا سويان  عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   29022  

 في قوله: َوالتّيِن والّلْيتُوِن قال: التين الذي ياُلّل  والليتون: الذي يعار.

ن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحم   

 مثفه.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران وح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  تميعا عن سمويان  عمن    

 ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.

ا ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثن   

ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا َوالتّميِن َوالّلْيتُموِن 

 قال: الواّهة التي تأّل الناس.

حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سمم م بممن سممفيم  عممن َخِامميف  عممن م اهمم  َوالتّمميِن    

 َوالّلْيتُوِن قال: هو تينكم وزيتوزكم.

ح ثنا ابن برمار  قمال: حم ثنا مالممل  قمال: حم ثنا سمويان  عمن حمما   عمن إبمراهيم  فمي  ـ29023  

 قوله: َوالتّيِن والّلْيتُوِن قال: التين الذي يالّل  والليتون الذي يُعار.

ـ ح ثنا بن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن الكفبمّي التّميِن والّلْيتُموِن همو 29024  

 الذي ترون.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قَتما ة  قمال: قمال ال سمن  فمي قولمه: َوالتّميِن    

 والّلْيتُوِن: التين تينكم  والليتون زيتوزكم هذا.

 وقال آخرون: التين: مس    مرق  والليتون: بيم المق س. ذّر من قال ذلك:  

: ح ثنا عوا  عن يلي  أبي عبم  هللا  عمن ّعمب ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا َرْوح  قال29025  

 أزه قال في قول هللا: َوالتّيِن والّلْيتُوِن قال: التين: مس    مرق  والليتون: بيم المق س.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  في قوله: والتّيِن قال: 29026  

 : الذي عفيه بيم المق س.ال بل الذي عفيه  مرق والّلْيتُونِ 

ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوالتّميِن َوالّلْيتُموِن ذُّمر لنما أن التمين    

 ال بل الذي عفيه  مرق  والليتون: الذي عفيه بيم المق س.

: َوالتّميِن ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم   وسمألته عمن قمول هللا29027  

 والّلْيتُوِن قال: التين: مس    مرق  والليتون  مس   إيفياء.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبي بكر  عن عِكرمة َوالتّيِن َوالّلْيتُوِن قال: هم 29028   ـ ح ثنا أبو 

 تب ن.

 وقال آخرون: التين: مس   زوح  والليتون: مس   بيم المق س. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29029  

عباس  قوله: َوالتّيِن َوالّلْيتُوِن يعني م س  زوح الذي بني عفى الُ موِ ّي  والليتمون: بيمم المقم س 

 قال: ويقال: التين والليتون وطور سينين: ث ثة مسات  بالرام.

ذلك عن زا: قمول ممن قمال: التمين: همو التمين المذي ياُلّمل  والليتمون: همو والاواا من القول في   

الليتون الذي يُعار منه الليم  ألن ذلك هو المعروا عن  العرا  وء يُعرا تبمل يسممى تينما  

وء تبمل يقممال لممه زيتمون  إءّ أن يقممول قائممل: أقسممم ربنما تممّل ثنمماؤه بمالتين والليتممون. والمممرا  مممن 

نابم التين  ومنابم الليتون  فيكون ذلك مذهبا  وإن لمم يكمن عفمى صم ة ذلمك أزمه الك م: القسَم بم

ّذلك   ءلمة فمي ظماهر التنليمل  وء ممن قمول ممن ء ي مّوز خ فمه  ألن  مرمق بهما منابمم التمين  

 وبيم المق س منابم الليتون.
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ل موسمى بمن عممران وقوله: َوُطوِر ِسينِيَن اختفف أهل التأويل في تأويفه  فقمال بعضمهم: همو تبم  

 صفوات هللا وس مه عفيه ومس  ه. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا معاذ بن هرام  قال: ثني أبي  عمن قتما ة  عمن قلعمة  قمال: 29030  

قفم ءبن عمر: إزي أري  أن آتي بيم المق س َوُطوِر ِسينِيَن فقال: ء تأت طور سينين  ما تريم ون 

 زبّي إءّ وطئتموه. قال قتا ة َوُطوِر ِسينِيَن: مس   موسى صفى هللا عفيه وسفم.أن ت عوا أثر 

ـ ح ثنا ابن برمار  قمال: حم ثنا روح  قمال: حم ثنا عموا  عمن ال سمن  فمي قولمه: َوُطموِر 29031  

 ِسينِيَن قال: تبل موسى.

ينِيَن قمال: تبمل ـ قال: ثنا عوا  عن يليم  أبمي عبم هللا  عمن ّعمب  فمي قولمه: َوُطموِر ِسم29032  

 موسى صفى هللا عفيه وسفم.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29033  

 عباس َوُطوِر ِسينِيَن قال: هو الّطور.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: َوُطموِر ِسمينِيَن قمال: 29034  

 مس   الطور.

 وقال آخرون: الّطور: هو ّّل تبل يُْنبُِم. وقوله ِسينِيَن: حسن. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا عمران بن موسى القّلاز  قال: ح ثنا عب  الوار  بن سمعي   قمال: حم ثنا عممارة  29035  

رميء ال سمن: عن عكِرمة  في قوله: َوُطوِر ِسينِيَن قال: هو ال سمن  وهمي لامة ال برمة  يقولمون لف

 ِسينا ِسينا.

ح ثنا يعقوا بن إبراهيم  قال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  عمن أبمي رتماء  قمال: ُسمئل عكِرممة  عمن قولمه    

 َوُطوِر ِسينِيَن قال: ُطور: تبل  وِسينين: َحَسٌن بال برية.

ـ ح ثنا ابن حمي   قمال: حم ثنا الامباح بمن م مارا  عمن سمويان  عمن أبمي إسم اق  عمن 29036  

بمن ميممون  قمال: صمفيم خفمف عممر بمن التطماا رضمي هللا عنمه المامرا  فقمرأ فمي أّول  عممرو

 رّعة َوالتّيِن َوالّلْيتُوِن وُطوِر ِسينِيَن قال: هو تبل.

ـ ح ثني يعقموا  قمال: حم ثنا المعتممر  قمال: سممعم ال كمم ي م ّ   عمن عكِرممة َوُطموِر 29037  

 ِسينِيَن قال: سواء عفّي زبات السهل وال بل.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن 29038  

 م اه  َوُطوِر ِسينِيَن قال: ال بل.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ُماَلّمل  قال: حم ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َوُطموِر    

 ِسينِيَن: تبل.

 ا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثن   

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َوُطموِر ِسمينِيَن    

 ال بل.

ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيمع  عمن النضمر  عمن عكِرممة  قمال: الطمور: ال بمل  والسمينين:    

 لسهل  ّذلك ينبم في ال بل.ال سن  ّما ينبم في ا

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عمن الكفبمّي  أمما َوُطموِر ِسمينِيَن 29039  

 فهو ال بل ذو الر ر.

 وقال آخرون: هو ال بل  وقالوا: سينين: مبارك حسن. ذّر من قال ذلك:  

ال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قم29040  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َوُطوِر: ال بل وِسينِيَن 

 قال: المبارك.

ـم حمم ثنا برمر  قممال: حمم ثنا يليم   قممال: حم ثنا سممعي   عممن قتما ة َوُطمموِر ِسمينِيَن قممال: تبممل 29041  

 مبارك بالرام.

األعفممى  قممال: حم ثنا ابممن ثممور  عمن معمممر  عمن قتمما ة َوُطمموِر ِسمينِيَن قممال: تبممل حم ثنا ابممن عبم     

 بالرام  ُمبارك حسن.
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وأولى األقوال في ذلمك بالامواا: قمول ممن قمال: طمور سمينين: تبمل معمروا  ألن الطمور همو   

حسن  ال بل ذو النبات  فإضافته إلى سينين تعريف له  ولو ّان زعتا لفطور  ّما قال من قال معناه

 أو مبارك  لكان الطور منّوزا  وذلك أن الريء ء يُضاا إلى زعته  لاير عفة ت عو إلى ذلك.

وقوله: َوَهذَا اْلبَفَِ  األِميِن يقول: وهذا البف  اءَمن من أع ائه أن ي اربوا أهفه  أو ياملوهم. وقيمل:   

 األمين  ومعناه: اءَمن  ّما قال الراعر:

 َم ويََ ِك أزّنِيَ فَْوُم يَِمينا ء أُخوُن أِميني ألْم تَْعفَِمي يا أسْ  

 يري : آمني  وهذا ّما قال تّل ثناؤه: أَو لَْم يََرْوا أزّا َتعَْفنا َحَرما آِمنا َويُتََتّطُف النّاُس ِمْن َحْوِلِهْم.  

التأويل. ذّر من قال  وإزما ُعنِي بقوله: َوَهذَا اْلبَفَِ  األِميِن: مكة. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل  

 ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29042  

 عباس  قوله: َوَهذَا اْلبَفَِ  األِميِن قال: مكة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا َرْوح  قال: ح ثنا عوا  عن يلي  أبي عب  هللا  عن ّعمب  29043  

 هللا َوَهذَا اْلبَفَِ  األِميِن قال: البف  ال رام. في قول

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا َرْوح  قال: ح ثنا عوا  عمن ال سمن  فمي قولمه َوَهمذَا اْلبَفَمِ  29044  

 األِميِن قال: البف  ال رام.

عمن  ـ قال: ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان وحم ثنا ابمن حميم   قمال: حم ثنا مهمران 29045  

ُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم  َوَهمذَا اْلبَفَمِ   سويان وح ثنا أبو 

 األِميِن قال مكة.

 ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا مالمل  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.   

ِاميف  عمن م اهم : َوَهمذَا اْلبَفَمِ  ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن َسم ّم بمن سمفيم  عمن خَ    

 األِميِن: مكة.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا المعتمر  قال: سمعم ال كمم ي م ّ  عمن عكِرممة َوَهمذَا اْلبَفَمِ  29046  

 األِميِن: قال: البف  ال رام.

 يِن قال: مكة.قال: ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  قال: ُسئل عكِرمة  عن قوله َوَهذَا اْلبَفَِ  األمِ    

 ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوَهذَا اْلبَفَِ  األِميِن يعني: مكة.29047  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َوَهمذَا اْلبَفَمِ  األِمميِن 29048  

 قال: المس   ال رام.

قال: حم ثنا ُماَلّممل  قمال: حم ثنا سمويان  عمن حمما   عمن إبمراهيم َوَهمذَا  ـ ح ثنا ابن برار 29049  

 اْلبَفَِ  األِميِن: مكة.

وقوله: لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي أْحَسِن تَْقِويٍم وهذا تواا القسم  يقول تعالى ذّره: والتين والليتون    

 قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:لق  خفقنا اإلزسان في أحسن تقويم. وبن و الذي قفنا في ذلك 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: وقمع القسمم هاهنما لَقَمْ  29050  

 َخفَْقنا اإلْزساَن فِي أْحَسِن تَْقِويٍم..

عضمهم: معنماه: فمي اختفف أهل التأويل في تأويل قوله لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزسماَن فِمي أْحَسمِن تَْقمِويٍم فقمال ب  

 أع ل خفق  وأحسن صورة. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عن عممرو  عمن عاصمم  عمن أبمي َرِزيمن  عمن ابمن 29051  

 عباس فِي أْحَسِن تَْقِويٍم قال: في أع ل خفق.

اهيم لَقَْ  َخفَْقنما ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا مالمل  قال: ح ثنا سويان  عن حما   عن إبر29052  

 اإلْزساَن في أْحَسِن تَْقِويٍم قال: في أحسن صورة.

 قال: ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن حما   عن إبراهيم  مثفه.   

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن حمما   عمن إبمراهيم فِمي أْحَسمِن تَْقمِويٍم قمال:    

 َخْفٍق.
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ريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن سمويان  عمن حمما   عمن إبمراهيم لَقَمْ  َخفَْقنما اإلْزسماَن فِمي ح ثنا أبو ّ   

 أْحَسِن تَْقِويٍم قال: في أحسن صورة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن أبمي تعومر  عمن الربيمع  عمن أبمي العاليمة فِمي 29053  

 أْحَسِن تَْقِويٍم يقول: في أحسن صورة.

ا ابن برار  قال: ح ثنا مالمل  قال: ح ثنا سويان  عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  ـ ح ثن29054  

 فِي أْحَسِن تَْقِويٍم: في أحسن صورة.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه  لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن     ح ثنا أبو 

 فِي أْحَسِن تَْقِويٍم قال: أحسن َخْفق.

ي م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا ح ثن   

ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قولمه فِمي أْحَسمِن تَْقمِويٍم قمال: فمي 

 أحسن خفق.

تَْقمِويٍم يقمول: فمي ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فِمي أْحَسمِن 29055  

 أحسن صورة.

ـ ح ثنا ابن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن َمْعممر  عمن قتما ة  همو والكفبمّي فِمي 29056  

 أْحَسِن تَْقِويٍم قاء: في أحسن صورة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لق  خفقنا اإلزسان  فبفانا به استواء شبابه وَتفَِ ه وقّوته  وهو أحسن   

 ون  وأع ل ما يكون وأقومه. ذّر من قال ذلك:ما يك

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا المعتمر  قال: سمعم ال كم ي  ّ   عن عكِرممة  فمي قولمه: 29057  

 لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي أْحَسن تَْقِويٍم قال: الراا القوّي الَ ْف .

قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي 29058  

 عباس لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي أْحَسِن تَْقِويٍم قال: شبابه أّول ما زرأ.

وقال آخرون: قيل ذلك ألزه لميس شميء ممن ال يموان إءّ وهمو منكمّب عفمى وتهمه غيمر اإلزسمان.   

 ذّر من قال ذلك:

عم ّي  عمن  او   عمن عكِرممة  عمن ابمن  ـ ح ثنا م مم  بمن المثنمى  قمال: حم ثنا ابمن أبمي29059  

 عباس لَقَْ  َخفَْقنا اإلْزساَن فِي أْحَسِن تَْقِويٍم قال: خفق ّّل شيء منكبا عفى وتهه  إءّ اإلزسان.

وأولى األقوال في ذلك بالاواا: أن يقال: إن معنى ذلك: لقم  خفقنما اإلزسمان فمي أحسمن صمورة   

زما هو زعم لم ذوا  وهو في تقويم أحسن تقويم  فكأزه قيل: لقم  وأع لها ألن قوله: أْحَسِن تَْقِويٍم إ

 خفقناه في تقويم أحسن تقويم.

وقوله: ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن اختفف أهل التأويل في تأويل ذلمك  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: ثمم   

 ر  زاه إلى أرذل العمر. ذّر من قال ذلك:

: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن  او   عن عكِرمة  عن ابمن عبماس ثُمّم ـ ح ثنا ابن المثنى  قال29060  

 َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن قال: إلى أرذل العمر.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام بمن سمفم  عمن عممرو  عمن عاصمم  عمن أبمي رزيمن  عمن ابمن    

 عباس ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن قال: إلى أرذل العمر.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29061  

عباس ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن يقول: ير ّ إلى أرذل العمر  ّبر حتى ذهب عقفه  وهم زور ُر ّوا إلى 

عفيه وسمفم حمين  أرذل العمر عفى عه  رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  فُسئل رسول هللا صفى هللا

 سوهم عقولهم  فأزلل هللا عذرهم أن لهم أترهم الذي عمفوا قبل أن تذهب عقولهم.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  قال: ُسمئل عكِرممة  عمن قولمه: ثُمّم 29062  

 َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن قال: ر ّوا إلى أرذل العمر.

ار  قال: ح ثنا مالمل وعب  المرحمن  قماء: حم ثنا سمويان  عمن حمما   عمن ـ ح ثنا ابن بر29063  

 إبراهيم  في قوله: ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن: قال: إلى أرذل العمر.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن حما   عن إبراهيم  مثفه.   
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   عن حما   عن إبراهيم  مثفه.ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان   

ـ حم ثنا ابمن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة ثُمّم َر َْ زماهُ أْسموَل 29064  

 سافِِفيَن قال: ر  زاه إلى الَهَرم.

 ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قال: الَهَرم.   

 ثنا المعتمر  قال: سمعم ال كم ي م ّ   عمن عكِرممة ثُمّم َر َْ زماهُ ـ ح ثني يعقوا  قال: ح29065  

 أْسوََل سافِِفيَن قال: الريخ الَهِرم  لم يضّره ّبُره إن ختم هللا له بأحسن ما ّان يعمل.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم ر  زاه إلى النار في أقبح صورة. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قا29066   ل: ح ثنا وّيع  عن أبي تعومر المرازّي  عمن الربيمع بمن أزمس  عمن ـ ح ثنا أبو 

 أبي العالية ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن قال: في شر صورة في صورة خنلير.

ـ ح ثنا ابن حمي   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  ثُمّم 29067  

 ر.َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن قال: النا

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قال: إلى النار.     ح ثنا أبو 

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم      

 قال: في النار.

   قال: إلى النار.قال: ثنا مالمل  قال: ح ثنا سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ثُمّم َر َْ زماهُ أْسموََل سمافِِفيَن قمال: 29068  

 )قال( ال سن: تهنم مأواه.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: قال ال سن  في قوله: ثُمّم    

 سافِِفيَن قال: في النار. َر َْ زاهُ أْسوَلَ 

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: ثُمّم َر َْ زماهُ أْسموََل 29069  

 سافِِفيَن قال: إلى النار.

وأولى األقوال في ذلك عن ي بالا ة  وأشبهها بتأويل اءَية  قول من قال: معناه: ثم ر  زاه إلمى   

ر الَتْرفَى  الذين ذهبم عقولهم من الَهَرم والِكبر  فهو في أسول من سول: فمي أرذل العمر  إلى عم

 إ بار العمر وذهاا العقل.

وإزمما قفنمما: هممذا القمول أولممى بالاممواا فممي ذلمك: ألن هللا تعممالى ذّممره  أخبمر عممن خفقممه ابممن آ م    

ت. أء تمرى أزمه وتاريوه في األحوال  احت اتا بمذلك عفمى ُمنكمري قُ رتمه عفمى البعمث بعم  الممو

يقول: فََما يَُك ّبَُك بَْع ُ بال ّيِن يعني: بع  هذه الُ َ ج. وم ال أن ي تّج عفى قوم ّازوا ُمنكرين معنمى 

مممن المعممازي  بممما ّممازوا لممه ُمنكممرين. وإزممما ال  ممة عفممى ّممّل قمموم بممما ء يقمم رون عفممى  فعممه  مممما 

 ِ ّسين.يعاينوزه وي ّسوزه  أو يقّرون به  وإن لم يكوزوا له مُ 

وإْذ ّان ذلك ّذلك  وّان القوم لفنار التي ّان هللا يتوع هم بها في اءَخرة ُمنكرين  وّازوا ألهل   

الَهَرم والَتَرا من بع  الرباا والَ فَ  شاه ين  ُعِفم أزه إزما احتّج عفيهم بما ّازوا له ُمعاينين  ممن 

باا وال فم   إلمى الَهمَرم والضمعف وفنماء تاريوه خفقه  وزقفه إياهم ممن حمال التقمويم ال سمن والرم

 العمر  وح و  الَتَرا.

وقولممه: إءّ الّممِذيَن آَمنُمموا وَعِمفُمموا الّامماِل اِت اختفممف أهممل التأويممل فممي معنممى هممذا اءسممتثناء  فقممال   

نموا بعضهم: هو استثناء ص يح من قوله ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن قالوا: وإزما تاز اسمتثناء المذين آم

وعمفوا الاال ات  وهم تمع  من الهاء في قوله ثُّم َر َْ زاهُ وهي ّناية اإلزسان  واإلزسان في لومش 

واح   ألن اإلزسان وإن ّان في لوش واح   فإزمه فمي معنمى ال ممع  ألزمه بمعنمى ال منس  ّمما قيمل: 

 َْ زماهُ أْسموََل سمافِِفيَن فيضماا أفعمل َواْلعَْاِر إّن اإلْزساَن لَِوي ُخْسٍر قالوا: وّذلك تاز أن يقال: ثُمّم رَ 

إلى تماعة  وقالوا: ولو ّان مقاو ا به قا ُ واح  بعينه  لم ي مل ذلمك  ّمما ء يُقمال: همذا أفضمل 

 قائمين  ولكن يقال: هذا أفضل قائم ذّر من قال ذلك:

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا حكممام  عممن سممعي  بممن سممابق  عممن عاصممم األحممول  عممن 29070  

رمة  قال: )ّان يقال(: من قرأ القرآن لم يُمر ّ إلمى أرذل العممر  ثمم قمرأ: لَقَمْ  َخفَْقنما اإلْزسماَن فِمي عك
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أْحَسن تَْقِويٍم ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن إء الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّااِل اِت قمال: ء يكموُن حتمى ء يعفَمم 

 من بع  عفم شيئا.

قوله: ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سمافِِفيَن لتماّص ممن النماس  غيمر  اخمل فميهم المذين آمنموا  فعفى هذا التأويل  

 وعمفوا الاال ات  ألزه مستثنى منهم.

وقال آخرون: بل الذين آمنوا وعمفوا الامال ات قم  يم خفون فمي المذين ُر ّوا إلمى أَْسموَل سماففين    

الوا: وإزمما اسمتثنى قولمه: إءّ الّمِذين آَمنُموا َوَعِمفُموا ألن أرْذل العُمر ق  يمر ّ إليمه الممالمن والكمافر. قم

الّاماِل اِت ممن معنمى مضممر فممي قولمه: ثُمّم َر َْ زماهُ أْسموََل سممافِِفيَن قمالوا: ومعنماه: ثمم ر  زماه أسممول 

ساففين  فذهبم عقولهم وَخِرفوا  وازقطعم أعمالهم  ففم تثبم لهم بعم  ذلمك حسمنة. إءّ الّمِذيَن آَمنُموا 

فُوا الّااِل اِت فإن الذي ّازوا يعمفوزه ممن التيمر  فمي حمال صم ة عقمولهم  وسم مة أبم ازهم  َوعمِ 

 تاٍر لهم بع  َهَرمهم وَخَرفهم.

وق  يُ تمل أن يكمون قولمه: إءّ الّمِذيَن آَمنُموا َوعِمفُموا الّاماِل اِت اسمتثناء منقطعما  ألزمه ي سمن أن   

آمنوا وعمفوا الاال ات  لهم أتر غير ممنون  بع  أن ير ّ يقال: ثم ر  زاه أسول ساففين  إء الذين 

 أسول ساففين. ذّر من قال معنى هذا القول:

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن  او   عن عكِرمة  عن ابمن عبماس إءّ 29071  

: فأيّما رتل ّان يعمل عم   صال ا وهو الِّذيَن آَمنُوا َوعِمفُوا الّااِل اِت فَفَُهْم أْتٌر َغيُر َمْمنُوِن قال

 قوّي شاا  فع ل عنه  ترى له أتر ذلك العمل حتى يموت.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس:    

إذا ّان يعمل بطاعة هللا في شبيبته  إءّ الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّااِل اِت فَفَُهْم أْتٌر َغيُر َمْمنُوٍن يقول:

ُّتب له مثل عمفه الاالح  الذي ّمان يعممل فمي شمبيبته  ولمم ياُلاخمذ  ّفها  ثم ّبر حتى ذهب عقفه  

 بريء مما عمل في ّبره  وذهاا عقفه  من أتل أزه مالمن  وّان يطيع هللا في شبيبته.

ان  عمن حمما   عمن إبمراهيم  فمي ـ ح ثنا ابن برمار  قمال: حم ثنا مالممل  قمال: حم ثنا سموي29072  

ُّتِمب لمه  قوله: ثُّم َر َْ زماهُ أْسموََل سمافِِفيَن قمال: إلمى أرذل العممر  فمإذا بفمغ الممالمن إلمى أرذل العممر  

 ّأحسن ما ّان يعمل في شبابه وص ته  فهو قوله: فَفَُهْم أْتٌر َغيُر َمْمنُوٍن.

نا سويان  عن حمما   عمن إبمراهيم ثُمّم ر َْ زماهُ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ث   

أْسوََل سافِِفيَن إءّ الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّاماِل اِت فإزمه يكتمب لمه ممن األتمر  مثمل مما ّمان يعممل فمي 

 الا ة.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن حما  بن أبي سفيمان  عن إبراهيم  مثفه.   

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن حمما   عمن إبمراهيم إءّ الّمِذيَن آَمنُموا َوَعِمفُموا ح ثنا أب    و 

ُّتب له ما ّان يعمل.  الّااِلَ اِت قال: إذا بفغ من الكبر ما يع ل عن العمل  

هم. وقممال آخممرون: بممل معنممى ذلممك: إءّ الّممِذيَن آَمنُمموا َوَعِمفُمموا الّامماِل اِت فإزممه يُكتممب لهممم حسممنات  

 ويُت اوز لهم عن سيئاتهم. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عن عممرو  عمن عاصمم  عمن أبمي َرِزيمن  عمن ابمن 29073  

عباس ثُّم َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن إءّ الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّاماِل اِت قمال: همم المذين أ رّهمم الِكبمَر  ء 

 عمفوه في ّبرهم  وهم َهْرَمى ء يعقفون. يالاخذون بعمل

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  قال: ُسمئل عِكرممة  عمن قولمه: إءّ 29074  

الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّااِل اِت فَفَُهْم أْتٌر َغيُر َمْمنُوٍن قال: يوفيه هللا أتره أو عمفه  وء يالاخمذه إذا 

 رذل العمر.ُر ّ إلى أ

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا المعتمر بن سفيمان  قال: سمعم ال كم ي  ّ   عن عكِرمة ثُّم َر َْ زاهُ    

أْسوََل سافِِفيَن إءّ الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُموا الّاماِل اِت قمال: الرميخ الَهمِرم لمم يضمّره ّبمره إن خمتم هللا لمه 

 بأحسن ما ّان يعمل.

بمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا ابممن ثممور  عممن معمممر  عممن قتمما ة إءّ الّممِذيَن آَمنُمموا ـمم حمم ثنا ابممن ع29075  

 َوَعِمفُوا الّااِل اِت قال: من أ رّه الهرم  وّان يعمل صال ا  ّان له مثل أتره إذا ّان يعمل.
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وقممال آخممرون: بممل معنممى ذلممك: ثممم ر  زمماه أسممول سمماففين فممي تهممنم  إء الممذين آمنمموا وعمفمموا   

م أتر غير ممنون  فعفى هذا التأويل: إء الذين آمنوا وعمفموا الامال ات مسمتثَنون الاال ات  ففه

من الهاء في قوله: ثُّم َر َْ زاهُ  وتاز استثناؤهم منهما إذ ّازمم ّنايمة لإلزسمان  وهمو بمعنمى ال ممع  

 من قال ذلك:ّما قال: إّن اإلْزساَن لَِوي ُخْسٍر إءّ الِّذين آَمنُوا َوَعِمفُوا الّااِل اِت. ذّر 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29076  

قمال: حم ثنا ال سممن  قمال: حم ثنا ورقمماء  تميعما عممن ابمن أبمي ز مميح  عمن م اهم  ثُممّم َر َْ زماهُ أْسمموََل 

 سافِِفيَن إءّ الِّذيَن آَمنُوا: إء من آمن.

فى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  قال: قال ال سمن  فمي قولمه: ثُمّم ـ ح ثنا ابن عب  األع29077  

َر َْ زاهُ أْسوََل سافِِفيَن: في النار إءّ الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّااِل اِت قال ال سن: هي ّقوله: َواْلعَْامر 

 إّن اإلْزساَن لَِوي ُخْسٍر إء الِّذيَن آَمنُوا َوَعِمفُوا الّااِل اِت.

لى األقوال في ذلك عن زا بالا ة  قول من قال: معناه: ثم ر  زاه إلى أرذل العممر  إء المذين وأو  

آمنوا وعمفوا الاال ات في حال ص تهم وشبابهم  ففهم أتر غيمر ممنمون بعم  َهمَرمهم  ّهيئمة مما 

 ّان لهم من ذلك عفى أعمالهم  في حال ما ّازوا يعمفون وهم أقوياء عفى العمل.

ا ذلك أولى بالا ة لما وصونا من ال ءلة عفى ص ة القول بأن تأويمل قولمه: ثُمّم َر َْ زماهُ وإزما قفن  

 أْسوَل سافِِفيَن إلى أرذل العمر.

واختفووا في تأويل قوله: َغيُر َمْمنُوٍن فقال بعضهم: معناه: لهم أتر غير منقموص. ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  29078  

 قوله: فَفَُهْم أْتٌر َغيُر َمْمنُوٍن يقول: غير منقوص.

 وقال آخرون: بل معناه: غير م سوا. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابمن ُتمَريج  عمن م اهم  فَفَُهمْم أْتمٌر 29079   ـ ح ثنا أبو 

 غير م سوا. َغيُر َمْمنُوٍن:

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه  مثفه.   

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا مالمل  قال: ح ثنا سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اهم  فَفَُهمْم أْتمٌر    

 َغيُر َمْمنُوٍن قال: غير م سوا.

 براهيم فَفَُهْم أْتٌر َغْيُر َمْمنُوٍن قال: غير م سوا.ـ قال: ثنا سويان  عن حما   عن إ29080  

 ـ قال: ثنا سويان  عن حما   عن إبراهيم فَفَُهْم أْتٌر َغْيُر َمْمنُوٍن قال: غير م سوا.29081  

 وق  قيل: إن معنى ذلك: ففهم أتر غير مقطوع.  

ّما ّان له أيمام صم ته وأولى األقوال في ذلك بالاواا: قول من قال: ففهم أتر غير منقوص    

 وشبابه  وهو عن ي من قولهم: تبل َمنِين: إذا ّان ضعيوا ومنه قول الراعر:

 أْعَطْوا ُهنَْي َةَ يَْ  ُوها ثََمازِيَةٌما فِي َعطائِِهُم َمّن َوء َسَرُا  

 يعني: أزه ليس فيه زقص  وء خطأ.  

 8-7اآلية : 
ِميَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فََما يَُكذّ  ِّ  بَُك بَْع ُ بِال ّيِن *  أَلَْيَس ّللّاُ بِأَْحَكِم اْلَ ا

اختفف أهل التأويل في تأويل قوله: فََما يَُكذّبَُك بَْع ُ فقال بعضهم معناه: فمن يكذّبك يما م مم  بعم     

بعث ممن هذه ال  ج التي احت  نا بها  بال ين  يعني: بطاعة هللا  وما بعثك به من ال ّق  وأن هللا ي

ألزمه ُعنمي بمه ابمن آ م  وممن بعمث إليمه النبمّي صمفى هللا «  َممنْ »في معنمى « ما»في القبور  قالوا: 

 عفيه وسفم.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما يكذّبك أيها اإلزسان بع  هذه ال  ج بال ين. ذّر من قال ذلك:  

سمويان  عمن منامور  قمال: قفمم ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: حم ثنا 29082  

 لم اه : فََما يَُكذّبَُك بَْع ُ بِال ّيِن ُعني به النبّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: َمعاذ هللا ُعني به اإلزسان.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن سمع م اه ا يقول: فََما يَُكذّبَُك بَْعم ُ بِالم ّيِن    

 ّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: َمعاذ هللا إزما يعني به اإلزسان.قفم: يعني به: النب
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َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن م اه  فََمما يُكمذّبَُك بَْعم ُ بِالم ّيِن     ح ثنا أبو 

 أَُعنِي به النبّي صفى هللا عفيه وسفم  قال: معاذ هللا إزما ُعني به اإلزسان.

بم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن الكفبمّي فََمما يَُكمذّبَُك بَْعم ُ ـ ح ثنا ابن ع29083  

 بِال ّيِن  إزما يعني اإلزسان  يقول: خفقتك في أحسن تقويم  فما يكذّبك أيها اإلزسان بع  بال ين.

ن وقال آخرون: إزما ُعنِي بذلك رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  وقيل له: استيقن مع ما تماءك مم  

 هللا من البيان  أن هللا أحكم ال اّمين. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قولمه: فََمما يَُكمذّبَُك بَْعم ُ بِالم ّيِن 29084  

ِميَن . ِّ  أي استيِقن بع  ما تاءك من هللا البياُن ألَْيَس ّللّاَ بِأْحَكِم اْل ا

ووتمه تأويمل «. َممنْ »معنمى « مما»في ذلك عن ي بالاواا قول ممن قمال: معنمى وأولى األقوال   

الك م إلى: فمن يكذّبك يا م م  بع  الذي تاءك من همذا البيمان ممن هللا بالم ين  يعنمي: بطاعمة هللا  

وم ازاته العبما  عفمى أعممالهم. وقم  تمأّول ذلمك بعمض أهمل العربيمة بمعنمى: فمما المذي يكمذّبك بمأن 

ن بأعمالهم  وّأزه قال: فمن يق ر عفى تكذيبك بالثواا والعقاا  بع  ما تبمين لمه خفقنما الناس ي ازو

 اإلزسان عفى ما وصونا.

 واختفووا في معنى قوله: بال ّين فقال بعضهم: بال ساا. ذّر من قال ذلك:  

ن ـ ح ثنا عب  الرحمن بن األسو  الّطوَاوي  قمال: حم ثنا م مم  بمن ربيعمة  عمن النضمر بم29085  

 عربّي  عن عكِرمة  في قوله: فََما يَُكذّبَُك بَْع ُ بِال ّيِن قال: ال ساا.

 وقال آخرون: معناه: ب كم هللا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29086  

 ما يكذّبك ب كم هللا.عباس: فََما يَُكذّبَُك بَْع ُ بِال ّيِن يقول: 

وأولى القولين في ذلك بالاواا قول من قال: ال ين في هذا الموضع: ال ملاء وال سماا  وذلمك   

أن أح  معازي ال ين في ّ م العرا: ال لاء وال سماا ومنمه قمولهم: ّمما تم ين تُم ان. وء أعمرا 

ذّبك بع  بأمر هللا المذي حكمم في ّ مهم  إء أن يكون مرا ا بذلك: فما يك« ال كم»من معازي ال ين 

 به عفيك أن تطيعه فيه  فيكون ذلك.

وقولممه: ألَممْيَس ّللّاُ بِممأْحَكِم اْل مماِّميَن يقممول تعممالى ذّممره: ألمميس هللا يمما م ممم  بممأحكم مممن حكممم فممي   

أحكامه  وفال قضائه بين عبا ه  وّمان رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم إذا قمرأ ذلمك فيمما بفانما 

 قال: بَفى.

ِميَن  29087   ِّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة ألَمْيَس ّللّاَ بِمأْحَكِم اْل ما

 «.بفى  وأزا عفى ذلك من الراه ين»ذُّر لنا أن زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم ّان إذا قرأها قال: 

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبيه  عن أبي إ29088   س اق  عن سعي  بن ُتبير  قال: ـ ح ثنا أبو 

ميَن  قال: سب ازك الفهّم  َوبفى. ِّ  ّان ابن عباس إذا قرأ: ألَْيَس ّللّاُ بِأْحَكِم اْل ا

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  قال: ّان قتا ة إذا ت : ألَْيَس ّللّاُ 29089  

ميَن  قال: بفى  وأزا عفى ِّ ذلك من الراه ين  أحسبه ّان يرفع ذلك وإذا قرأ: ألَْيَس ذَلَك  بِأْحَكِم اْل ا

بِقاِ ٍر َعفى أْن يُْ يَِي الَمْوتَى  قال: بفى  وإذا ت : فَبِأّي َحِ يٍث بَْعم َهُ ياُْلِمنُموَن قمال: آمنمم بمار  وبمما 

 أزلل.

 

 سورة العلق

 سورة العفق مكية

 وآياتها تسع عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 8-1ية : اآل
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القول فـي تأويـل قوله تعالى:}اْقَرأْ بِاْسِم َربَّك الِّذي َخفََق *  َخفََق اإِلزَساَن ِممْن َعفَمٍق *  اْقمَرأْ َوَربّمَك 

َّ ّ إِّن اإِلزَساَن لَيَْطاََى *  أَن ّرآهُ  َرُم *  الِّذى َعفَّم بِاْلقَفَِم *  َعفَّم اإِلزَساَن َما لَْم يَْعفَْم *   ّْ ْسمتَْانََى  ااأل

 *  إِّن إِلََى َربَّك الّرْتعََى {.

يعني تّل ثناؤه بقوله: اْقرأْ باِسِم َربَّك م م ا صفى هللا عفيه وسفم يقول: اقرأ يا م م  بذّر ربك    

الِّذي َخفََق  ثم بين الذي خفق فقال: َخفََق اإلْزساَن ِمْن َعفٍَق يعني: من ال م  وقال: ممن عفمق والممرا  

قة  ألزه ذهب إلى ال مع  ّما يقال: ش رة وش ر  وقَابة وقََاب  وّذلك عفقمة وَعفَمق. به من عف

وإزما قال: من عفق واإلزسان في لوش واح   ألزه فمي معنمى تممع  وإن ّمان فمي لومش واحم   ففمذلك 

 قيل: من َعفَق.

ممَرُم يقممول: اقممرأ يمما م ممم  وربممك األّممرم الّممِذي َعفّمم   ّْ َم بِممالقَفَِم: َخْفقَممه الكتمماا وقولممه: اْقممرأْ َوَربّممَك األ

 والتى  ّما:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة اْقرأْ باْسِم َربَّك الِّذي َخفَمَق قمرأ 29090  

 حتى بفغ َعفَّم بِالقَفَِم قال: القفم: زعمة من هللا عظيمة  لوء ذلك لم يقم  ولم يافح عيح.

ة زللم في القمرآن عفمى رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم. ذّمر ممن قمال وقيل: إن هذه أّول سور  

 ذلك:

ـ ح ثني أحم  بن عثمان الباري  قمال: حم ثنا وهمب بمن تريمر  قمال: حم ثنا أبمي  قمال: 29091  

سمعم النعمان بن راش  يقول عن اللهرّي  عن عروة  عن عائرة أزها قالم ّان أّول مما ابتم ىء 

عفيه وسفم ممن الموحي الرؤيما الاما قة ّازمم ت ميء مثمل فَفَمِق الامبح  ثمم به رسول هللا صفى هللا 

ُحبّب إليه التم ء  فكمان بامار ِحمراء يت نّمث فيمه الفيمالَي ذواِت العم    قبمل أن يرتمع إلمى أهفمه  ثُمّم 

يَْرتع إلى أْهِفِه فيتلّو  لمثفها  حتى ف أه ال مّق  فأتماه فقمال: يما م مم  أزمم رسمول هللا  قمال رسمول 

بَتّي وأزا قائٌم  ثُّم َرَتْعُم تَْرُتُف بََواِ ِري  ثُّم  ََخْفم َعفى َخِ يَ ةَ  فَقُْفمُم: َزّمفُموزِي »: هللا َّ فََ ثَْوُت ِلُر

َزّمفُوزِي  حتى ذََهَب َعنّي الّرْوُع  ثُّم أتازِي فَقاَل: يا ُمَ ّمم ُ  أزما ِتْبِريمُل وأْزمَم َرُسموُل ّللّاِ  قماَل: فَفَقَمْ  

م أْن أْطَرَح زَْوِسي ِمْن حاِلٍق ِمْن َتبٍَل  فَتََمثَّل إلّي ِحيَن َهَمْمُم بذلَك  فَقاَل: يا ُم ّم ُ  أزا ِتْبِريُل َهَممْ 

وأْزَم َرُسوٌل ّللّاِ  ثُّم قاَل: اْقرأْ  قُْفمُم: مما أْقمرأُ  قمال: فأَخمذَزِي فَاَّطنِمي ثَم َ  َممّراٍت  حتمى بَفَمَغ ِمنّمي 

: اْقمرأْ بِاْسمِم َربّمَك الّمِذي َخفَمَق فَقَمرأُْت  فأتَْيمُم َخِ يَ مة   فَقَْفمُم: لَقَمْ  أْشموَْقُم َعفمى زَْوِسمي  الَ ْه ُ  ثّم قالَ 

اْلَ  يَث   فأْخبَْرتُها َخبَِري  فَقَالَْم: أْبِرْر  فََوّللّاِ ء يُْتليَك ّللّاُ أبَ ا  َوَوّللّاِ إزَّك لَتَِاُل الّرَحِم  َوتَْا ُقُ 

األمازَةَ  َوتَْ ِمُل الَكّل  َوتَْقِري الّضْيَف  وتُِعيُن َعفى زََوائِِب اْلَ ّق ثُمّم اْزَطفَقَمْم بِمي إلمى َوَرقَمةَ  َوتاَُل ّي

بِن زَوفَِل بِن أَسٍ   قالَِم: اسَمْع ِمِن اْبمِن أِخيمَك  فَسمألَنِي  فأْخبَْرتُمهُ َخبِمري  فَقماَل: َهمذَا النّماُموُس الّمِذي 

ُّوُن َحيّا ِحيَن يُْتِرُتَك قَْوُمَك  قُْفُم: أُْزِلَل َعفى ُموسَ  ى َصفى ّللّاُ عفيِه وسفَّم  لَْيتَنِي فِيها َتذٌَع لَْيتَنِي أ

نِمي يَْوُممكَ  َّ  أَو ُمْتِرتّي ُهْم  قال: زَعَْم  إزّهُ لَمْم يَِ مىْء َرُتمٌل قَمّى بَِمما ِتئْمَم بِمِه  إءّ ُعموِ َي  َولَمئِْن أْ َر

ن والقَفَِم َوما يَْسُطُروَن ما «: اْقرأْ »ّزرا  ثُّم ّاَن أّوُل ما زََلَل َعفّي ِمَن القُرآِن بَْع َ أْزُاْرَك زَْارا ُمالَ 

  أْزَم بِنِْعَمِة َربَّك بَِمْ نُوٍن َوإّن لََك ألَْترا َغيَر َمْمنُوٍن َوإزَّك لَعَفى ُخفُمٍق َعِظميٍم فََستُْبِامُر ويُْبِامُرونَ 

 «.فأْزِذْر  والّضَ ى َوالفّْيِل إذَا َسَ ىويا أيّها الُم ّثُِر قُْم 

ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزي يوزس  عن ابن شمهاا  قمال: ثنمي عمروة أن    

عائرة أخبرته  وذّر ز وه  غير أزه لم يقل: ثمم ّمان أّول مما أُزملل عفمّي ممن القمرآن... الكم م إلمى 

 آخره.

قمال: حم ثنا عبم  الواحم   قمال: حم ثنا سمفيمان الرميبازي  قمال: ـ ح ثنا ابن أبي الرموارا  29092  

قمال: « ومما أقمرأ »ح ثنا عب  هللا بن شم ّا   قمال: أتمى تبريمل م مم ا  فقمال: يما م مم  اقمرأ  فقمال: 

قال: باْسِم َربَّك الِّذي َخفَمَق حتمى بفمغ َعفّمَم اإلْزسماَن « وما أقرأ »فضمه  ثم قال: يا م م  اقرأ  قال: 

ّّ   وهللا مما «  يا خ ي ة ما أراه إء ق  ُعِرَض لي»يَْعفَْم. قال: ف اء إلى خ ي ة  فقال:  ما لَمْ  قالم: 

ّان ربك يوعل ذلك بك  وما أتيم فاحرة قّى قمال: فأتمم خ ي مة ورقمة  فأخبرتمه التبمر  قمال: لمئن 

بمه قمال: ثمم أبطمأ عفيمه ّنِم صا قة إن زوتِك لنبّي  ولَيَْفقَيّن ممن أمتمه شم ّة  ولمئن أ رّتمه ألوممنّن 

تبريممل  فقالممم لممه خ ي ممة: ممما أرى ربممك إء قمم  قمم ك  فممأزلل هللا: َوالّضممَ ى والفّْيممِل إذَا َسممَ ى ممما 

 َو َّعَك َربَّك َوما قَفى.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ح ثنا إبراهيم بن سعي  ال وهرّي  قمال: حم ثنا سمويان  عمن اللهمرّي  عمن ُعمْروة  عمن 29093  

حوظه لنا ابن إس اق: إن أّول شميء أُزملل ممن القمرآن: اْقمرأْ باْسمِم عائرة قال إبراهيم: قال سويان: 

 َربَّك الِّذي َخفََق.

ح ثنا عب  الرحمن بن برر بن ال كم النيسابوري  قال: ح ثنا سويان  عن م م  بن إس اق  عن    

 اللهرّي عن عروة  عن عائرة  أّن أّول سورة أُزللم من القرآن اْقرأْ باْسِم َربَّك.

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن شعبة  عن عمرو بن  ينار  عمن ُعبيم  29094  

 بن ُعمير  قال: أّول سورة زللم عفى رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم اقرأْ باْسِم َربَّك الِّذي َخفََق.

عم ُعبيم  بمن قال: ثنا عب  الرحمن بن مه ي  قال: ح ثنا شعبة  عن عممرو بمن  ينمار  قمال: سمم   

 ُعمير يقول: فذّر ز وه.

ـ ح ثنا خ   بن أسفم  قال: أخبرزا النضر بمن شمميل  قمال: حم ثنا قمّرة  قمال: أخبرزما أبمو 29095  

رتاء العُطار ّي  قال: ّنا في المس   ال امع  ومقرئنا أبو موسى األشعرّي  ّأزي أزظمر إليمه بمين 

لسمورة: اْقمرأْ باْسمِم َربّمَك الّمِذي َخفَمَق وّازمم أّول بُر ين أبيضين قمال أبمو رتماء: عنمه أخمذت همذه ا

 سورة زللم عفى م م .

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا سفمة  قال: ح ثنا م مم  بمن إسم اق  عمن بعمض أصم ابه  29096  

 عن عطاء بن يسار  قال: أّول سورة زللم من القرآن اْقرأْ باْسِم َربَّك.

 ثنا ي يى وعب  الرحمن بن مه ّي  قاء: ح ثنا سويان  عن ابمن ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح29097  

 أبي ز يح  عن م اه   قال: أّول ما زلل من القرآن: اْقرأْ باْسِم َربَّك وزا  ابن مه ي: ن واْلقَفَِم.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن شعبة  عن عمرو بن  ينار  قال: سمعم ُعبي  بن ُعميمر     ح ثنا أبو 

 ما أزلل من القرآن اْقرأْ باْسِم َربَّك الِّذي َخفََق. يقول: أّول

قال: ثنا وّيع  عن قُّرة بن خال   عمن أبمي رتماء العطمار ّي  قمال: إزمي ألزظمر إلمى أبمي موسمى    

وهو يقرأ القرآن في مس   البارة  وعفيه بُر ان أبيضمان  فأزما أخمذت منمه اْقمرأْ باْسمِم َربّمَك الّمِذي 

 ورة أُزللم عفى م م  صفى هللا عفيه وسفم.َخفََق  وهي أّوُل س

قال: ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قال: إن أّول سورة أُزللم: اْقرأْ باْسِم    

 َربَّك الِّذي َخفََق. ثم ن والقَفَِم.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.   

قوله: َعفَّم اإلْزساَن ما لَْم يَْعفَْم يقول تعالى ذّره: عفّم اإلزسمان التمّى بمالقفم  ولمم يكمن يعفممه  ممع و  

أشياء غير ذلك  مما عفمه ولم يكن يعفمه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

فمي قولمه: َعفّمَم اإلْزسماَن َمما لَمْم  ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي  29098  

 يَْعفَْم قال: عفّم اإلزسان َخّطا بالقفم.

َّ ّ يقول تعالى ذّره: ما هكذا ينباي أن يكون اإلزسان أن يُْنِعَم عفيه ربّمه بتسمويته َخفقمه     وقوله: 

ُّواَل له  ثم يكور بربه الذي فعمل بمه ذلمك  و يطامى عفيمه  أن وتعفيمه ما لم يكن يعفم  وإزعامه بما ء 

 رآه استانى.

وقوله: إّن اإلْزساَن لَيَْطاَى أْن رآهُ اْستَْانَى يقول: إن اإلزسمان ليت ماوز حم ّه  ويسمتكبر عفمى ربمه    

إلمى اسمم وخبمر  وّمذلك « رأى»فيكور به  ألْن رأى زوسه اسمتانم. وقيمل: أن رآه اسمتانى ل اتمة 

ا أوقعه المتبر عن زوسه عفى زوسه  مكنيما عنهما توعل العرا في ّل فعل اقتضى اءسَم والوعَل  إذ

فيقول: متى تمراك خارتما  ومتمى ت سمبك سمائرا  فمإذا ّمان الوعمل ء يقتضمي إء مناموبا واحم ا  

 تعفوا موضع المكنى زوسه  فقالوا: قتفم زوسك  ولم يقولوا: قتفتك وء قتفته.

م  َمْرِتعَه  فذائق من أليم عقابه ما ء قِبَل وقوله: إّن إلى َربَّك الّرْتعَى: يقول: إن إلى ربك يا م   

 له به.

 10-9اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أََرأَْيَم الِّذي يَْنَهَى *  َعْب ا  إِذَا َصفَّى {.
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ذُّر أن هذه اءَية وما بع ها زللم في أبي تهل بن هرام  وذلمك أزمه قمال فيمما بفانما: لمئن رأيمم    

ّن رقبته وّمان فيمما ذُّمر قم  زََهمى رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم أن يامفي  م م ا يافي  ألطأ

فقال هللا لنبيمه م مم  صمفى هللا عفيمه وسمفم: أرأيمم يما م مم  أبما تهمل المذي يَْنهماك أن تامفَي عنم  

الَمقام  وهو ُمعرض عن ال ّق  مكذّا به  يُعّ ب تمّل ثنماؤه زبيمه والممالمنين ممن تهمل أبمي تهمل  

فى ربه  في زهيه م م ا عن الا ة لربه  وهو مع أيا يه عن ه مكذّا به. وبن مو المذي وتراءته ع

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   29099  

ز ميح. عمن م اهم . فمي قمول هللا: أرأَْيمَم قال: ح ثنا ال سن قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي 

 الِّذي يَْنَهى َعْب ا إذَا َصفّى قال: أبو تهل  يَْنَهى م م ا صفى هللا عفيه وسفم إذا صفى.

ـ ح ثنا برر. قال: ح ثنا يلي . قمال: حم ثنا سمعي . عمن قتما ة أرأْيمَم الّمِذي يَْنَهمى َعْبم ا إذَا 29100  

  وذلمك ألزمه قمال: لمئن رأيمم م مم ا يامفّي ألطمأْن عفمى عنقمه. َصفّى زللم في ع ّو هللا أبي تهل

 فأزلل هللا ما تسمعون.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  فمي قمول هللا: أرأَْيمَم 29101  

فّي  ألطأّن الِّذي يَْنَهى َعْب ا إذَا َصفّى قال: قال أبو تهل: لئن رأيم م م ا صفى هللا عفيه وسفم يا

 «.لكل أمة فرعون  وفرعون هذه األمة أبو تهل»عفى عنقه قال: وّان يقال: 

ـ ح ثنا إس اق بن شاهين الواسطّي  قال: ح ثنا خال  بن عب  هللا  عن  او   عن عكِرمة  29102  

َي  عن ابن عباس  قال: ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم يافّي  ف اءه أبو تهل  فنهاه أن يَُافّ 

 فأزلل هللا: أرأَْيَم الِّذي يَْنَهى َعْب ا إذَا َصفّى... إلى قوله: ّاِذبٍَة خاِطئٍَة.

 12-11اآلية : 
َّاَن َعفََى اْلُه ََى *  أَْو أََمَر بِالتّْقَوَى {.  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أََرأَْيَم إِن 

ى يعني: عفى استقامة وَس َا  في صم ته لربمه يقول تعالى ذّره: أرأَْيَم إْن ّاَن م م  َعفى الُه َ    

أْو أَمَر بالتّْقَوى أو أمر م م  هذا الذي يَْنهى عن الام ة  باتقماء هللا  وخموا عقابمه. وبن مو المذي 

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

أَْيمَم إْن ّماَن َعفمى ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه: أر29103  

 الُه َى أْو أَمَر بالتّْقَوى قال م م : ّان عفى اله ى  وأمر بالتقوى.

 13اآلية : 
َّذَّا َوتََولَّى {.  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أََرأَْيَم إِن 

َّمذَّا أبمو تهمل بمال ّق المذي بَعَمث بمه م مم ا َوتَمَولّى يقمول:     وأ بمر يقول تعالى ذّره: أرأَْيَم إْن 

 عنه  ففم يا ق به. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

َّذَّا َوتَمَولّى يعنمي: 29104   ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة أرأَْيَم إْن 

 أبا تهل.

 19-14اآلية : 
َّ ّ لَئِن لّْم يَنتَِه لَنَْسموَعا  بِالنّاِصميَِة *  زَاِصميٍَة القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم يَْعفَم بِأَّن ّللّاَ   يََرَى *  

َّ ّ ءَ تُِطْعهُ َواْسُ ْ  َواْقتَِرا {.  َّاِذبٍَة َخاِطئٍَة *  فَْفيَْ ُع زَاِ يَهُ *  َسنَْ ُعو الّلبَازِيَةَ *  

بمه  والام ة لمه  بمأن هللا يمراه يقول تعالى ذّره: ألم يعفم أبو تهل إذ ينهى م مم ا عمن عبما ة ر   

فيتمماا سممطوته وعقابممه. وقيممل: أرأيممم الممذي ينهممى عبمم ا إذا صممفى  أرأيممم إن ّممان عفممى الهمم ى  

فكررت أرأيم مرات ث ثا عفى الب ل. والمعنمى: أرأيمم المذي ينهمى عبم ا إذا صمفى  وهمو مكمذّا 

 متوّل عن ربه  ألم يعفم بأن هللا يراه.

َّ ّ لَئِن لَمْ    يَْنتَِه يقول: ليس ّما قمال: إزمه يطمأ عنمق م مم   يقمول: ء يقم ر عفمى ذلمك  وء  وقوله: 

 يال إليه.

وقوله: لَئِْن لَْم يَْنتَِه يقول: لئن لم ينته أبمو تهمل عمن م مم  لَنَْسموَعا بالنّاِصميَِة يقمول: لنأخمذن بمقم ّم   

يمل: إزمما قيمل لَنَْسموَعا بالنّاِصميَِة رأسه  ففنضمنه ولنذلنمه يقمال منمه: َسموَْعُم بيم ه: إذا أخمذت بيم ه. وق
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والمعنى: لنسّو ّن وتهه  فاّتوى بذّر الناصية من الوته ّفه  إذ ّازمم الناصمية فمي مقم م الوتمه. 

 وقيل: معنى ذلك: لنأخذّن بناصيته إلى النار  ّما قال: فَياُْلَخذُ بالنَّواِصي َواألْق َاِم.

زاصية ر ّا عفى الناصية األولى بالتكرير  ووصف الناصمية وقوله: زاِصيٍَة ّاِذبٍَة خاِطئٍَة فتوض   

 بالكذا والتطيئة  والمعنى لااحبها.

وقوله: فَْفيَْ ُع زاِ يَهُ يقول تعالى ذّره: ففي ع أبو تهل أهل م فسه وأزااره  من عريرته وقومه    

 والنا ي: هو الم فس.

صفى هللا عفيه وسفم عن الا ة عن  المقام   وإزما قيل ذلك فيما بفانا  ألن أبا تهل لما زهى النبيّ   

ازتهره رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  وأغفش له  فقال أبو تهل: ع م يتوعم زي م مم  وأزما أّثمر 

أهل الوا ي زا يا  فقال هللا تّل ثناؤه: لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسوَعا بالنّاِصيَِة  ففي ع حينئٍذ زا يمه  فإزمه إن  عما 

 عوزا اللبازيمة. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك تماءت األخبمار  وقمال أهمل التأويمل. ذّمر اءَثمار زا يه  

 المروية في ذلك:

ـ ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا أبو خال  األحمر وح ثنا أبو َّريمب  قمال: حم ثنا ال كمم بمن 29105  

مة  عمن ابمن عبماس قمال: تميع  قال: ح ثنا عفّي بن ُمْسِهر  تميعا عن  او  بن أبي هن   عن عكرِ 

ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم يافي عن  الَمقام  فمّر به أبو تهل بن هرام  فقمال: يما م مم   

ألم أزهك عن هذا  وتوّع ه  فأغفش له رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم وازتهره  فقال: يما م مم  بمأّي 

أزلل هللا: فَْفيَْ ُع زاِ يَهُ َسْنْ ُع الّلبازِيَمةَ قمال ابمن شيء ته ّ زي  أما وهللا إزي ألّثر هذا الوا ي زا يا  ف

 عباس: لو  عا زا يه  أخذته زبازية العذاا من ساعته.

ح ثني إس اق بن شاهين  قال: ح ثنا خال  بن عب  هللا  عن  او   عن عكِرمة  عمن ابمن عبماس     

فنهماه أن يامفي  فمأزلل هللا:  قال: ّمان رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم يامفي  ف ماءه أبمو تهمل 

أرأَْيَم الِّذي يَْنَهى َعْب ا إذَا َصفّى... إلمى قولمه: ّاِذبَمٍة خاِطئَمٍة فقمال: لقم  عفمم أزمي أّثمر همذا الموا ي 

زَا يا  فاضب النبّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  فمتكفم برميء  قمال  او : ولمم أحوظمه  فمأزلل هللا: فَْفيَمْ ُع 

 يَةَ فقال ابن عباس: فوهللا لو فعل ألخذته الم ئكة من مكازه.زاِ يَهُ َسنَْ ُع الّلبازِ 

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن أبيه  قال: ح ثنا زعيم بن أبي هن   عمن 29106  

أبي حازم  عن أبي هريرة  قال: قال أبو تهل: هل يُعَوّر م م  وتهه بين أظهرّم  قال: فقيل زعم  

 ِت والعُّلى لئن رأيته يافي ّذلك  ألطأّن عفى رقبته  ألَُعوّرّن وتهه في التمراا  قال: فقال: وال

قال: فأتى رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم وهمو يامفي ليطمأ عفمى رقبتمه  قمال: فمما ف مأهم منمه إء 

زمار   وهو ينْكص عفى َعقبيه  ويتقي بي يه قال: فقيل له: مالك  قال: فقال: إن ببني وبينه َخْن قا من

لَْو  َزا ِمنّي ءْختََطوَتْهُ الَم ئَِكمةُ ُعْضموا »وَهْوء  وأتن ة قال: فقال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

مم ّ إّن اإلْزسمماَن لَيَْطاَممى أْن رآهُ « ُعْضمموا َّ قممال: وأزمملل هللا  ء أ ري فممي حمم يث أبممي هريممرة أم ء: 

لِّذي يَْنَهى َعْب ا إذَا َصفّى أرأَْيمَم إْن ّماَن َعفمى الُهم َى أْو أَممَر اْستَْانَى إّن إلى َربَّك الّرْتعَى أرأْيَم ا

َّ ّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسوَعا َّذَّا َوتََولّى يعني أبا تهل ألَْم يَْعفَْم بِأّن ّللّاَ يََرى  بالنّاِصيٍَة  بالتّْقَوى أرأَْيَم إْن 

َّ ّ ء تُِطْعهُ َواْسُ ْ  َواْقتَِرْا. زاصيٍة ّاِذبٍَة خاِطئٍَة فَْفيَْ ُع زاِ يَهُ   ي عو قومه َسنَْ ُع الّلبازِيَةَ الم ئكة 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: أخبرزا يوزس بمن أبمي إسم اق  عمن 29107  

  الولي  بن العَْيَلار  عن ابن عباس  قال: قال أبمو تهمل: لمئن عما  م مم  يامفي عنم  المقمام ألقتفنمه

فأزلل هللا: اْقرأْ باْسِم َربَّك حتى بفغ همذه اءَيمة: لَنَْسموَعا بالنّاِصميَِة زاِصميٍَة ّاِذبَمٍة خاِطئَمٍة فَْفيَمْ ُع زاِ يَمهُ 

ق  اسو ّ ما »َسنَْ ُع الّلبازِيَةَ  ف اء النبّي صفى هللا عفيه وسفم وهو يافي  فقيل له: ما يمنعك  قال: 

 ابن عباس: وهللا لو ت ّرك ألخذته الم ئكة والناس ينظرون إليه.قال «.. بيني وبينه من الكتائب

َُّريب  قال: ح ثنا زّريا بن ع ّي  قال: ح ثنا عبي  هللا بن عممرو  عمن عبم  29108   ـ ح ثنا أبو 

الكريم  عن عكِرمة  عن ابن عباس  قال: قال أبو تهل: لئن رأيم رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم 

لَمْو فَعَمَل »ءَتينمه حتمى أطمأ عفمى عنقمه  فقمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: يافي عن  الكعبة  

 «.ألََخذَتْهُ الَم ئَِكةُ ِعيازا

 وبالذي قفنا في معنى النا ي قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  
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ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29109  

 عباس في قوله: فَْفيَْ ُع زاِ يَهُ يقول: ففي ع زاصره.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29110  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َسمنَْ ُع الّلبازِيَمةَ قمال: 

 الم ئكة.

حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن أبمي سمنان  عمن عبم  هللا بمن أبمي  ـ ح ثنا ابن29111  

 الُهذَيل: اللبازية أرتفهم في األرض  ورؤوسهم في السماء.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن قتما ة  فمي قولمه: َسمنَْ ُع الّلبازِيَمةَ قمال 29112  

 «.أبُو َتْهٍل ألََخذَتْهُ الّلبازِيَةُ الَم ئَِكةُ ِعيازا لَْو فَعَلَ »النبّي صفى هللا عفيه وسفم: 

 ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َسنَْ ُع الّلبازِيَةَ قال: الم ئكة.29113  

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29114  

 للبازية  قال: الم ئكة.يقول في قوله: ا

َّ ّ يقول تعالى ذّره: ليس األممر ّمما يقمول أبمو تهمل  إذ ينهمى م مم ا عمن عبما ة ربمه     وقوله: 

والا ة له ء تُِطْعهُ يقول تّل ثناؤه لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: ء تُطع أبما تهمل فيمما أممرك 

ْا منه  بالت بب إليه بطاعته  فمإن أبما تهمل لمن يقم ر به من ترك الا ة لربك َواْسُ ْ  ِلَربَّك َواْقتَرِ 

 عفى ضّرك  وز ن زمنعك منه.

َّم ّ ء تُِطْعمهُ َواْسمُ ْ  َواْقتَمِرْا 29115   ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة 

َّم ّ ء ذُّر لنا أزها زللم فمي أبمي تهمل  قمال: لمئن رأيمُم م مم ا يامفي ألطمأّن عنقمه  فمأزلل هللا  :

لمو »تُِطْعهُ َواْسُ ْ  َواْقتَِرْا قال زبّي هللا صفى هللا عفيمه وسمفم حمين بفامه المذي قمال أبمو تهمل  قمال: 

 «.فعل ءختطوته اللبازية

 سورة القدر

 سورة الق ر مكية

 وآياتها خمس

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 5-1اآلية : 
اهُ فِي لَْيفَمِة اْلقَمْ ِر *  َوَممآ أَْ َراَك َمما لَْيفَمةُ اْلقَمْ ِر *  لَْيفَمةُ اْلقَمْ ِر القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِزّا أَزَلْلنَ

ُّّل أَْمٍر *  َس ٌَم ِهَي َحتّىَ  َمْطفَمعِ  َخْيٌر ّمْن أَْلِف َشْهٍر *  تَنَّلُل اْلَم َئَِكةُ َوالّروُح فِيَها بِإِْذِن َربِّهم ّمن 

 اْلوَْ ِر {.

ره: إزا أزللنا هذا القرآن تمفة واح ة إلى السماء الم زيا فمي ليفمة القَمْ ر  وهمي ليفمة يقول تعالى ذّ   

الُ ْكم التي يقضي هللا فيها قضاء السنة وهو ما ر من قولهم: قَ َر هللا عفّي هذا األْممَر  فهمو يَْقم ُر 

 قَْ را. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

نا ابن المثنى  قال: ثني عب  األعفى  قال: ح ثنا  او   عن عكِرمة  عن ابن عباس  ـ ح ث29116  

قال: زلل القرآن ّفه تمفة واح ة في ليفة الق ر في رمضان إلى السماء ال زيا  فكان هللا إذا أرا  أن 

 يُ    في األرض شيئا أزلله منه حتى تمعه.

همماا  قممال: حمم ثنا  او   عممن عكِرمممة  عممن ابممن ـمم حمم ثنا ابممن المثنممى قممال: حمم ثنا عبمم  الو29117  

عباس  قال: أزلل هللا القرآن إلى السماء ال زيا في ليفة الق ر  وّان هللا إذا أرا  أن يوحى منمه شميئا 

 أوحاه  فهو قوله: إزّا أْزلْلناهُ في لَْيفَِة اْلقَْ ِر.

ر ز وه  وزا  فيه. وّان بمين قال: ثنا ابن أبي ع ّي  عن  او   عن ِعكِرمة  عن ابن عباس  فذّ   

 أّوله وآخره عررون سنة.

ـ قال: ثنا عمرو بن عاصم الك بّي  قال: ح ثنا المعتمر بمن سمفيمان التيممّي  قمال: حم ثنا 29118  

عمران أبو العّوام  قال: ح ثنا  او  بن أبي هن   عن الرعبّي  أزه قمال فمي قمول هللا: إزّما أْزلْلنماهُ فمي 

 قال: زلل أّوُل القرآن في ليفة الق ر. لَْيفَة اْلقَْ رِ 
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ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قمال: أخبرزما ُحَامين  عمن حكميم بمن ُتبيمر  عمن ابمن 29119  

عباس  قمال: زملل القمرآن فمي ليفمة ممن السمماء العفيما إلمى السمماء الم زيا تمفمة واحم ة  ثمم فُمّرق فمي 

 بَِمواقِعِ النُّ وِم قال: زلل متوّرقا. السنين وت  ابن عباس هذه اءَية: فَ  أُْقِسمُ 

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن  او   عمن الرمعبّي  فمي قولمه: إزّما أْزلْلنماهُ فمي 29120  

 لَْيفَِة اْلقَْ ِر قال: بفانا أن القرآن زلل تمفة واح ة إلى السماء ال زيا.

ويان  عمن سمفمة بمن ّهيمل  عمن مسمفم  عمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سم29121  

ُّّل أْمٍر َحِكيم.  سعي  بن ُتبير: أزلل القرآن تمفة واح ة  ثم أزلل ربنا في ليفة الق ر: فِيها يُْوَرُق 

ـ قال: ثنا ترير  عن مناور  عن سعي  بن ُتبير  عن ابن عبماس  فمي قولمه إزّما أْزَلْلنماهُ 29122  

ل القرآن تمفة واح ة في ليفة الق ر  إلى السماء الم زيا  فكمان بموقمع الن موم  في لَْيفَِة اْلقَْ ِر قال: أزل

فكان هللا ينلله عفى رسموله  بعُضمه فمي إثمر بعمض  ثمم قمرأ: َوقَمالُوا لَمْوء زُمّلَل َعفَْيمِه اْلقُمرآُن ُتْمفَمة  

َّذلَك ِلنُثَبَّم بِِه فاَُلا ََك َوَرتّْفناهُ تَْرتِي   وبن و الذي ق فنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال واِح َة  

 ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم : ليفمة 29123  

 الق ر: ليفة ال كم.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه  إزّا أْزَلْلناهُ فِي لَْيفَِة     ح ثنا أبو 

 ْ ِر قال: ليفة الُ ْكم.اْلقَ 

ـ قال: ثنا وّيع. عن سويان  عن م م  بن ْسوقَة  عن سعي  بن ُتبير: يالذن لف  ماا فمي 29124  

 ليفة الق ر  فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم  ف  ياا ر منهم أح   وء يُلا  فيهم  وء ينقص منهم.

حمم ثنا ربيعممة بممن ّفثمموم  قممال: قممال رتممل ـمم حمم ثني يعقمموا  قممال: حمم ثنا ابممن ُعفَيممة  قممال: 29125  

لف سن وأزا أسمع: رأيم ليفة الق ر في ّّل رمضمان همي  قمال: زعمم  وهللا المذي ء إلمه إء همو إزهما 

لومى ّمّل رمضمان  وإزهمما لفيفمة القم ر  فيهما يُوممرق ّمّل أممر حكميم  فيهمما يقضمي هللا ّمّل أتمل وعمممل 

 ورزق  إلى مثفها.

َُّريب. 29126   قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن أبمي إسم اق  عمن سمعي  بمن ُتبَيمر  ـ ح ثنا أبو 

 عن ابن عمر. قال: ليفة الق ر في ّّل رمضان.

وقوله: َوَما أْ َراَك ما لَْيفَةُ اْلقَْ ِر يقول: ومما أشمعرك يما م مم  أّي شميء ليفمة القم ر خيمر ممن ألمف   

 شهر.

ذلك: العمل في ليفة الق ر بما يرضي هللا   اختفف أهل التأويل في معنى ذلك  فقال بعضهم: معنى  

 خير من العمل في غيرها ألَف شهر. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قال: بفاني عن م اه  لَْيفَةُ اْلقَمْ ِر َخْيمٌر 29127  

 ِمْن أْلِف َشْهٍر قال: عمفها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر.

ـ قال: ثنا ال كم بن برير  قال: ح ثنا عمرو بن قيس الم ئي  قوله: َخْيٌر ِممْن أْلمِف َشمْهٍر 29128  

 قال: عمٌل فيها خير من عمل ألف شهر.

وقال آخرون: معنى ذلك أن ليفة القم ر خيمر ممن ألمف شمهر  لميس فيهما ليفمة القم ر. ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

ابن ثور  عن معممر  عمن قتما ة َخْيمٌر ِممْن أْلمِف َشمْهٍر ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا 29129  

 ليس فيها ليفة الق ر.

 وقال آخرون في ذلك ما:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا َحّكام بن سفم  عن الُمثَنّى بن الّابّاح  عن م اه  قال: ّان 29130  

حتي يُْمسي  فوعمل ذلمك ألمف في بني إسرائيل رتل يقوم الفيل حتى يابح  ثم ي اه  الع ّو بالنهار 

 شهر  فأزلل هللا هذه اءَية: لَْيفَةُ اْلقَْ ِر َخْيٌر ِمْن أْلِف َشْهٍر قيام تفك الفيفة خير من عمر ذلك الرتل.

 وقال آخرون في ذلك ما:  

ـ ح ثني أبو التطاا ال ارو ّي ُسهيل  قال: ح ثنا َسْفم بمن قُتيبمة  قمال: حم ثنا القاسمم بمن 29131  

  عن عيسى بن مازن  قال: قفم لف سن بن عفّي رضي هللا عنه: يا مسّو  وتوه الممالمنين  الوضل
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عم ت إلى هذا الرتل  فبايعم له  يعني معاوية بن أبي سويان فقال: إن رسول هللا صمفى هللا عفيمه 

ا أْعَطْينماَك وسفم أُِري في منامه بني أميّة يَْعفُون منبره خفيوة خفيوة  فرّق ذلمك عفيمه  فمأزلل هللا: إزّم

َشمْهٍر يعنمي ُمْفمَك  اْلَكْوثََر و إزّا أْزَلْلناهُ فِي لَْيفَِة اْلقَْ ِر َوما أْ َراَك ما لَْيفَةُ اْلقَ ِر لَْيفَةُ اْلقَْ ِر َخْيٌر ِمْن أْلفِ 

 بني أمية قال القاسم: ف سبنا ُمْفَك بني أمية  فإذا هو ألف شهر.

ليمل قمول ممن قمال: عممل فمي ليفمة القَمْ ر خيمر ممن عممل ألمف وأشبه األقوال في ذلك بظماهر التنل  

شهر  ليس فيها ليفة القَْ ر. وأما األقوال األخر  ف عاَوى معاٍن باطفمة  ء  ءلمة عفيهما ممن خبمر وء 

 عقل  وء هي موتو ة في التنليل.

ُّمّل أْممٍر    اختفمف أهمل التأويمل فمي تأويمل ذلمك  وقوله: تَنَّلُل الَم ئَِكةُ َوالّروُح فِيها بإْذِن َربِّهْم ِمْن 

فقال بعضهم: معنى ذلك: تنلل الم ئكة وتبريل معهم  وهو الروح  في ليفة الق ر بإْذِن َربِّهمْم ِممْن 

ُّّل أْمٍر يعني بإذن ربهم  من ّّل أمر قضاه هللا فمي تفمك السمنة  ممن رزق وأتمل وغيمر ذلمك. ذّمر 

 من قال ذلك:

ُّمّل ـ ح ثنا ابن عب  األعفى29132     قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: ِممْن 

 أْمٍر قال: يُْقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثفها.

 فعفى هذا القول منتهى التبر  وموضع الوقف من ّّل أمر.  

منة إء سمفّموا عفيمه. وقال آخرون: تَنَّلُل الَم ئَِكةُ َوالّروُح فِيها بإْذِن َربِّهْم ء يْفقَون مالمنا وء مال  

 ذّر من قال ذلك:

ـ ُح ّثم عن ي يى بن زيا  الوّراء  قمال: ثنمي أبمو بكمر بمن عيماش  عمن الكفبمي  عمن أبمي 29133  

ُّّل اْمِرىٍء َس مٌ »صالح  عن ابن عباس: أزه ّان يقرأ:  وهذه القراءة من قرأ بها وّته معنى « ِمْن 

َّاَن معناه عن ه: تنّلل الم ئكة والروح فيها بإذن ربهمم ممن ّمّل َمفَمك  ِمن ّّل امرىء: من ّّل َمفَك 

يُسممفّم عفممى المممالمنين والمالمنممات وء أرى القممراءة بهمما تممائلة  إلتممماع ال  ممة مممن القممّراء عفممى 

خ فهمما  وأزهمما خمم ا لممما فممي مامماحف المسممفمين  وذلممك أزممه لمميس فممي مامم ف مممن مامماحف 

ُّّل اْمرىءٍ مِ »ياء  وإذا قُرئم: « أمر»المسفمين في قوله   ل قتها هملة  تاير في التّى ياء.« ْن 

 والاواا من القول في ذلك: القول األّول الذي ذّرزاه قبل  عفى ما تأّوله قتا ة.  

وقوله: َس ٌم ِهَي َحتّى َمْطفَعِ اْلوَْ ِر س م ليفة الق ر من الرّر ّفه من أّولها إلمى طفموع الو مر ممن   

 ي ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:ليفتها. وبن و الذي قفنا ف

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتما ة َسم ٌم ِهمَي قمال: خيمر 29134  

 َحتى َمْطفَعِ اْلوَْ ِر.

ُّل أْمٍر َس ٌم ِهَي أي هي خير ّفها     ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة ِمْن 

 مطفع الو ر. إلى

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسرائيل  عن تابر  عن م اه  َس ٌم ِهَي َحتّى 29135   ـ ح ثنا أبو 

 َمْطفَعِ اْلوَْ ِر قال: من ّّل أمٍر س م.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قمول هللا: َسم ٌم ِهمَي قمال: 29136  

 ر ّفها حتى َمْطفَعِ اْلوَْ ِر.ليس فيها شيء  هي خي

ـمم حمم ثني موسممى بممن عبمم  الممرحمن المسممروقّي  قممال: حمم ثنا عبمم  ال ميمم  الِ ّمممازّي  عممن 29137  

ُّمّل أْممٍر َسم ٌم ِهمَي قمال: ء  األعمح  عن المنهال  عن عب  المرحمن بمن أبمي لَيَفمى  فمي قولمه: ِممْن 

 ي    فيها أمر.

 وَْ ِر: إلى مطفع الو ر.وُعنِي بقوله: َحتّى َمْطفَعِ الْ   

واختفوممم القممّراء فممي قممراءة قولممه: فقممرأت ذلممك عامممة قممّراء األماممار  سمموى ي يممى بممن وثمماا   

واألعمممح والكسممائّي َمْطفَممعِ اْلوَْ ممِر بوممتح المم م  بمعنممى: حتممى طفمموع الو ممر تقممول العممرا: طفعممم 

« َحتّمى َمْطِفمعِ اْلوَْ ممرِ »الرممس طفوعما وَمْطفَعما. وقممرأ ذلمك ي يمى بممن وثماا واألعممح والكسممائي: 

 بكسر ال م  توتيها منهم ذلك إلى اءّتواء باءسم من الما ر  وهم ينوون بذلك الما ر.
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والاواا من القراءة في ذلك عن زا: فتح ال م لا ة معناه في العربية  وذلك أن المطفَع بمالوتح   

ء معنى لفموضع الذي تطفع منه فمي هو الطفوع  والمطِفع بالكسر: هو الموضع الذي تَْطفُع منه  و

 هذا الموضع.

 

 سورة البينة

 سورة البينة م زيّة

 وآياتها ثمانٍ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 4-1اآلية : 
يَن ُمنوَّكيَن َحتَّى تَمأْتِيَ  ِّ َّوَُرواْ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِا َواْلُمْرِر ُهُم القول فـي تأويـل قوله تعالى:}لَْم يَُكِن الِّذيَن 

ُّتٌُب قَيَّمةٌ *  َوَما تَوَّرَق الِّذيَن أُوتُمواْ ا ْلِكتَماَا إِءّ اْلبَيّنَةُ *  َرُسوٌل ّمَن ّللّاِ يَتْفُو ُصُ وا  ّمَطّهَرة  *  فِيَها 

 ِمن بَْعِ  َما َتآَءتُْهُم اْلبَيّنَةُ {.

وَمُروا ممْن أهمل    َّ يَن ُمْنوَّكميَن  اختفف أهل التأويل في تأويمل قولمه: لَمْم يَُكمِن الّمِذيَن  ِّ اْلِكتماِا َوالُمْرمِر

حتّممى تَممأْتِيَُهُم اْلبَيّنَممةُ فقممال بعضممهم: معنممى ذلممك: لممم يكممن هممالءء الكوممار مممن أهممل التمموراة واإلز يممل  

والمررّون من َعب ة األوثان منوكين يقول: منتهين  حتى يأتيهم هذا القرآن. وبن مو المذي قفنما فمي 

 ل ذلك:ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قا

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29138  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عمن م اهم  فمي قمول هللا: ُمْنوَّكميَن 

 قال: لم يكوزوا ليَنتهوا حتى يتبين لهم ال ّق.

قال: ح ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولمه: ُمْنوَّكميَن ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  29139  

 قال: منتهين عما هم فيه.

ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه ُمْنوَّكميَن َحتَمى تمأْتِيَُهُم 29140  

 اْلبَيّنَةُ: أي هذا القرآن.

يَن ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال29141   ِّ : قممال ابممن زيمم  فممي قممول هللا: َوالُمْرممِر

 ُمْنوَّكيَن قال: لم يكوزوا منتهين حتى يأتيهم ذلك المنوَّك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن أهل الكتاا وهم المررّون  لم يكوزموا تمارّين صموة م مم  فمي   

 ّتابهم  حتى بُعث  ففما بُعث توّرقوا فيه.

أن يقممال: معنممى ذلممك: لممم يكممن الممذين ّوممروا مممن أهممل الكتمماا وأولممى األقمموال فممي ذلممك بالامم ة   

والمررّين موتمرقين فمي أممر م مم   حتمى تمأتيهم البيّنمة  وهمي إرسمال هللا إيماه رسموء  إلمى خفقمه  

رسمول ممن هللا. وقولمه: ُمْنوَّكميَن فمي همذا الموضممع عنم ي ممن ازوكماك الرميئين أحم هما ممن اءَخممر  

بمعنمى مما زال  احتماا إلمى خبمر يكمون تمامما لمه  واسمتالزف قولمه  ولذلك َصفُح باير خبر ولو ّان

َرُسوٌل ِمَن ّللّاِ وهي زكرة عفى البيّنة  وهي معرفة  ّما قيمل: ذُو اْلعَمْرِش الَمِ يم ُ فَعّماٌل فقمال: حتمى 

 يأتيهم بيان أمر م مم  أزمه رسمول هللا  ببعثمه هللا إيماه إلميهم  ثمم تمرتم عمن البيّنمة  فقمال: تفمك البينمة

ُّتُمٌب قَيَّممةٌ يقمول: فمي  َرُسوٌل ِمَن ّللّاِ يَتْفُو ُصُ وا ُمَطّهَرة  يقول: يقرأ ص وا مطهرة من الباطل فِيها 

الا ف المطهرة ّتب من هللا قيمة عا لة مستقيمة  ليس فيها خطأ  ألزها من عن  هللا. وبن و الذي 

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َرُسموٌل ِممَن ّللّاِ يَتْفُمو ُصمُ وا ـ ح 29142  

 ُمَطّهَرة  يذّر القرآن بأحسن الذّر  ويثني عفيه بأحسن الثناء.

اليهممو   وقولممه: َوممما تَوَممّرَق الّممِذيَن أُوتُمموا اْلِكتمماَا إءّ ِمممْن بَْعممِ  ممما تمماَءتُْهُم اْلبَيّنَممةُ يقممول: وممما توممّرق  

والناارى في أمر م م  صفى هللا عفيه وسفم  فكذّبوا به  إء من بع  ما تاءتهم البينة  يعنمي: ممن 

بع  ما تاءت هالءء اليهو  والناارى البيّنةُ يعنمي: بيمان أممر م مم   أزمه رسمول بإرسمال هللا إيماه 
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هم  وق  ّازوا قبمل أن يُبعمث إلى خفقه يقول: ففما بعثه هللا توّرقوا فيه  فكذّا به بعضهم  وآمن بعض

 غير موترقين فيه أزه زبّي.

 5اآلية : 
 َةَ القول فـي تأويـل قوله تعالى: }َوَمآ أُِمُرَواْ إِءّ ِليَْعبُ ُواْ ّللّاَ ُمْتِفِايَن لَهُ ال ّيَن ُحنَوَآَء َويُِقيُممواْ الّام

َّاةَ َوذَِلَك ِ يُن القَيَّمِة {.  َوياُْلتُواْ الّل

الى ذّره: وما أمر هللا هالءء اليهو  والناارى الذين هم أهمل الكتماا إء أن يعبم وا هللا يقول تع   

متفاين له ال ين يقول: مور ين لمه الطاعمة  ء يتفطمون طماعتهم ربهمم برمرك  فأشمرّم اليهمو  

بربها بقولهم إن ُعَليرا ابمن هللا  والنامارى بقمولهم فمي المسميح مثمل ذلمك  وت مو هم زبمّوة م مم  

 ى هللا عفيه وسفم.صف

وقوله: ُحنَواَء ق  مضى بيازنا في معنى ال نيوية قبل  برواه ه الُمانية عن إعا تها  غير أزما زمذّر   

 بعض ما لم زذّر قبل من األخبار في ذلك. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29143  

اس  في قوله: مْتِفِايَن لَهُ الم ّيَن ُحنَوماَء يقمول: ح اتما مسمفمين غيمر مرمرّين  يقمول: َويُِقيُمموا عب

َّاة ويَُ ّ وا وذَلَك ِ يُن اْلقَيَّمِة.  الّا ةَ َوياُْلتُوا الّل

 ُوا ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قولمه: َومما أُِممُروا إءّ ِليَْعبُم29144  

ّللّاَ ُمْتِفايَن لمه الم ّيَن ُحنَوماَء وال نيويمة: التتمان  وت مريم األمهمات والبنمات واألخموات والعممات  

 والتاءت  والمناسك.

 وقوله: َويُِقيُموا الّا ةَ َوياُْلتُوا الّلّاةَ يقول: وليقيموا الا ة  وليالتوا اللّاة.  

هذا الذي ذّر أزه أمر بمه همالءء المذين ّومروا ممن أهمل الكتماا وقوله: َوذَلَك ِ يُن اْلقَيَّمِة يعني أن   

والمررّين  هو ال ين القيّمة  ويعني بالقيّمة: المستقيمة العا لة  وأضيف ال ين إلمى القيّممة  والم ين 

َوذَلمَك »هو القَيّم  وهو من زعته ءخت ا لوظيهما. وهي في قراءة عب  هللا فيما أرى فيما ذُّمر لنما: 

اْلقَيَّمِة وأُزّثمم القيّممة  ألزهما تعفمم صموة لفمفمة  ّأزمه قيمل: وذلمك المفمة القيّممة   ون اليهو يمة ال ّيُن 

 والنارازية. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

همو  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قولمه َوذَلمَك ِ يمُن اْلقَيَّممةِ 29145  

 ال ين الذي بعث هللا به رسوله  وشرع لنوسه  ورضي به.

ُّتٌُب قَيَّمةٌ َوذَلَك ِ يُن 29146   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: 

 اْلقَيَّمِة قال: هو واح  قيّمة: مستقيمة معت لة.

 7-6اآلية : 
يَن فِمي زَماِر َتَهمنَّم َخاِلمِ يَن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِّن الِّذينَ  ِّ َّوَُرواْ ِمْن أَْهِل اْلِكتَماِا َواْلُمْرمِر

 يِّة {.فِيَهآ أَْولَـَئَِك ُهْم َشّر اْلبَِريِّة *  إِّن الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِمفُواْ الّااِلَ اِت أُْولَـَئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَرِ 

رسوله م م  صفى هللا عفيه وسفم  ف   وا زبّوتمه  ممن يقول تعالى ذّره: إن الذين ّوروا بار و   

اليهو  والناارى والمررّين تميعهم فِي زاِر َتَهنَّم خاِلِ يَن فيها يقول: ماّثين  ءبثين فيها أبَم ا ء 

يترتون منها  وء يموتون فيها أُولَئَك ُهْم َشّر البَِريِّة يقول تّل ثناؤه: هالءء الذين ّوروا من أهمل 

والمررّين  هم شّر من بَرأَه هللا وخفقه والعرا ء تهمل البرية  وبترك الهممل فيهما قََرأتهما  الكتاا

قّراء األماار  غير شيء يُذّر عن زافع بن أبي زعميم  فإزمه حكمى بعضمهم عنمه أزمه ّمان يهملهما  

يهملوهمما  فممإن  وذهمب بهمما إلممى قممول هللا: ِمممْن قَْبممِل أْن زَْبرأَهمما وأزهمما فعيفممة مممن ذلممك. وأممما الممذين لممم

لترّهم الهمل في ذلك وتهين: أح هما أن يكوزوا ترّموا الهممل فيهما  ّمما ترّموه ممن الَمفَمك  وهمو 

موعممل مممن ألممك أو ألك  ومممن يممرى  وتممرى  وزممرى  وهممو يوعممل مممن رأيممم. واءَخممر: أن يكوزمموا 

َرى  يعنمي بمه: وّتهوها إلى أزها فعيفة من البََرى وهو التراا. ُحكي عمن العمرا سمماعا: بويمك البَم

 التراا.
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وقوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوعِمفُوا الّااِل اِت أُولَئَِك ُهْم َخْيُر البَِريِّة يقول تعالى ذّره: إن الذين آمنوا   

بار ورسوله م م   وعب وا هللا متفاين له ال ين حنواء  وأقاموا الا ة  وآتُوا اللّماة  وأطماعوا 

 ئَِك ُهْم َخْيُر البَِريِّة يقول: من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية. وق :هللا فيما أمر وزهى أُولَ 

ـ ح ثنا ابن حمي   قمال: حم ثنا عيسمى بمن فرقم   عمن أبمي ال مارو   عمن م مم  بمن عفمّي 29147  

 «.أْزَم يا َعفّي َوِشيعَتُكَ »أُولَئَِك ُهْم َخْيُر البٌِريِّة فقال النبّي صفى هللا عفيه وسفم: 

 8ة : اآلي
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َتَلآُؤُهْم ِعن َ َربِّهْم َتنّاُت َعْ ٍن تَْ ِرى ِمْن تَْ تَِها األْزَهاُر َخاِلِ يَن فِيَهآ 

 أَبَ ا  ّرِضَى ّللّاُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ ذَِلَك ِلَمْن َخِرَي َربّهُ {.

ا الامال ات عنم  ربهمم يموم القياممة َتنّماُت يقول تعالى ذّمره: ثمواا همالءء المذين آمنموا وعمفمو   

َعْ ٍن: يعني بساتين إقاَمة ءَظْعن فيها  ت ري من ت مم أشم ارها األزهمار خاِلمِ يَن فِيهما أبَم ا يقمول: 

ممماّثين فيهمما أبمم ا  ء يترتممون عنهمما  وء يموتممون فيهمما َرِضممَي ّللّاُ َعممْنُهْم بممما أطمماعوه فممي المم زيا  

في ذلك َوَرُضموا َعْنمهُ بمما أعطماهم ممن الثمواا يومئمٍذ  عفمى طماعتهم وعمفوا لت صهم من عقابه 

 ربهم في ال زيا  وتلاهم عفيها من الكرامة.

وقوله: ذَلمَك ِلَممْن َخِرمَي َربّمهُ يقمول تعمالى ذّمره: همذا التيمر المذي وصموته  ووع تمه المذين آمنموا   

 فمي الم زيا فمي سمّره وع زيتمه  وعمفوا الاال ات يوم القيامة  لمن خري ربه يقول: لمن خماا هللا

 فاتقاه بأ اء فرائضه  واتتناا معاصيه  وبار التوفيق.

 

 سورة الزلزلة

 سورة الللللة م زية

 وآياتها ثمان

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 8-1اآلية : 
أَثْقَالََهما *  َوقَماَل  القول فـي تأويـل قوله تعالى: }إِذَا ُزْلِللَِم األْرُض ِزْلَلالََهما *  َوأَْخَرَتمِم األْرضُ 

اتا  لّيَُرْواْ اإِلزَساُن َما لََها *  يَْوَمئٍِذ تَُ  ُّ  أَْخبَاَرَها *  بِأَّن َربَّك أَْوَحَى لََها *  يَْوَمئٍِذ يَْا ُُر النّاُس أَْشتَ 

 اَل ذَّرةٍ َشّرا  يََرهُ {.أَْعَمالَُهْم *  فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَّرةٍ َخْيرا  يََرهُ *  َوَمن يَْعـَمْل ِمثْقَ 

يقول تعالى ذّره: إذَا ُزْلِللَِم األْرُض لقيمام السماعة ِزْلَلالََهما فُرّتمم رّتما والّللملال: مام ر إذا    

ّسممرت المملاي  وإذا فت ممم ّممان اسممما وأضمميف الللمملال إلممى األرض وهممو صمموتها  ّممما يقممال: 

في زللالها  لموافقتها رؤوس اءَيات التي ألّرمنك ّرامتك  بمعنى: ألّرمنك ّرامة. وَحُسن ذلك 

 بع ها.

َُّريب  قال: ح ثنا ابن يمان  عن أشعث  عن تعور  عن سعي   قال: ُزْلِللَمِم 29148   ـ ح ثنا أبو 

 األْرُض عفى عه  عب  هللا  فقال لها عب ُ هللا: مالك  أما إزها لو تكفّمم قامم الساعة.

لََهمما يقممول: وأخرتممم األرض ممما فممي بطنهمما مممن الممموتى أحيمماء  وقولممه: َوأْخَرَتممِم األْرُض أثْقا  

والميم في بطن األرض ثقل لها  وهو فوق ظهرها حيا ثقل عفيها. وبن و المذي قفنما فمي ذلمك قمال 

 أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سنان القّلاز  قال: ح ثنا أبو عاصم  عن شبيب  عن عكِرمة  عن ابن 29149  

 س َوأْخَرَتِم األْرُض أثْقَالََها قال: المَوتى.عبا

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 وأْخَرَتِم األْرُض أثْقالََها قال: يعني الموتى.

ي ز ميح  عمن ـ ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء تميعا  عن ابن أبم29150  

 م اه  َوأْخَرَتِم األْرُض أثْقالََها من في القبور.
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وقوله: َوقاَل اإلْزساُن مالََها يقول تعالى ذّمره: وقمال النماس إذا ُزلللمم األرض لقيمام السماعة: مما   

 لألرض وما قاتها يَْوَمئٍِذ تَُ  ُّ  أْخباَرها. ّان ابن عباس يقول في ذلك ما:

ن القمّلاز  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  عمن شمبيب  عمن عكِرممة  عمن ابمن ـ ح ثني ابمن سمنا29151  

 عباس  َوقاَل اإلْزساُن ما لََها قال: الكافر.

يَْوَمئٍِذ تَُ  ُّ  أْخباَرها يقول: يومئٍذ ت  ّ  األرض أخبارها. وت  يثها أخبارها  عفمى القمول المذي   

 أمرزي بهذا  وأوحى إلّي به  وأِذن لي فيه.ذّرزاه عن عب  هللا بن مسعو   أن تتكفم فتقول: إن هللا 

 وأما سعي  بن ُتبير  فإزه ّان يقول في ذلك ما:  

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسماعيل بن عب  المفمك  قمال: سممعم سمعي  29152   ـ ح ثنا به أبو 

 باَرها.ومرة: تَُ  ُّ  أخْ « يَْوَمئٍِذ تُنَبّىُء أْخباَرها»بن ُتبير يقرأ في المارا مّرة: 

فكممأّن معنممى ت مم ّ  ّممان عنمم  سممعي : تُنَبممىء  وتنبيئهمما أخباَرهمما: إخراتهمما أثقالهمما مممن بطنهمما إلممى   

ظهرهمما. وهممذا القممول قممول عنمم ي صمم يح المعنممى  وتأويممل الكمم م عفممى هممذا المعنممى: يومئممٍذ تبّممين 

 إليهمما  األرض أخبارهما بالللللمة والّرّتمة  وإخممراا المموتى ممن بطوزهما إلممى ظهورهما  بموحي هللا

وإذزه لها بذلك  وذلك معنى قوله: بأّن َربَّك أْوَحى لََها. وبن و الذي قفنا فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. 

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29153  

ي ز مميح  عممن م اهمم   فممي قممول هللا: قممال: حمم ثنا ال سممن. قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبمم

 َوأْخَرَتِم األْرُض أثْقالََها بأّن َربَّك أْوَحى لََها قال: أمرها  فألقَم ما فيها وتتفّم.

ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم     

 بأّن َربَّك أْوَحى لََها قال: أمرها.

وقيمل: معنمى ذلمك أن األرض « يَْوَمئِمٍذ تُْنبّمىُء أْخباَرهما»ن عب  هللا أزه ّان يقرأ ذلمك: وق  ذُّر ع  

ت  ّ  أخبارها َمْن ّان عفى ظهرها من أهمل الطاعمة والمعاصمي  ومما عمفموا عفيهما ممن خيمر أو 

 شّر. ذّر من قال ذلك:

 ُّ  أْخباَرهما قمال: مما عممل ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان يَْوَمئِمٍذ تَُ م29154  

 عفيها من خير أو شّر  بأن ربك أوحى لها  قال: أعفمها ذلك.

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: يَْوَمئِممٍذ تَُ مم ُّ  29155  

 أخْباَرها قال: ما ّان فيها  وعفى ظهرها من أعمال العبا .

  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو29156  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: يَْوَمئِمٍذ تَُ م ُّ  

 أْخباَرها قال: تتبر الناس بما عمفوا عفيها.

 وقيل: ُعنِي بقوله: أْوَحى لََها: أوحى إليها. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني ابمن سمنان القمّلاز  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  عمن شمبيب  عمن عكِرممة  عمن ابمن 29157  

 عباس أْوَحى لََها قال: أوحى إليها.

وقوله: يَْوَمئٍِذ يَْا ُُر النّماُس أْشمتاتا قيمل: إن معنمى همذه الكفممة التمأخير بعم  ِليُمَرْوا أعممالَُهْم قمالوا:   

بأن ربك أوحى لها. ِليَُروا أعمالهم  يومئٍذ يا ر الناس أشتاتا.  ووته الك م: يومئٍذ ت  ّ  أخبارها

قالوا: ولكنه اعترض بين ذلك بهذه الكفممة. ومعنمى قولمه: يَْوَمئِمٍذ يَْام ُُر النّماُس أْشمتاتا عمن موقمف 

 ال ساا فَِرقا متوّرقين  فآخذ ذات اليمين إلى ال نة  وآخذ ذات الرمال إلى النار.

أعمالَُهْم يقول: يومئذ يا ر الناس أشتاتا متوّرقين  عن اليمين وعن الرممال  ِليُمَروا وقوله: ِليَُرْوا   

أعمالهم  فيرى الم سن في ال زيا  المطيع ر عمفه وما أع ّ هللا له يومئذ من الكرامة  عفمى طاعتمه 

ن الهموان إياه ّازم في ال زيا  ويرى المسيىء العاصي ر عمفمه. وتملاء عمفمه  ومما أعم ّ هللا لمه مم

 والتلي في تهنم  عفى معايته إياه ّازم في ال زيا  وّوره به.

وقوله: فََمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَّرةٍ َخْيرا يََرهُ يقول: فمن عمل في ال زيا وزن ذّرة من خير  يمرى ثوابمه   

ذّرة ممن شمّر يمرى هنالك َوَممْن يَْعَممْل ِمثْقماَل ذَّرةٍ َشمّرا يَمَرهُ يقمول: وممن ّمان عممل فمي الم زيا وزن 

تلاءه هنالك  وقيل: وَمْن يعمل  والتبر عنها في اءَخرة  لوهم السامع معنى ذلك  لما قم  تقم ّم ممن 
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ال ليل قبُل  عفى أن معناه: فمن عممل ذلمك  ءلمة قولمه: يَْوَمئِمٍذ يَْام ُُر النّماُس أْشمتاتا ِليُمَرْوا أعممالَُهْم 

م عن  السامعين. وّان في قوله: يَْعَمْل حّث ألهل ال زيا عفى ذلك. ولكن لما ّان موهوما معنى الك 

عفى العمل بطاعة هللا  واللتر عن معاصيه  مع الذي ذّرت من  ءلمة الكم م قبمل ذلمك  عفمى أن 

ذلك مرا  به التبر عن ماضي فعفه  وما لهم عفى ذلك  أخرا التبر عفى وته التبر عن مسمتقبل 

 عهم يرون أعمالهم  قال: أهل التأويل ذّر من قال ذلك:الوعل. وبن و الذي قفنا من أن تمي

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا بو صالح  قمال: ثنمي معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29158  

قوله: فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَّرةٍ َخْيرا يََرهُ قال: ليس مالمن وء ّافر عِمل خيرا وء شمّرا فمي الم زيا  إء 

اه. فأما المالمن فيريمه حسمناته وسميئاته  فياومر هللا لمه سميئاته. وأمما الكمافر فيمر ّ حسمناته  أتاه هللا إي

ويعذّبه بسيئاته. وقيل في ذلك غير هذا القول  فقال بعضهم: أما المالمن  فيع مل لمه عقوبمة سميئاته 

يئاته. ذّمر في ال زيا  ويالّخر له ثواا حسناته  والكافر يعّ ل له ثواا حسناته  ويالخر له عقوبة س

 من قال ذلك:

ـ ح ثني موسمى بمن عبم  المرحمن المسمروقّي  قمال: حم ثنا م مم  بمن برمر  قمال: ح ثنيمه 29159  

م م  بن مسفم الطائوّي  عن عمرو بن قتا ة  قال: سمعم م م  بن ّعب القَُرِظّي  وهو يوّسر هذه 

ممن خيمر ِممْن ّمافر يَمَر ثوابمه فمي الم زيا فمي  اءَية: فََمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَّرةٍ قال: ممن يعممل مثقمال ذّرة

زوسه وأهفه وماله وول ه  حتى يترا من ال زيا  وليس له عن ه خير َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَّرةٍ َشّرا يََرهُ 

ِمْن مالمن ير عقوبته في الم زيا فمي زوسمه وأهفمه ومالمه وولم ه  حتمى يتمرا ممن الم زيا ولميس عنم ه 

 شيء.

ِخمم اش  قممال: حمم ثنا م ممم  بمن يليمم  الواسممطي  قممال: حمم ثنا م ممم  بممن مسممفم  حم ثني م مممو  بممن   

الطائوّي  عن عمرو بن  ينار  قال: سألم م م  بن ّعب القَُرِظّي  عن هذه اءَية: فََمْن يَْعَمْل مثْقاَل 

ممن خيمر ممن ّمافر  يمر ذَّرةٍ َخْيرا يََرهُ َوَمْن يَْعَممْل ِمثْقماَل ذَّرةٍ َشمّرا يَمَرهُ قمال: ممن يعممل مثقمال ذّرة 

ثوابها في زوسه وأهفه وماله  حتى يترا من ال زيا ولميس لمه خيمر وممن يعممل مثقمال ذّرة ممن شمّر 

 من مالمن  ير عقوبتها في زوسه وأهفه وماله  حتى يترا وليس له شّر.

ة  ـ ح ثني أبو التطاا الَ ّسازي  قال: ح ثنا الهيثم بن الربيع  قال: ح ثنا سماك بن عطي29160  

عن أيوا  عن أبي ق بة  عن أزس  قمال: ّمان أبمو بكمر رضمي هللا عنمه يأّمل ممع النبمّي صمفى هللا 

عفيه وسفم  فنللم هذه اءَية: فََمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَّرةٍ َخْيرا يََرهُ َوَمْن يَعْمْل مثْقاَل ذَّرةٍ َشّرا يَمَرهُ فرفمع 

أُتمَلى بمما عمفمم ممن مثقمال ذّرة ممن شمّر  فقمال:  أبو بكر ي ه من الطعام  وقال: يا رسول هللا إزي

َوفّماهُ يا أبا بَْكٍر  ما رأْيَم فِي ال ْزيا ِمّما تَْكَرهُ فََمثاقِيُل ذَّر الّرّر  َويَ ِّخُر لََك ّللّاُ َمثاقِيَل الَتْيِر حتمى تَ »

 «.يَْوَم اْلِقياَمةِ 

ّتماا أبمي قِ بمة  عمن أبمي إ ريمس: ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبوا  قال: وت زا في 29161  

أن أبا بكر ّان يأّل مع النبّي صفى هللا عفيه وسفم  فأزللم هذه اءَية: فََمْن يَْعَمْل ِمثْقماَل ذَّرةٍ َخْيمرا 

يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَّرةٍ َشّرا يََرهُ فرفع أبو بكر ي ه من الطعام  وقال: إزمي لمراٍء مما عمفمم  قمال: 

إّن ما تََرى ِمّما تَْكمَرهُ »ه إء قال: ما عمفم من خير وشّر  فقال النبّي صفى هللا عفيه وسفم: ء أعفم

يِيٍر  َويَ ِّخُر ّللّاُ لَك َمثاقِيَل ذَّر الَتْيِر حتمى تُْعطماهُ يَموْم اْلِقياَممةِ  َّ وتام يق ذلمك « فَُهَو َمثاقِيُل ذّر َشَر 

ثِيٍر.في ّتاا هللا: َوما أَصابَُكْم ِمْن ُمِا  َّ ََّسبَْم أْيِ يُكْم َويَْعوُو َعْن   يبٍَة فَبِما 

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَيمة  قمال: حم ثنا أيموا  قمال: قمرأت فمي ّتماا أبمي ق بمة قمال:    

النبمّي  زللم فََمْن يَْعَمل مثْقماَل ذَّرةٍ َخْيمرا يَمَرهُ َوَممْن يَْعَممْل ِمثْقماَل ذَّرةٍ َشمّرا يَمَرهُ وأبمو بكمر يأّمل ممع

صممفى هللا عفيممه وسممفم  فأمسممك وقممال: يمما رسممول هللا  إزممي لممراٍء ممما عمفممُم مممن خيممر وشممّر  فقممال: 

 أرأْيَم ما رأْيَم ِمّما تَْكَرهُ  فَُهَو ِمْن َمثاقِيِل ذَّر الّرمّر  َويَم ِّخُر َمثاقِيمَل ذَّر الَتْيمِر  حتمى تُْعَطمْوهُ يَمْومَ »

ََّسمبَْم قال أبو إ ريس: فأَرى ما« اْلِقياَمةِ   اقها في ّتاا هللا  قال: َوما أَصمابَُكْم ِممْن ُمِاميبٍَة فَبِمما 

ثِيٍر. َّ  أْيِ يُكْم َويَْعوُو َعْن 

ـ ح ثني يعقوا بمن إبمراهيم  قمال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  عمن  او   عمن الرمعبّي  قمال: قالمم 29162  

عل ويوعل  هل ذاك زافعه  قمال: عائرة: يا رسول هللا  إن عب  هللا بن ُتْ عان ّان يال الرحم  ويو

 «.ء  إزه لم يقل يوما: َرّا اْغِوْر لي َخِطيئَتي يَْوَم ال ّينِ »
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ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا حومص  عمن  او   عمن الرمعبّي  عمن مسمروق  عمن عائرمة  قالمم:    

زافعمه  قفم: يا رسول هللا  ابن ت عان ّان في ال اهفية يامل المرحم  ويُطعمم المسمكين  فهمل ذاك 

 «.ء يَْنوَعُهُ  إزّهُ لم يَقُْل يَْوما: َرّا اْغِوْر لي َخِطيئَتِي يَْوَم ال ّينِ »قال: 

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن  او   عن عامر الرعبّي  أن عائرة أّم المالمنين    

ي الضيف  ويوُمّك العمازي  فهمل قالم: يا رسول هللا  إن عب  هللا بن ُتْ عان  ّان يال الرحم  ويَْقرِ 

 «.ء  إزّهُ لَْم يَقُْل يَْوما: َرّا اْغِوْر لي َخِطيئَتِي يَْوَم ال ّينِ »ذلك زافعه شيئا  قال: 

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن  او   عن عامر  عن عفقمة  أن سمفمة 29163  

ا هفَكممم فممي ال اهفيممة  ّازممم تِاممل الممرحم  وتَْقممِري بممن يليمم  الُ عوممّي  قممال: يمما رسممول هللا  إن أمنّمم

 «.ء»الضيف  وتوعل وتوعل  فهل ذلك زافعها شيئا  قال: 

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ال  اا بن المنهمال  قمال: حم ثنا المعتممر بمن سمفيمان  قمال: حم ثنا    

هبمم أزما وأخمي إلمى  او   عن الرعبّي  عمن عفقممة بمن قميس  عمن سمفمة بمن يليم  ال عومي  قمال: ذ

رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  فقفمم: يما رسمول هللا  إن أمنّما ّازمم فمي ال اهفيمة تقمري الضميف  

 «.ء»وتال الرحم  هل ينوعها عمفها ذلك شيئا  قال: 

ح ثني م م  بن إبراهيم بن َصْ ران وابن عبم  األعفمى  قماء: حم ثنا المعتممر بمن سمفيمان  قمال:    

أبي هن   عمن الرمعبّي  عمن عفقممة  عمن سمفمة بمن يليم   عمن النبمّي صمفى هللا عفيمه  ح ثنا  او  بن

 وسفم  بن وه.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  عن م م  بن ّعب  أزمه قمال:    

 أما المالمن فيرى حسناته في اءَخرة  وأما الكافر فيرى حسناته في ال زيا.

ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا أبمو زعاممة  قمال: حم ثنا ـ ح 29164  

عب  العليل بن برير الضبي ت ّه سفمان بن عمامر أن سمفمان بمن عمامر تماء رسمول هللا صمفى هللا 

ممماَت قَْبممَل »عفيممه وسممفم  فقممال: إن أبممي ّممان ياممل الممرحم  ويوممي بالذمممة  ويُكممرم الضمميف  قممال: 

َعفمّي »فمّولى  فقمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: «  لَْن يَْنوَعَمهُ ذَلمكَ »قال: زعم  قال:   «اإلْس مِ 

إزّها لَْن تَْنوَعُهُ  َولَِكنّها تَُكوُن فِمي َعِقبِمِه  فَفمْن »ف اء  فَقاَل رُسول ّللّاَ صفى هللا عفيه وسفم: «  بالّرْيخِ 

 «.تَْوتَِقُروا أبَ ا تَْتَلْوا أبَ ا  َولَْن تَِذلّوا أبَ ا  َولَنْ 

ـ ح ثنا ابن المثنى وابن برار  قاء: ح ثنا أبو  او   قال: حم ثنا عممران  عمن قتما ة  عمن 29165  

إّن ّللّاَ ء يَْظِفمُم الُمماْلِمَن َحَسمنَة  يُثماُا َعفَْيهما المّرْزَق »أزس  أن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم قمال: 

ِخَرةِ وأّما الكافُِر فَيُْعِطيِه بِها فِي ال ّْزيا  فإذَا ّاَن يَْوُم اْلِقياَمِة  لَم تَُكْن لَمهُ فِي ال ّْزيا  ويُْ َلى بِها في اءَ 

 «.َحَسنَةٌ 

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا ابن عفية  قال: ح ثنا ليث  قال: ثني المعفّي  عن 29166  

ما أْحَسَن ِمْن ُمْ ِسٍن ُماْلِمٍن أْو »فيه وسفم: م م  بن ّعب الْقَرظّي  قال: قال رسول هللا صفى هللا ع

 «.ّافٍِر إءّ َوقََع ثََوابُهُ َعفى ّللّاِ في عاِتِل  ُْزياهُ  أْو آِتِل آِخَرتِهِ 

ـ ح ثني يوزس بن عب  األعفى  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزمي ي يمى بمن عبم  هللا  29167  

 بممن عمممرو بممن العمماص أزممه قممال: أزللممم: إذَا ُزْلِللَممِم عممن أبممي عبمم  الممرحمن الُ بُفممّي  عممن عبمم  هللا

األْرُض ِزْلَلالََها وأبو بكمر الام ّيق قاعم   فبكمى حمين أُزللمم  فقمال لمه رسمول هللا صمفى هللا عفيمه 

قال: يُبكيني هذه السمورة  فقمال لمه رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: «ما يُْبِكيَك يا أبا بَْكٍر »وسفم: 

 «.ْم تُْتِطئوَن َوتُْذزِبُوَن فَيَْاِوُر ّللّاُ لَُكْم  لََتفََق ّللّاُ أُمة  يُْتِطئُوَن َويُْذزِبُوَن فَْيْاِوُر لَُهمْ لَْوء أزّكُ »

فهذه األخبار عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم تُنبىء عن أن المالمن إزمما يَمَرى عقوبمة سميّئاته   

كافر يرى ثواا حسناته في ال زيا  وعقوبة سيئاته فمي في ال زيا  وثواا حسناته في اءَخرة  وأن ال

ُّوره.  اءَخرة  وأن الكافر ء ينوعه في اءَخرة ما سفف له من إحسان في ال زيا مع 

َُّريب  قال: ح ثنا ابن عفّي  عن األعمح  عن إبراهيم التيمّي  قال: أ رّم 29168   ـ ح ثنا  أبو 

  بممن ُسممَوي   فسمممعته يقممرأ: إذَا ُزْلِللَممم األْرُض سممبعين مممن أصمم اا عبمم  هللا  أصممارهم ال ممار

 ِزْلَلالََها حتى بفغ إلى: فََمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَّرةٍ َشّرا يََره قال: إن هذا إحااء ش ي .

 وقيل: إن الذّّرةَ  ُو ة حمراء ليس لها وزن. ذّر من قال ذلك:  
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ّلاز  قاء: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: ـ ح ثني إس اق بن وهب الع ا وم م  بن سنان الق29169  

ح ثنا شبيب بن برر  عن عكِرمة  عن ابن عباس  في قوله: ِمثْقاَل ذَّرةٍ قال ابمن سمنان فمي ح يثمه: 

مثقال ذّرة حمراء. وقال ابمن وهمب فمي ح يثمه: زمفمة حممراء. قمال إسم اق  قمال يليم  بمن همارون: 

 وزعموا أن هذه ال و ة ال مراء ليس لها وزن.

 

 لعادياتسورة ا

 سورة العا يات مكية

 وآياتها إح ى عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 11-1اآلية : 
القممول فممـي تأويممـل قولممه تعالى:}َواْلعَاِ يَمماِت َضممْب ا  *  فَالُموِريَمماِت قَممْ حا  *  فَمماْلُمِايَراِت ُصممْب ا  *  

َسماَن ِلَربّمِه لََكنُمو ٌ *  َوإِزّمهُ َعفَمَى ذَِلمَك لََرمِهي ٌ *  َوإِزّمهُ فَأَثَْرَن بِِه زَْقعا  *  فََوَسمْطَن بِمِه َتْمعما  *  إِّن اإِلز

م بِِهمْم ِلُ ّب اْلَتْيِر لََرِ ي ٌ *  أَفَ َ يَْعفَُم إِذَا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر *  َوُحّاَل َمما فِمي الّام ُوِر *  إِّن َربُّهم

 يَْوَمئٍِذ لَّتبِيٌر {.

أويمل قولمه: َواْلعاِ يماِت َضمْب ا فقمال بعضمهم: ُعنِمي بالعا يمات َضمْب ا: اختفف أهمل التأويمل فمي ت   

 التيل التي تع وها  وهي ت م م. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29170  

 ابن عباس أزها اإلبل.عباس  في قوله َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: التيل  وزعم غير 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29171  

قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم   فممي قممول هللا: 

 َواْلعَاِ ياِت َضْب ا قال ابن عباس: هو في القتال.

ل: حم ثنا أبمو األحموص  عمن سمماك  عمن عكِرممة فمي قولمه: َواْلعاِ يماِت ـ ح ثنا هنا   قما29172  

 َضْب ا قال التيل.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن عفية  قمال: أخبرزما أبمو رتماء  قمال: ُسمئل عكِرممة  عمن 29173  

 قوله: َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: ألم تر إلى الورس إذا ترى ّيف يَْضبَح.

هيم بن سعي  ال وهرّي  قال: ح ثنا سويان  عن ابن تَريج  عن عطاء  قال: ـ ح ثني إبرا29174  

 ليس شيء من ال واّا يضبح غير الكفب والورس.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29175  

   فممي قولممه هللا: قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم

 َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: التيل تَْضبَح.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: َواْلعاِ ياِت َضمْب ا قمال: 29176  

 هي التيل  َع َْت َحتى َضبََ ْم.

ه َواْلعاِ يماِت َضمْب ا ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة  فمي قولم   

 قال: هي التيل تع و حتى تَْضبَح.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن سعي   عن قتا ة مثل ح يث برر  عن يلي .   

َُّريممب  قممال: حمم ثنا وّيممع  قممال: حمم ثنا سممعي   قممال: سمممعم سممالما يقممرأ: 29177   ـمم حمم ثنا أبممو 

 لتيل ع ت ضب ا.َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: هي ا

 ـ قال: ثنا وّيع  عن واصل  عن عطاء َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: التيل.29178  

ـ قال: ثنا وّيع  عن سويان بن عيينة عن عممرو  عمن عطماء  عمن ابمن عبماس  قمال: مما 29179  

 ضب م  ابة قّى إء ّفب أو فرس.
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ا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزم29180  

 يقول في قوله: َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: هي التيل.

ح ثني سعي  بن الربيع الرازّي. قال: ح ثنا سويان بن عيينمة  عمن عممرو  عمن عطماء  عمن ابمن    

 عباس  قال: هي التيل.

 وقال آخرون: هي اإلبل. ذّر من قال ذلك:  

نا أبمو معاويمة  عمن األعممح  عمن إبمراهيم  عمن عبم  هللا ـ ح ثني أبو السائب. قمال: حم ث29181  

 َواْلعاِ ياِت َضْب ا قال: هي اإلبل.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعمح  عن إبراهيم  عن عب  هللا  مثفه.     ح ثنا أبو 

ح ثني عيسى بن عثمان الرمفّي  قال: ثني عممي ي يمى بمن عيسمى الرمفمّي  عمن األعممح  عمن    

 عن عب  هللا  مثفه.إبراهيم  

ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا ترير  عن ُمايرة  عن إبراهيم  عن عب  هللا َواْلعاِ ياِت َضْب ا قمال:    

 هي اإلبل إذا ضب م تنوّسم.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزا أبو صتر  عن أبي معاوية البََ فمّي  29182  

عباس  ح ثه قال: بينما أزا في الِ ْ مر تمالس  أتمازي رتمل يسمأل عمن  عن سعي  بن ُتبَير  عن ابن

اْلعاِ ياِت َضْب ا فقفم له: التيل حين تاير فمي سمبيل هللا  ثمم تمأوي إلمى الفيمل  فيامنعون طعمامهم  

ويمورون زمارهم. فازوتمل عنمي  فمذهب إلمى عفمّي بممن أبمي طالمب رضمي هللا عنمه وهمو ت مم سممقاية 

اِت َضْب ا فقال: سألم عنها أح ا قبفي  قال: زعم  سمألم عنهما ابمن عبماس  زملم  فسأله عن اْلعاِ ي

فقال: التيل حين تاير في سبيل هللا  قال: اذهب فا عه لي ففما وقوم عفى رأسه قمال: تُوتمي النماس 

بما ء عفم لك به  وهللا لكازم أّول غلوة في اإلس م ِلب ر  وما ّان معنا إء فرسان: فََرس لفّلبَيمر  

وفرس لفمق ا   فكيف تكون العا ياِت ضب ا إزما العا يات ضب ا ممن عرفمة إلمى مل لومة إلمى منمى 

 قال ابن عباس: فنلعم عن قولي  ورتعم إلى الذي قال عفّي رضي هللا عنه.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن منامور  عمن إبمراهيم َواْلعَاِ يماِت 29183  

 إلبل.َضْب ا قال: ا

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29184  

قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم   فممي قممول هللا: 

 َواْلعَاِ ياِت َضْب ا قال: قال ابن مسعو : هو في ال ّج.

ازّي  قال: ح ثنا سويان  عن عممرو بمن  ينمار  عمن عبيم  بمن ـ ح ثنا سعي  بن الربيع الر29185  

 عمير  قال: هي اإلبل  يعني َواْلعاِ ياِت َضْب ا.

ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا ترير  عن منامور  عمن إبمراهيم َواْلعاِ يماِت َضمْب ا قمال: قمال ابمن    

 مسعو : هي اإلبل.

ل: عني بالعا يات: التيل  وذلمك أن اإلبمل ء وأولى القولين في ذلك عن ي بالاواا: قول من قا  

تْضبَح  وإزما تضبح التيل  وق  أخبر هللا تعالى أزها تع و َضْب ا  والّضمْبح: همو مما قم  ذّرزما قبمل. 

 وبما قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

اعيل بمن أبمي خالم   ـ ح ثنا إبراهيم بن سعي  ال وهرّي  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن إسم29186  

 عن أبي صالح  قال: قال عفّي رضي هللا عنه: الضبح من التيل: الَ ْمَ مة  ومن اإلبل: النوس.

ـ قال: ثنا سويان  عن ابن ُتَريج  عن عطاء  قال: سمعم ابن عباس يامف الضمبح: أَْح 29187  

 أَْح.

عضممهم: هممي التيممل تُمموِري النمماَر وقولمه: فالُموِريممات قَممْ حا اختفممف أهممل التأويممل  فممي ذلممك  فقممال ب  

 ب وافرها. ذّر من قال ذلك:

ـم حم ثني يعقمموا بمن إبممراهيم  قمال: حمم ثنا ابمن ُعفَيممة  قمال: حمم ثنا أبمو رتمماء  قمال: ُسممئل 29188  

 ِعكِرمة  عن قوله: فالُموِرياِت قَْ حا قال: أْوَرْت وقَ َحْم.

معمر  عن قتا ة فالُموِرياِت قَْ حا قال:  ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن29189  

 هي التيل وقال الكفبّي: تق ح ب وافرها حتى يترا منها النار.
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َُّريممب  قممال: حمم ثنا وّيممع  عممن واصممل  عممن عطمماء فالُموِريمماِت قَممْ حا قممال: 29190   ـمم حمم ثنا أبممو 

 أورت النار ب وافرها.

: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عن ال سين  قمال: سممعم أبما معماذ  يقمول29191  

 يقول في قوله: فالُموِرياِت قَْ حا تُوري ال  ارةَ ب وافرها.

بازهّن. ذّر من قال ذلك:   ّْ  وقال آخرون: بل معنى ذلك أن التيل ِهْ َن ال را بين أص ابهّن وُر

قَمْ حا قمال: ِهْ مَن ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة فالُموِريماِت 29192  

 ال را بينهم وبين ع ّوهم.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن سمعي   عمن قتما ة فالُموِريماِت قَمْ حا قمال: هِ من ال مرا    

 بينهم وبين ع ّوهم.

 وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك: الذين يُورون النار بع  ازارافهم من ال را. ذّر من قال ذلك:  

يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: أخبرزممي أبممو صممتر  عممن أبممي معاويممة ـمم حمم ثني 29193  

البََ ِفّي  عن سعي  بن ُتبير  عن ابن عباس  قال: سألني عفّي بمن أبمي طالمب رضمي هللا عنمه  عمن 

اْلعاِ ياِت َضْب ا فالُموِرياِت قَْ حا فقفم له: التيل تاير في سبيل هللا  ثم تأِوي إلى الفيمل  فيامنعون 

 م ويورون زارهم.طعامه

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: مكر الرتال. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29194  

 عباس: فالُموِرياِت قَْ حا قال: المكر.

عيسمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا 29195  

قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبممي ز مميح. عممن م اهمم   فممي قممول هللا: 

 فالُموِرياِت قَْ حا قال: مكر الرتال.

 وقال آخرون: هي األلسنة ذّر من قال ذلك:  

ة  عمن ـ ح ثنا ال سن بن عرفة  قال: ح ثنا يوزس بمن م مم   قمال: حم ثنا حمما  بمن سمفم29196  

 سِماك بن حرا  عن عكِرمة قال: يُقال في هذه اءَية فالُموِرياِت قَْ حا قال: هي األلسنة.

 وقال آخرون: هي اإلبل حين تسير تَْنِسَف بمناسمها ال اى. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن ُمايرة  عن إبمراهيم  عمن عبم  هللا: فالُموِريماِت 29197  

 قَْ حا قال: إذا تََسوم ال اى بمناسمها  فضرَا ال َاى بعُضه بعضا  فيترا منه النار.

وأولممى األقمموال فممي ذلممك بالاممواا: أن يقممال: إن هللا تعممالى ذّممره أقسممم بالموريممات التممي تمموري   

النيممران قمم حا فالتيممل تُمموري ب وافرهمما  والنمماس يوروزهمما بالّلزمم   والفسممان مممث   يمموري بممالمنطق  

لرتال يورون بمالمكر ممث    وّمذلك التيمل تهميج ال مرا بمين أهفهما: إذا التقمم فمي ال مرا ولمم وا

يضع هللا  ءلة عفى أن المرا  من ذلك بعٌض  ون بعمض فكمّل  مما أْورت النماَر قمْ حا  ف اخفمة فيمما 

 أقسم به  لعموم ذلك بالظاهر.

ل ذلممك  فقممال بعضممهم: معنممى ذلممك: وقولممه: فممالُمِايَراِت ُصممْب ا اختفممف أهممل التأويممل فممي تأويمم  

 فالمايرات صب ا عفى ع ّوها ع زية. ذّر من قال ذلك:

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: أخبرزممي أبممو صممتر  عممن أبممي معاويممة 29198  

البََ فّي  عن سعي  بن ُتبير  عن ابن عباس  قال: سألني رتل عن المايمرات صمب ا  فقمال: التيمل 

 هللا.تاير في سبيل 

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  قمال: أخبرزما أبمو رتماء  قمال: سمألم 29199  

 عكِرمة  عن قوله فالُمِايَراِت ُصْب ا قال: أغارت عفى الع ّو صب ا.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29200  

قال: ح ثنا ورقماء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فمالُماَيَراِت ُصمْب ا  قال: ح ثنا ال سن 

 قال: هي التيل.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة فمالُمايَراِت ُصمْب ا قمال: همي 29201  

 التيل.
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َراِت ُصمْب ا قمال: أغمار ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فمالُمِاي29202  

 القوُم بع ما أصب وا عفى ع ّوهم.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة فمالُمِايَراِت ُصمْب ا قمال: أغمارت    

 حين أصب م.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سعي   عن قتا ة فالُمِايَراِت ُصْب ا قال: أغار القوم حين    

  وا.أصب

ذّمر ممن «. ِمنَمى»يوم الن ر إلمى « َتْمعٍ »وقال آخرون: ُعنِي بذلك اإلبل حين ت فع برّبازها من   

 قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عمن ُمايمرة  عمن إبمراهيم  عمن عبم  هللا فمالُمِايَراِت 29203  

 ُصْب ا حين يويضون من َتْمع.

أن يقممال: إن هللا تممّل ثنمماؤه أقسممم بممالُمايرات صممب ا  ولممم وأولممى األقمموال فممي ذلممك بالاممواا:   

يتاْص من ذلك مايرة  ون مايرة  فكّل مايرة ُصب ا  ف اخفة فيما أقسم به وق  ّان زي  بن أسفم 

 يذّر توسير هذه األحرا ويأباها  ويقول: إزما هو قسم أقسم هللا به.

ابمن زيم   فمي قولمه: َواْلعاِ يماِت َضمْب ا ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال 29204  

فالُموِرياِت قَْ حا قال: هذا قسم أقسم هللا به. وفي قوله: فََوَسْطَن بِِه َتْمعا قال: ّّل هذا قسم  قال: ولم 

 يكن أبي ينظر فيه إذا ُسئل عنه  وء يذّره  يري  به القسم.

ن بالوا ي ُغبارا والنْقع: الابار  ويقال: إزه التراا. وقوله: فَأَثَْرَن بِِه زَْقعا يقول تعالى ذّره: فرفع  

ّناية اسم الموضع  وّنى عنه  ولم ي ر له ذّمر  ألزمه معفموم أن الابمار ء يثمار « به»والهاء قوله 

إء مممن موضممع  فاسممتانى بوهممم السممامعين بمعنمماه مممن ذّممره. وبن ممو الممذي قفنمما فممي ذلممك قممال أهممل 

 التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29205  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فَمأَثَْرَن بِمِه زَْقعما قمال: 

 التيل.

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن واصمل  عمن عطماء وابمن زيم   قمال: الن29206   قمع: ـ حم ثنا أبمو 

 الابار.

ـ ح ثنا هنا   قال: ح ثنا أبو األحوص  عن سماك  عن عكِرمة فَأَثَْرَن بِمِه زَْقعما قمال: همي 29207  

 أثارت الابار  يعني التيل.

ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا أبو رتاء  قال: ُسمئل عكِرممة  عمن قولمه فمأَثَْرَن    

 َا ب وافرها.بِِه زَْقعا قال: أثارت الترا

ـ ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمعي   عمن قتما ة فَمأَثَْرَن بِمِه زَْقعما قمال: أثمرن 29208  

 ب وافرها زقَع التراا.

 ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  مثفه.   

فَمأَثَْرَن بِمِه زَْقعما قمال: أثمرن بمه ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عمن قتما ة    

 غبارا.

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: أخبرزممي أبممو صممتر  عممن أبممي معاويممة 29209  

البََ في  عن سعي  بن ُتبير  عن ابن عباس قال: قال لي عفّي: إزما العا يات َضْب ا ممن عرفمةَ إلمى 

 به زَْقعا: األرض حين تطالها بأخوافها وحوافرها.المل لوة  ومن المل لوة إلى ِمنَى فَأَثَْرَن 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن ُمايرة  عن إبراهيم  عن عب  هللا فَأَثَْرَن بِِه زَْقعا 29210  

 قال: إذا ِسْرن يُثِرن التراَا.

قمال: وسمطم القموم وقوله: فََوَسْطَن بِِه َتْمعا يقول تعالى ذّره: فوَسمْطن برّبمازهّن تممع القموم  ي  

بالتتويف  ووّسطته بالتر ي   وتوّسطته: بمعنى واح . وبن و الذي قفنا فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. 

 ذّر من قال ذلك:
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ـ ح ثني يعقوا  قال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  قمال: حم ثنا أبمو رتماء  قمال: ُسمئل عكِرممة  عمن 29211  

 قوله: فََوْسْطَن بِِه َتْمعا قال: تمع الكوار.

ح ثنا هنا  بن السرّي  قال: ح ثنا أبو األحوص  عن سماك  عن عكِرمة فََوَسمْطَن بِمِه َتْمعما قمال    

 تمع القوم.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29212  

 عباس: فََوَسْطَن بِِه َتْمعا قال: هو تمع القوم.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن واصل  عن عطاء فََوَسْطَن بِِه َتْمعا قال: تممع  ـ ح ثنا أبو29213  

 الع ّو.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29214  

ل: قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  فََوَسْطَن بِِه َتْمعا قا

 تمع هالءء وهالءء.

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فََوَسمْطَن بِمِه َتْمعما فوسمطن 29215  

 تمع القوم.

ـ ح ثنا ابن حميم  قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمعي   عمن قتما ة فََوَسمْطَن بِمِه َتْمعما فوسمطن 29216  

 بالقوم تمَع الع ّو.

  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة فََوَسْطَن بِِه َتْمعا قمال: وسمطن ح ثنا ابن عب  األعفى   

 تمع القوم.

ـ ُح ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29217  

 يقول في قوله: فََوَسْطَن بِِه َتْمعا ال مع: الكتيبة.

 بِِه مل لوة. ذّر من قال ذلك: وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك فََوَسْطنَ   

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن ُمايمرة  عمن إبمراهيم  عمن عبم  هللا فََوَسمْطَن بِمِه 29218  

 َتْمعا يعني: مل لوة.

وقوله: إّن اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُو ٌ يقول: إن اإلزسان لكوور لنِعم ربه. واألرض الكنو : التي ء تُنبمم   

 ال األعرى:شيئا  ق

ُّنُ ٌ ِلَوْصِل الّلائِِر الُمْعتاِ     أْحِ ْ  لََها تُْ ِ ْ  ِلَوْصِفَك إزّها

ن ة: لقطعها أباها. وبن و المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. ذّمر ممن قمال    ِّ وقيل: إزما ُسّميم 

 ذلك:

  قال: ح ثنا مسمفم  عمن ـ ح ثني عبي  هللا بن يوسف الُ بَْيِرّي  قال: ح ثنا م م  بن ّثير29219  

 م اه   عن ابن عباس  قوله: إّن اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُو ٌ قال: لكوور.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس:    

 إّن اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُو ٌ قال: لربه لكوور.

َُّريب  29220   قال: ح ثنا وّيع  عن سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  إّن اإلْزسماَن ـ ح ثنا أبو 

 ِلَربِّه لََكنُو ٌ قال: لكوور.

 ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

 ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

 ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.ح    

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن مه ّي بن ميمون  عن شعيب بن الَ ْب اا  عن 29221   ـ ح ثنا أبو 

 سى زِعَم ربه.ال سن البارّي: إّن اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُو ٌ قال: هو الكوور الذي يَعُ ّ الماائب  وين

 ـ ح ثنا وّيع  عن أبي تعور  عن الربيع  قال: الكنو : الكوور.29222  

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  قال: قال ال سن: إّن اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُمو ٌ يقمول:    

 لّوام لربه يع ّ الماائب.

 عمر  عن ال سن لََكنُو ٌ قال: لكوور.ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن م   
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ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة إّن اإلْزسماَن ِلَربّمِه لََكنُمو ٌ قمال: 29223  

 لكوور.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سعي   عن قتا ة  مثفه.   

ل  بن ال مار   قمال: حم ثنا شمعبة  عمن ـ ح ثنا ي يى بن حبيب بن عربي  قال: ح ثنا خا29224  

ن ة: أزها قََطعم أباها إّن اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُو ٌ قال: لكوور. ِّ  سماك أزه قال: إزما ُسّميم 

ـ ح ثنا أبو َّريب  قال: ح ثنا عبي  هللا  عن إسرائيل  عن تعور بن الّلبير  عمن القاسمم  29225  

لََكوُموٌر  »هللا عفيمه وسمفم: إّن اإلْزسماَن ِلَربّمِه لََكنُمو ٌ قمال:  عن أبي أمامة قمال: قمال رسمول هللا صمفى

ُُّل َوْح َهُ  َويَْضِرُا َعْب َهُ  ويَْمنَُع ِرْف َهُ   «.الِّذي يأ

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: إّن اإلْزسماَن ِلَربّمِه 29226  

 وقرأ: إّن اإلْزساَن لََكوُوٌر.لََكنُو ٌ قال: الكنو : الكوور  

ح ثنا  ال سن بن عفّي بن عياش  قمال: حم ثنا أبمو الُمايمرة عبم  القم ّوس  قمال: حم ثنا حريمل بمن    

عثمممان  قممال: ثنممي حممملة بممن هممازىء  عممن أبممي أمامممة أزممه ّممان يقممول: الَكنُممو : الممذي ينمملل وحمم ه  

 ويضرا عب ه  ويمنع رف ه.

وارّي  قال: ح ثنا م م  بن سّوار  قال: أخبرزا أبو اليقظان  عمن ح ثني م م  بن إسماعيل الا   

سويان عن هرمام  عمن ال سمن  فمي قولمه إّن اإلْزسماَن ِلَربّمِه لََكنُمو ٌ قمال: لمّوام لربمه  يعم ّ المامائب  

 وينسى النّعَم.

: يعنممي لرمماه . وقولمه: َوإزّممهُ َعفممى ذلممَك لََرممِهي ٌ يقممول تعممالى ذّممره: إن هللا عفممى ّنممو ه َربّممه لرممهي   

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن قتا ة َوإزّهُ َعفى ذَلمَك لََرمِهي ٌ قمال: يقمول: إن هللا 29227  

 عفى ذلك لرهي .

َعفمى ذَلمَك لََرمِهي ٌ فمي ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوإزّمهُ 29228  

 «.إّن ّللّاَ َعفى ذلَك لََرِهي ٌ »بعض القراءات 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان َوإزّمهُ َعفمى ذَلمَك لََرمِهي ٌ يقمول: وإن هللا 29229  

 عفيه شهي .

 لمال لر ي .وقوله: َوإزّهُ ِلُ ّب الَتْيِر لََرِ ي ٌ يقول تعالى ذّره: وإن اإلزسان ل ّب ا  

واختفف أهل العربية في وته وصوه بالر ّة ل ّب المال  فقال بعض الباريين: معنى ذلك: وإزه   

من أتل حّب التير لر ي : أي لبتيل قال: يقال لفبتيل: ش ي  ومتر ّ . واستره وا لقوله ذلك ببيمم 

 َطَرفة بن العب  اليركري:

 يعَِقيفَةَ ماِل الباِخِل الُمتََر ِّ  أَرى الَمْوَت يَْعتاُم النّوُوَس ويَْاَطوِ  

 وقال آخرون: معناه: وإزه ل ّب التير لقوّي.  

وقال بعض ز ويّي الكوفة: ّان موضع لُ ّب أن يكون بع  ش ي   وأن يضاا ش ي  إليمه  فيكمون   

تمرى الك م: وإزه لر ي  ُحّب التير ففما تق ّم ال ّب في الك م  قيل: ش ي   وحمذا ممن آخمره  لمما 

ََّرمماٍ  اْشمتَ ّْت بمِه المّريُح فِمي يَمْوٍم  ذّره في أّوله ولرؤوس اءَيات  قال: ومثفه فمي سمورة إبمراهيم: 

عاِصٍف والعَاوا ء يكون لفيوم  إزما يكون لفريح ففما ترى ذّر الريح قبمل اليموم طرحمم ممن 

قال أهمل التأويمل. ذّمر  آخره  ّأزه قال: في يوم عاصف الريح  وهللا أعفم وبن و الذي قفنا في ذلك

 من قال ذلك:

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َوإزّمهُ ِلُ مّب الَتْيمِر 29230  

لَرِ ي ٌ قال: التير: ال زيا وقرأ: إْن تََرك َخْيرا الَوِصميّةُ قمال: فقفمم لمه: إن تمرك خيمرا: الممال  قمال: 

قال: وعسى أن يكون حراما  ولكمن النماس يع ّوزمه خيمرا  فسمماه هللا زعم  وأّي شيء هو إء المال  

خيرا  ألن الناس يسموزه خيرا في ال زيا  وعسى أن يكون خبيثا  وُسّمي القتال في سبيل هللا ُسوءا  

قمال: ولميس همو  وقرأ قول هللا: فاْزقَفَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن ّللّاِ َوفَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء قمال: لمم يمسمهم قتمال

 عن  هللا بسوء  ولكن يسموزه سوءا.
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وتأويممل الكمم م: إن اإلزسممان لربممه لكنممو   وإزممه ل ممّب التيممر لرمم ي   وإن هللا عفممى ذلممك مممن أمممره   

لرمماه . ولكممن قولممه: َوإزّممهُ َعفممى ِذلممَك لََرممِهي ٌ قمم ّم  ومعنمماه التممأخير  ف عممل معترضمما بممين قولممه: إّن 

 ٌ  وبين قوله: َوإزّهُ ِلُ ّب الَتْيِر لََرِ ي ٌ وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهمل التأويمل. اإلْزساَن ِلَربِّه لََكنُو

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سعي   عن قتما ة إّن اإلْزسماَن ِلَربّمِه لََكنُمو ٌ وإزّمهُ 29231  

 : يقول: إن هللا لرهي  أن اإلزسان ل ّب التير لر ي .َعفى ذلَك لََرِهي ٌ قال: هذا في مقا يم الك م  قال

وقوله: أفَ  يَْعفَُم إذَا بُْعثَِر ما فِي اْلقُبُوِر يقول: أف  يعفم هذا اإلزسان المذي همذه صموته  إذا أُثيمر مما   

 في القبر  وأُخرا ما فيها من الموتى وبُ ث.

وّمذلك تمأّول ذلمك أهمل التأويمل. ذّمر «  ورإذا بُ ث ما في القب»وذُّر أزها في ما ف عب  هللا:   

 من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29232  

 قوله: بُْعثَِر ما فِي اْلقُبُوِر بُ ث. ولفعرا في بُْعثَِر لاتان: تقول: بُعثر  وبُ ثر  ومعناهما واح .

فِي الّا ُوِر يقول: وُميّل وبُيّن  فمأبرز مما فمي صم ور النماس ممن خيمر وشمّر. وقوله: َوُحّاَل ما   

 وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 29233  

 َوُحّاَل ما في الّا ُوِر يقول: أُبرز.

 ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان َوُحّاَل ما فِي الّا ُوِر يقول: ُميّل.29234  

وقوله: إّن َربُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََتبِيٌر يقول: إن ربهم بأعمالهم  وما أسّروا في صم ورهم  وأضممروه   

 مازيهم عفمى تميمع ذلمك فيها  وما أعفنوه ب وارحهم منها  عفيم ء يتوى عفيه منها شميء  وهمو م

 يومئٍذ.

 

 سورة القارعة

 سورة القارعة مكية

 وآياتها إح ى عررة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 11-1اآلية : 
القول فـي تأويمـل قولمه تعمالى: }اْلقَاِرَعمةُ *  َمما اْلقَاِرَعمةُ *  َوَممآ أَْ َراَك َمما اْلقَاِرَعمةُ *  يَمْوَم يَُكموُن 

َّاْلوََراِش الْ  َّاْلِعْهِن اْلَمنوُوِش *  فَأَّما َمن ثَقُفَْم َمَواِزينُهُ *  فَُهمَو فِمي النّاُس  َمْبثُوِ  *  َوتَُكوُن اْلِ بَاُل 

 {.ِعيَرٍة ّراِضيٍَة *  َوأَّما َمْن َخوّْم َمَواِزينُهُ *  فَأُّمهُ َهاِويَةٌ *  َوَمآ أَْ َراَك َما ِهيَْه *  زَاٌر َحاِميَةٌ 

: اْلقاِرَعةُ: الساعة التي يقمرع قفموَا النماس همو لُهما  وعظميم مما ينملل بهمم ممن يقول تعالى ذّره   

الب ء عن ها  وذلك صبي ة ء ليل بع ها. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويمل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29235  

 ه: اْلقاِرَعةُ من أسماء يوم القيامة  عّظمه هللا وحذّره عبا ه.قول

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 في قوله اْلقاِرَعةُ ما اْلقاِرَعةُ قال: هي الساعة.

  قوله: اْلقاِرَعةُ ما اْلقاِرَعةُ قال: هي ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   ح ثنا سعي   عن قتا ة29236  

 الساعة.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  قال: سمعم أن القارعة والواقعة وال اقة: القيامة.29237    ـ ح ثنا أبو 
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وقوله: ما اْلقاِرَعةُ يقول تعالى ذّره معّظمما شمأن القياممة والسماعة التمي يقمرع العبما َ هولُهما: أّي   

ي بمذلك: أّي شميء السماعة التمي يقمرع التفمَق هولُهما: أي مما أعظمهما وأفظعهما شيء القارعة  يعنم

 وأهولها.

وقوله: َوما أْ َراَك ما اْلقاِرَعةُ  يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: وما أشعرك يا   

 م م  أي شيء القارعة.

ول تعالى ذّره: القارعة يوم يكون الناس ّالوَراش  وقوله: يَْوَم يَُكوُن النّاُس ّاْلوََراِش الَمْبثُوِ  يق  

وهو الذي يتساقى في النار والسراا  ليس ببعوض وء ذباا  ويعني بمالمبثو : المومّرق. وّالمذي 

 قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

النّماُس ّمالوََراِش  ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة يَمْوَم يَُكمونُ 29238  

 الَمْبثُوِ  هذا الوراش الذي رأيتم يتهافم في النار.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: يَمْوَم يَُكموُن النّماُس 29239  

 ّاْلوََراِش الَمْبثُوِ  قال: هذا َشبَه شبهه هللا.

اء ال مرا   يرّمب بعضمه بعضما  ّمذلك النماس وّان بعض أهل العربية يقول: معنى ذلك: ّاوغم  

 يومئذ  ي ول بعضهم في بعض.

وقوله: َوتَُكوُن الِ باُل ّاْلِعْهِن الَمْنوُوِش يقول تعالى ذّره: ويوم تكون ال بال ّالاوا المنووش   

 والِعْهن: هو األلوان من الاوا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  فمي قولمه: َوتَُكموُن الِ بماُل 29240  

 ّاْلِعْهِن الَمْنوُوِش قال: الاوا المنووش.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: هو الاوا.   

  بال ّالهباء.وذُّر أن ال بال تسير عفى األرض وهي في صورة ال  

وقوله: فَأّما َمن ثَقُفَْم َمَواِزينُهُ يقمول: فأمما ممن ثقُفَمم مموازين حسمناته  يعنمي بمالموازين: الموزن    

والعرا تقول: لك عنم ي  رهمم بميملان  رهممك  ووزن  رهممك  ويقولمون:  اري بميملان  ارك 

 ووزن  ارك  يرا : حذاء  ارك. قال الراعر:

ُّْنُم قَْبَل ِلقا   ئُكْم ذَا ِمّرةٍِعْنِ ي ِلُكَل متاِصٍم ِميَلازُه قْ  

ّ مه  ومما يمنقض عفيمه ح تمه. وّمان م اهم  يقمول: لميس «: لكّل متاصم ميلازه»يعني بقوله:   

 ميلان  إزما هو مثل ضرا.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه .29241    ـ ح ثنا بذلك أبو 

 ِعيَرٍة َراِضيٍَة يقول: في عيرة ق  رضيها في ال نة  ّما:فَُهَو فِي   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فَُهَو فِي ِعيَرمٍة َراِضميٍَة يعنمي: 29242  

 في ال نة.

اه ومسمكنه وقوله: َوأّما َمْن َخوّْم َمَواِزينُهُ فأُّممهُ هاِويَمةٌ يقمول: وأمما ممن خمّف وزن حسمناته  فممأو  

الهاوية  التي يهوي فيها عفى رأسه في تهنم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهمل التأويمل. ذّمر ممن 

 قال ذلك:

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة َوأّمما َممْن َخوّمْم َمَواِزينُمهُ فأُّممهُ 29243  

 هاويَةٌ وهي النار  هي مأواهم.

ابن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة فَأُّممهُ هاِويَمةٌ قمال: ـ ح ثنا 29244  

مايره إلى النار  هي الهاوية. قال قتا ة: هي ّفمة عربية  ّان الرتل إذا وقع في أمر ش ي   قال: 

 هوت أمه.

 ـمم حمم ثنا ابممن عبمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا ابممن ثممور  عممن معمممر  عممن األشممعث بممن عبمم  هللا29245  

األعمى  قال: إذا مات المالمن ذهمب بروحمه إلمى أرواح الممالمنين  فيقولمون: َرّوحموا أخماّم  فإزمه 

ّان في غّم ال زيا قال: ويسألوزه ما فعل ف ن  فيقول: مات  أَو َما تاءّم  فيقولون: ذهبموا بمه إلمى 

 أّمه الهاوية.
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ُمْسمِهر  قمال: حم ثنا إسمماعيل  ـ ح ثني إسماعيل بن سيف الع فّي  قمال: حم ثنا عفمّي بمن 29246  

 عن أبي صالح  في قوله فَأُّمهُ هاِويَةٌ قال: يهُوون في النار عفى رؤوسهم.

ـ ح ثنا ابن سيف  قال: حم ثنا م مم  بمن َسمّوار  عمن سمعي   عمن قتما ة فَأُّممهُ هاِويَمةٌ قمال: 29247  

 يهوى في النار عفى رأسه.

ب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: فَأُّممهُ هاِويَمةٌ قمال: ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهم29248  

 الهاوية: النار هي أّمه ومأواه التي يرتع إليها  ويأوي إليها  وقرأ: َومأَواُهُم النّاُر.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29249  

ها  وإزما تعل النار أّمه  ألزها صمارت ممأواه  ّمما تمالوي الممرأة ابنهما  عباس فَأُّمهُ هاِويَةٌ وهو مثف

 ف عفها إذ لم يكن له مأوى غيرها  بمنللة أّم له.

قوله: َوما أْ َراَك ماِهيَْه يقول تّل ثناؤه لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: وما أشعرك يا م م  مما   

 اِميَةٌ  يعني بال امية: التي ق  حميم من الوقو  عفيها.الهاوية  ثم بَيّن ما هي  فقال: َهَي زَاٌر حَ 

 

 سورة التكاثر

 سورة التكاثر مكية

 وآياتها ثمان

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 8-1اآلية : 
َّم ّ َسمْوَا تَْعفَُمموَن *  ثُم ُُّم التّّكاثُُر *  َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِر *   ّم القول فـي تأويـل قوله تعالى:  }أَْلَها

َّ ّ لَْو تَْعفَُموَن ِعْفَم اْليَِقيِن *  لَتََرُوّن اْلَ ِ يَم *  ثُّم لَتََرُوزَّها َعْيَن الْ  يَِقيِن *  ثُمّم َّ ّ َسْوَا تَْعفَُموَن *  

 لَتُْسأَلُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم {.

طاعة ربكمم  وعمما ين ميكم يقول تعالى ذّره: ألهاّم أيها الناس المباهاة بكثرة المال والع   عن    

 من ستطه عفيكم. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ُُّم التّكماثُُر حتمى ُزْرتُمُم 29250   ـ ح ثنا برر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة ألَهما

بنممي فمم ن  وهممم ّممّل يمموم الَمقممابَِر قممال: ّممازوا يقولممون: ز ممن أّثممر مممن بنممي فمم ن  وز ممن أعمم ّ مممن 

 يتساقطون إلى آخرهم  وهللا ما زالوا ّذلك حتى صاروا من أهل القبور ّفهم.

ُُّم التّكاثُُر قالوا: ز ن أّثمر     ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة ألَها

 ء .من بني ف ن  وبنو ف ن أّثر من بني ف ن  ألهاهم ذلك حتى ماتوا ض 

 وروى عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم ّ م ي ّل عفى أن معناه التكاثر بالمال. ذّر التبر بذلك:  

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن هرمام ال ّسمتَوائّي  عمن قتما ة  عمن مطمّرا بمن 29251   ـ ح ثنا أبو 

ُُّم التّكماثُُر عب  هللا بن الّرّتير  عن أبيه أزه ازتهى إلى النبّي صمفى هللا عفيمه وسمفم   وهمو يقمرأ: ألَهما

ابمَن آ م  لمميس لمك مممن مالمك إء ممما أّفمم فأفنيممم  أو لبِسمم فأبفيممم  أو »َحتّمى ُزْرتُممُم الَمقمابَر قممال: 

 «.تا ّقم فأمضيم

ـ ح ثنا م م  بن خفف العسق زي  قال: ح ثنا آ م  قال: ح ثنا حما  بن سمفمة  عمن ثابمم 29252  

لمو أن »عن أُبّي بن ّعب  قال: ّنما زمرى أن همذا ال م يث ممن القمرآن:  البُنَازي  عن أزس بن مالك 

ءبن آ م وا يين من ماٍل  لتمنى وا يا ثالثا  وء يمأل تموَا ابمِن آ م إء التّمراا  ثمم يتموا هللا عفمى 

ُُّم التّكاثُُر إلى آخرها.« من تاا  حتى زللم هذه السورة: ألَها

ُّمُ »راءته: وقوله صفى هللا عفيه وسفم بعَِقب ق   لميس لمك ممن مالمك إء ّمذا وّمذا  ينبمىء أن «: ألها

 معنى ذلك عن ه: ألهاّم التكاثر: المال.

وقوله: َحتّى ُزْرتُُم الَمقابَِر يعني: حتى صرتم إلى المقابر ف فنتم فيهما وفمي همذا  ليمل عفمى صم ة   

ألهاهم التكاثر  أزهم سيعفمون القول بعذاا القبر  ألن هللا تعالى ذّره  أخبر عن هالءء القوم الذين 
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ما يفقون إذا هم زاروا القبور وعي ا منه لهم وتهم ّ ا. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال أهمل التأويمل. 

 ذّر من قال ذلك:

َُّريب  قال: ح ثنا ابن عطية  عن قيس  عمن ح ماا  عمن المنهمال  عمن ِزّر  29253   ـ ح ثنا أبو 

َّم ّ َسمْوَا عن عفّي  قال: ّنا زرّك في عذاا ال َُّم التّكماثُُر... إلمى:  قبر  حتى زللم هذه اءَيمة: ألَهما

 تَْعفَُموَن في عذاا القبر.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام بن سفم  عن عنبسة  عن ابن أبي ليفَى  عن المنهال  عمن ِزّر     

ُُّم التّكاثُُر في عذاا القبر.  عن عفّي  قال: زللم ألَها

مي   قال: ح ثنا َحّكام  عن عممرو  عمن ال  ماا  عمن المنهمال بمن عممرو  عمن ِزّر  ح ثنا ابن ح   

ُُّم التّكاثُُر َحتّى ُزْرتُُم الَمقابَِر.  عن عفّي  قال: ما زلنا زرّك في عذاا القبر  حتى زللم: ألَها

َّ ّ َسمْوَا تَْعفَُمموَن يعنمي تعمالى ذّمره بقولمه: ّم : مما هكمذا ينبامي أن توعفم   وا  أن يُْفِهميكم وقوله: 

 التكاثر.

وقوله: َسْوَا تَْعفَُموَن يقول تّل ثناؤه: سوا تعفمون إذا زرتم المقابر  أيها الذين ألهاهم التكماثر    

 ِغّب فعفكم  واشتاالكم بالتكاثر في ال زيا عن طاعة هللا ربكم.

مم ّ َسممْوَا تَْعفَُمموَن يقممول: ثممم ممما هكممذا ينبامي أن توعفممو   َّ ا أن يفهمميكم التكمماثر بمماألموال  وقولمه: ثُممّم 

وّثرة الع    سوا تعفمون إذا زرتم المقابر  ما تفقَْون إذا أزتم زرتموها  من مكروه اشتاالكم عمن 

َّم ّ سمْوَا تَْعفَُمموَن ممّرتين  ألن العمرا إذا أرا ت التافميش فمي  طاعة ربكم بالتكاثر. وّمّرر قولمه: 

 وروي عن الضّ اك في ذلك ما: التتويف والته ي   ّّرروا الكفمة مّرتين.

َّم ّ 29254   ـ ح ثنا به ابن حمي   قال: ح ثنا مهمران  عمن أبمي سمنان  عمن ثابمم  عمن الضم اك 

َّ ّ َسْوَا تَْعفَُموَن قال: المالمنون. وّذلك ّان يقرؤها.  َسْوَا تَْعفَُموَن قال: الكوار ثُّم 

َّ ّ لَْو تَْعفَُموَن ِعْفَم اْليَِقيِن    يقول تعالى ذّره: ما هكذا ينبامي أن توعفموا  أن يفهميكم التكماثر وقوله: 

أيها الناس  لو تعفمون أيها الناس عفما يقينا  أن هللا باعثكم يوم القيامة من بع  مماتكم  من قبورّم  

ما ألهاّم التكاثر عن طاعة هللا ربكم  ولسارعتم إلى عبا تمه  واءزتهماء إلمى أممره وزهيمه  ورفمض 

 واقا عفى أزوسكم من عقوبته. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:ال زيا إش

َّ ّ لَْو تَْعفَُموَن ِعْفَم اْليَِقميِن ّنما 29255   ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة 

 ز  ّ  أن عفم اليقين  أن يعفم أّن هللا باعثه بع  الموت.

تَُروّن الَ ِ يَم اختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته قّراء األمامار: لَتَمَرُوّن الَ  ميَم بومتح وقوله: لَ   

 التاء من لَتََرُوّن في ال رفين ّفيهما  وقرأ ذلك الكسائي بضم التاء من األولَى  وفت ها من الثازية.

ذا ّمان ذلمك ّمذلك  فتأويمل والاواا عن زا في ذلك الوتح فيهما ّفيهما  إلتمماع ال  مة عفيمه. وإ  

 الك م: لتروّن أيها المررّون تهنم يوم القيامة  ثم لتروزها عيازا ء تايبون عنها.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29256  

 عباس قوله: ثُّم لَتََرُوزّها َعْيَن اْليَِقيِن يعني: أهل الررك.

وقوله: ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم يقول: ثم ليسألنكم هللا عّل وتّل عمن النعميم المذي ّنمتم فيمه فمي   

 ال زيا: ماذا عمفتم فيه  من أين وصفتم إليه  وفيم أصبتموه  وماذا عمفتم به .

 ّر من قال ذلك:واختفف أهل التأويل في ذلك النعيم ما هو  فقال بعضهم: هو األمن والا ة. ذ  

ـ ح ثني عبا  بن يعقوا  قال: ح ثنا م م  بن سفيمان  عن ابن أبمي ليفمى  عمن الرمعبّي  29257  

 عن ابن مسعو   في قوله: ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: األمن والا ة.

َُّريب  قال: ح ثنا حوص  عن ابن أبي ليفى  عن الرعبّي  عن      عب  هللا  مثفه.ح ثنا أبو 

ـ ح ثني عفّي بن سعي  الكن ّي  قال: ح ثنا م مم  بمن ممروان  عمن ليمث  عمن م اهم  ثُمّم 29258  

 لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: األمن والا ة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا سويان  قال: بفاني في قوله: لَتُْسئَفُّن 29259  

 يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: األمن والا ة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن إسماعيل بن عياش  عن عبم  العليمل بمن عبم  29260  

 هللا  قال: سمعم الرعبّي يقول: النعيم المسئول عنه يوم القيامة: األمن والا ة.
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 عن عامر الرعبّي  عن ابن مسعو   مثفه. قال: ثنا مهران  عن خال  الليات  عن ابن أبي ليفى    

 قال: ثنا مهران  عن سويان ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: األمن والا ة.   

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم لَيُْسئَفُّن يومئٍذ عمما أزعمم هللا بمه عفميهم ممما وهمب لهمم ممن السممع   

 :والبار وص ة الب ن. ذّر من قال ذلك

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29261  

قوله: ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: النعيم: صم ة األبم ان واألسمماع واألبامار  قمال: يسمأل هللا 

ُّمّل أُولَئِمَك ّماَن العبا  فيم استعمفوها  وهو أعفم بذلك منهم  وهو قوله: إّن الّسمْ  َع واْلبََامَر والوُماَلا َ 

 َعْنهُ َمْسئُوء .

ـ ح ثني إسماعيل بن موسى الوَلارّي  قال: أخبرزا عمر بن شاّر  عن ال سن قال: ّان 29262  

 يقول في قوله: ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: السمع والبار  وص ة الب ن.

 العافية. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: هو   

ـ ح ثني عبا  بن يعقوا  قال: ح ثنا زوح بن  ّراا  عن سع  بن طريف  عن أبي تعور 29263  

 ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: العافية.

 وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك: بعض ما يطعمه اإلزسان  أو يرربه. ذّر من قال ذلك:  

ا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن بكير بمن عتيمق  قمال: ـ ح ثن29264  

 رأيم سعي  بن ُتبَير أُتَِي برربة عسل  فرربها  وقال: هذا النعيم الذي تُسئفون عنه.

ـ ح ثني عفّي بن سهل الرمفّي  قال: ح ثنا ال سن بن ب ل  قمال: حم ثنا حمما  بمن سمفمة  29265  

أبي عمار  قال: سمعم تابر بن عب  هللا يقول: أتازا النبّي صفى هللا عفيه وسفم وأبمو عن َعّمار بن 

بكمر وعمممر رضمي هللا عنهممما  فأطعمنماهم ُرَطبمما  وسممقيناهم مماء  فقممال رسمول هللا صممفى هللا عفيممه 

 «.َهذَا ِمَن النِّعيِم الِّذي تُْسئَفُوَن َعْنهُ »وسفم: 

نا يلي  بن هارون  قال: ح ثنا حمما  بمن سمفمة  عمن عممار بمن ح ثنا تابر بن الكر ّي  قال: ح ث   

 أبي عمار  قال: سمعم تابر بن عب  هللا يقول: أتازا النبّي صفى هللا عفيه وسفم  فذّر ز وه.

ـ ح ثني ال سن بن عفّي الّا ائي  قال: ح ثنا الولي  بن القاسم  عن يلي  بن ّيسان  عن 29266  

ل: بينمما أبمو بكمر وعممر رضمي هللا عنهمما تالسمان  إذ تماء النبمّي أبي حازم  عمن أبمي هريمرة  قما

َوالّمِذي بَعَثَنِمي بماْلَ ّق مما »قماء: ال موع  قمال: « مما أْتفََسمُكما هما ُهنما »صفى هللا عفيه وسفم  فقال: 

فازطفقوا حتمى أتموا بيمم رتمل ممن األزامار  فاسمتقبفتهم الممرأة  فقمال لهما النبمي «  أْخَرَتنِي َغيُرهُ 

فقالمم: ذهمب يسمتعذا لنما مماء  ف ماء صماحبهم ي ممل قربتمه  « أْيَن فُم ُن »ى هللا عفيه وسفم: صف

فقال: َمْرَحبا  ما زار الِعبا َ َشيٌء أفضَل من شيء زارزي اليوم  فعفّق قربته بَكمَرا زتفمة  وازطفمق 

ُّْنَم اْتتَنَْيَم »ف اءهم بِعْذق  فقال النبّي صفى هللا عفيه وسفم:  ال: أحببم أن تكوزوا الذين فق« أء 

فمذبح «  إيّماَك واْلَ فُمواَ »تتتارون عفى أعينكم  ثم أخذ الّرورة  فقال النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

لَتُْسمئَفُّن َعمْن َهمذَا يَمْوَم الِقياَممِة  أْخمَرَتُكْم ِممْن »لهم يومئٍذ  فأّفوا  فقمال النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

 «.فَْم تَْرِتعُوا حتّى أَصْبتُْم َهذَا  فََهذَا ِمَن النِّعيمِ بُيُوتُِكُم الُ وُع  فَ 

َُّريب  قال: ح ثنا ي يى بن أبي بكيمر  قمال: حم ثنا شميبان بمن عبم  المرحمن  29267   ـ ح ثنا أبو 

عن عب  المفك بن ُعَمير  عن أبي َسفَمة  عن أبي هريرة  قال: قال النبّي صفى هللا عفيه وسفم ألبي 

فَممأتَوهُ  فممازطفق بهممم إلممى ظممّل « اْزَطِفقُمموا بِنمما إلممى أبممي الَهْيممثَِم بممن التّيّهمماِن األْزَامماِرّي »بكممر وعمممر: 

ح يقته  فبسى لهم بساطا  ثم ازطفق إلمى زتفمة  ف ماء بِِقْنمٍو  فقمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

طبمه وبُسمره  فمأّفوا وشمربوا ممن المماء فقال: أر ت أن تََتيّروا من ر« فََه  تَنَقّْيَم لَنَا ِمْن ُرَطبِِه »

َهمذَا َوالّمِذي زَْوِسمي بِيمِ ِه ِممَن النِّعميِم  الّمِذي أْزمتُْم فِيمِه »ففما فرغ رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  قال: 

 «.َمْسئُولُوَن َعْنهُ يَْوَم الِقياَمِة  َهذَا الّظّل الباِر ُ  والّرَطُب الباِر ُ  َعفَْيِه الماُء الباِر ُ 

ح ثني صالح بن مسمار المروزي  قال: ح ثنا آ م بن أبي إياس  قال: ح ثنا شيبان  قمال: حم ثنا    

عب  المفك بن عمير  عن أبي سمفمة بمن عبم  المرحمن  عمن أبمي هريمرة  عمن رسمول هللا صمفى هللا 

 .«ِظّل باِر ٌ  َوُرَطٌب باِر ٌ  َوماٌء باِر ٌ »عفيه وسفم بن وه  إء أزه قال في ح يثه: 
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ـ ح ثنا عفّي بن عيسى البلاز  قال: ح ثنا سعي  بن سفيمان  عن حرمرا بمن زباتمة  قمال: 29268  

ح ثنا أبو بايرة عن أبي عسيب  مولى رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  قال: مّر النبمّي صمفى هللا 

اءه بِْعِذٍق ف «  أْطِعْمنا بُْسرا»عفيه وسفم حتى  خل حائطا لبعض األزاار  فقال لااحب ال ائى: 

لتُْسمئَفُّن »فََوَضعهُ فأّل رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم وأص ابه  ثم  عا بماء بار  فرمرا  فقمال: 

فأخذ ُعَمر الِعْذق  فضرا به األرض  حتى تناثر البسر  ثمم قمال: يما رسمول «  َعْن َهذَا يَْوَم الِقياَمةِ 

ْسَرةٍ يََس ّ بِها َتْوَعة   أْو ُتْ ٍر يُْ َخُل فِيِه ِممَن الَ مّر  زَعَْم  إءّ ِمنْ »هللا  إزا لمسالولون عن هذا  قال:  ِّ
 «.والقَرّ 

ح ثني سعي  بن عمرو السكوزّي  قال: ح ثنا بقية  عن حررا بن زباتة  قال: ح ثني أبو بايرة     

عن أبي عسيب مولى رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم  قمال: ممّر بمي النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  

ف عازي وخرتم ومعه أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما  ف خل حائطا لبعض األزاار  فأُتَِي بِبُْسِر 

لَتُْسئَفُّن َعْن َهذَا »ِعْذق منه  فوضع بين ي يه  فأّل هو وأص ابه  ثم  عا بما بار   فررا  ثم قال: 

َّّف بِها َعْوَرتَهُ  أو  زَعَْم  إءّ »فقال عمر: عن هذا يوم القيامة  فقال: «  يَْوَم الِقياَمةِ  ِمْن ثَ ثٍَة: ِخْرقٍَة 

ْسَرةٍ َس ّ بِها َتْوَعتَهُ  أْو ُتْ ِر يَْ ُخُل فِيِه ِمَن الَ ّر والقَرّ  ِّ.» 

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفّية  عن ال ريرّي  عن أبي بايرة  قال: أّمل رسمول 29269  

ّفة من خبمل شمعير لمم يُْنَتمل  بف مم سممين  ثمم شمربوا هللا صفى هللا عفيه وسفم وزاس من أص ابه أ

 «.هذا ّفه من النعيم الذي تُسئفون عنه يوم القيامة»من ت ول  فقال: 

ـ ح ثنا م اه  بن موسى  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا م م  بن عمرو  عن صووان بمن 29270  

ُُّم ال»سفيم  عن م م  بن م مو  بن لبي   قال:  تّكاثُُر فقرأها حتى بفغ: لَتُْسمئَفُّن يَْوَمئِمٍذ لما زللم ألَها

عِن النِّعيِم قالوا: يا رسول هللا عن أّي النعيم زُْسأل وإزما هو األسو ان: الماء  والتمر  وسيوفنا عفى 

 «.إّن ذلَك َسيَُكونُ »عواتقنا  والع ّو حاضر  قال: 

ي  قماء: حم ثنا َشمبَابة بمن سمّوار  ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم وال سمين بمن عفمّي الّام َائ29271  

قال: ثني عب  هللا بن الع ء أبو َرِزيمن الرمامي  قمال: حم ثنا الضم اك بمن َعمْرَزم  قمال: سممعم أبما 

إّن أّوَل مما يُْسمئَُل َعْنمهُ العَْبم ُ يَمْوَم اْلِقياَممِة ِممَن »هريرة يقول: قال رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم: 

  .«هُ: أَلَْم زُِاّح لََك ِتْسَمَك  َوتُْرَو ِمَن الماِء الباِر ِ النِّعيِم أْن يُقاَل لَ 

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا ليث  عن م اه   قال: قال أبمو معممر: 29272  

عبمم  هللا بممن سممتبرة: ممما أصممبح أحمم  بالكوفممة إء زاعممما وإن أهمموزهم عيرمما الممذي يأّممل خبممل البممّر  

 رات  ويستظّل من الظّل  وذلك من النعيم.ويررا ماء الوُ 

ـ ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن إسمماعيل بمن عيماش  عمن عبم  المرحمن بمن 29273  

النِّعيم: الَمْسئُوُل َعْنهُ يَمْوَم »ال ر  التميمّي  عن ثابم البُنَازي  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم قال: 

ْسَرةٌ تُقَّويِه  ِّ  «.َوماٌء يُْرِويِه  َوثَْوّا يَُواِريهِ  الِقياَمِة: 

ـ قال: ثنا مهران  عن إسماعيل بن عياش  عن برر بن عبم  هللا بمن برمار  قمال: سممعم 29274  

بعض أهل اليمن يقول: سمعم أبا أُمامة يقول: النعيم المسئول عنه يوم القياممة: خبمل البُمّر  والمماء 

 العذا.

ن  عمن بكيمر بمن عتيمق العمامرّي  قمال: أُتِمَي سمعي  بمن ُتبيمر ـ قال: ثنا مهران  عن سمويا29275  

 برربة عسل  فقال: أما إن هذا النعيم الذي زُْسأل عنه يوم القيامة ثُّم لَتُْسئَفُّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن بكير بن عتيق  عن سعي  بن ُتبير  29276   ـ ح ثنا أبو 

 أُتَِي برربة عسل  فقال: هذا من النعيم الذي تُسألون عنه.أزه 

 وقال آخرون: ذلك ّّل ما التذّه اإلزسان في ال زيا من شيء. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29277  

بمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: ثُمّم قال: ح ثنا ال سمن  قمال: حم ثنا ورقماء  تميعما عمن ا

 لَتُْسئَفَّن يَْوَمئٍِذ َعِن النِّعيِم قال: عن ّّل شيء من لذّة ال زيا.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عمن قتما ة  قولمه: ثُمّم لَتُْسمئَفُّن يَْوَمئِمٍذ َعمِن 29278  

 عما استو عه من زِعَمه وحقه. النِّعيِم: إن هللا عّل وتّل سائل ّّل عب 
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ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن َمْعمر  عن قتا ة لَتُْسئَفُّن يَْوَمئِمٍذ َعمِن النِّعميِم قمال:    

 إن هللا تعالى ذّره سائل ّّل ذي زعمة فيما أزعم عفيه.

ّن فيه المسألة وال سماا  إء وّان ال سن وقتا ة يقوءن: ث   ء يُسئل عنهّن ابن آ م  وما َخ ه  

ُّسوة يواري بها َسْوَءته  وّسرة ير ّ بها ُصْفبه  وبيم يظفّه.  ما شاء هللا: 

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك: أن يقممال: إن هللا أخبممر أزممه سممائل هممالءء القمموم عممن النعمميم  ولممم   

ك عمن ال ميمع  يتاص في خبره أزه سائفهم عن زوع من النعيم  ون زوع  بمل عمّم بمالتبر فمي ذلم

 فهو سائفهم ّما قال عن تميع النعيم  ء عن بعض  ون بعض.

 

 سورة العصر

 سورة العار مكيّة

 وآياتها ث  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 3-1اآلية : 
اْ القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:  }َواْلعَْاممِر *  إِّن اإِلزَسمماَن لَِوممى ُخْسممٍر *  إِءّ الّممِذيَن آَمنُممواْ َوَعِمفُممو

 الّااِلَ اِت َوتََواَصْواْ بِاْلَ ّق َوتََواَصْواْ بِالّاْبِر {.

اختفمف أهمل التأويممل فمي تأويممل قولمه: َواْلعَْاممِر فقمال بعضممهم: همو قََسممم أقسمم ربنمما تعمالى ذّممره    

 بال هر  فقال: العار: هو ال هر. ذّر من قال ذلك:

معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني 29279  

 قوله: َواْلعَْاِر قال: العار: ساعة من ساعات النهار.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ال سمن َواْلعَْامِر قمال: همو 29280  

 العرّي.

 هر  وهمو العرمّي والاواا من القول في ذلك: أن يقال: إن ربنا أقسم بالعار َواْلعَْامِر اسمم لفم  

والفيل والنهمار  ولمم يتامص ممما شممفه همذا اءسمم معنمى  ون معنمى  فكمّل مما لِلممه همذا اءسمم  

 ف اخل فيما أقسم به تّل ثناؤه.

وقوله: إّن اإلْزساَن لَِوي ُخْسٍر يقول: إن ابمن آ م لومي هفَكمة وزقامان. وّمان عفمّي رضمي هللا عنمه   

 «.ْسٍر  وإزه فيه إلى آخر ال هرإّن اإلْزساَن لَِوي خُ »يقرأ ذلك: 

ـ ح ثني ابن عب  األعفى بن واصل  قال: ح ثنا أبو زعيم الوضمل بمن  ّمين  قمال: أخبرزما 29281  

إسرائيل  عن أبي إس اق  عن عمر ذي مّر  قال: سمعم عفيما رضمي هللا عنمه يقمرأ همذا ال مرا: 

 «.ٍر  وإزه فيه إلى آخر ال هرَواْلعَْاِر َوزََوائِِب ال ّْهِر  إن اإلْزساَن لوي ُخسْ »

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة إّن اإلْزسماَن لَِومي ُخْسمٍر فومي 29282  

 «.وإزه فيه إلى آخر ال هر»بعض القراءات: 

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن سمويان  عمن أبمي إسم اق  عمن عممرو ذي ممّر  أن عفيما     ح ثنا أبو 

 «.َواْلعَْاِر َوزََوائِِب ال ّْهِر  إّن اإلْزساَن لَِوي ُخْسرٍ » عنه قرأها: رضي هللا

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29283  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  إّن اإلْزساَن لَِوي ُخْسمٍر 

 من آمن. إءّ 

إءّ الّمِذيَن آَمنُمموا وَعِمفُموا الّامماِل اِت يقممول: إءّ المذين صمم ّقوا هللا ووّحمم وه  وأقمّروا لممه بالوح ازيممة   

والطاعة  وعمفوا الاال ات  وأ ّوا ما للمهم من فرائضه  واتتنبوا ما زهماهم عنمه ممن معاصميه  

   ء بمعنى الواح .واستثنى الذين آمنوا عن اإلزسان  ألن اإلزسان بمعنى ال مع

وقوله: َوتََواَصْوا باْلَ ّق يقول: وأوصى بعضهم بعضا بفلوم العمل بمما أزملل هللا فمي ّتابمه  ممن   

 أمره  واتتناا ما زهى عنه فيه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:
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تما ة َوتََواَصمْوا بماْلَ ّق وال مّق: ـ حم ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن ق29284  

 ّتاا هللا.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثمور  عمن معممر  عمن ال سمن َوتََواَصمْوا بماْلَ ّق 29285  

 قال: ال ّق ّتاا هللا.

ح ثني عمران بن بّكار الُك ِعّي  قمال: حم ثنا خطماا بمن عثممان  قمال: حم ثنا عبم  المرحمن بمن    

ْوح الّسكوزّي  ِحْماّي لقيته بإرمينية  قمال: سممعم ال سمن يقمول فمي َوتََواَصمْوا بماْلَ ّق سنان أبو رَ 

 قال: ال ّق: ّتاا هللا.

وقوله: َوتََواَصْوا بالّاْبِر يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالامبر عفمى العممل بطاعمة هللا. وبن مو   

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة َوتََواَصممْوا بالّاممْبِر قممال: 29286  

 الابر: طاعة هللا.

ـمم حمم ثني عمممران بممن بكممار الُك عممي  قممال: حمم ثنا خطمماا بممن عثمممان  قممال: حمم ثنا عبمم  29287  

قمال: الامبر:  الرحمن بن سنان أبو روح  قمال: سممعم ال سمن يقمول فمي قولمه َوتََواَصمْوا بالّامْبرِ 

 طاعة هللا.

ح ثنا ابن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن ال سمن َوتََواَصمْوا بالّامْبِر قمال:    

 الابر: طاعة هللا.

 

 سورة الهمزة

 سورة الهملة مكيّة

 وآياتها تسع

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 9-1اآلية : 
ُهَمَلةٍ لَّمَلةٍ *  الّمِذى َتَممَع َمماء  َوَعم ّ َهُ *  يَْ َسمُب أَّن َمالَمهُ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوْيٌل لُّكلّ 

َّ ّ لَيُنبَذَّن فِي اْلُ َطَمِة *  َوَمآ أَْ َراَك َما اْلُ َطَممةُ *  زَماُر ّللّاِ اْلُموقَم َةُ *  الّتِمي تَطّ  ِفمُع َعفَمى أَْخفَ َهُ *  

 ةٌ *  فِي َعَمٍ  ّمَم ّ َةِ {.األْفئِ َةِ *  إِزَّها َعفَْيِهم ّماْلَص َ 

يعني تعالى ذّره بقوله: َوْيٌل ِلُكّل ُهَمَلةٍ الوا ي يسيل من ص ي  أهل النمار وقمي هم  لكمّل همملة:    

 يقول: لكّل ماتاا لفناس  ياتابهم وياضهم  ّما قال زيا  األع م:

َِّذباوإْن أَُغيّْب فأزَم الهاِملُ    الفَّمَلْه  تُْ لي بُو ّي إذا ءقَْيتَنِي 

ويعني بالفَّملة: الذي يعيب الناس  ويطعن فيهم. وبن و الذي قفنا في ذلك قمال أهمل التأويمل. ذّمر   

 من قال ذلك:

ـ ح ثنا مسروق بن أبان  قال: ح ثنا وّيع  عن رتل لم يسممه  عمن أبمي ال موزاء  قمال: 29288  

ال: هم الَمّراءون بالنميمة  الموّرقون بمين قفم ءبن عباس: َمْن هالءء هم الذين ب أهم هللا بالويل  ق

 األحبة  الباغون أّبر العيب.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبيه  عن رتل من أهل البارة  عن أبي ال وزاء  قال:     ح ثنا أبو 

 قفم: ءبن عباس: من هالءء الذين ز بهم هللا إلى الويل  ثم ذّر ز و ح يث مسروق بن أبان.

نا ابن ُحمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َوْيمٌل ـ ح ث29289  

 ِلُكّل ُهَمَلةٍ لَُمَلةٍ قال: الهملة يأّل ل وم الناس  والفملة: الطعان.

 وق  ُروي عن م اه  خ ا هذا القول  وهو ما:  

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي29290   ز ميح  عمن م اهم  َوْيمٌل  ـ ح ثنا به أو 

 ِلُكّل ُهَمَلةٍ قال: الهملة: الّطعّان  والفملة: الذي يأّل ل وم الناس.
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ح ثنا مسروق بن أبان ال طاا  قال: ح ثنا وّيع  قال: ح ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن    

 م اه   مثفه.

 وُروي عنه أيضا خ ا هذين القولين  وهو ما:

برار  قال: ح ثنا ي يى  قال: ح ثنا سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه  ـ ح ثنا به ابن 29291  

 َوْيٌل ِلُكّل ُهَمَلةٍ لَُمَلةٍ قال: أح هما الذي يأّل ل وم الناس  واءَخر الطعان.

وهذا ي ّل عفى أن الذي ح ّ  بهذا ال  يث ق  ّان أشكل عفيه تأويل الكفمتين  ففمذلك اختفمف زقمل   

 ا عفى ما ذّرت.الرواة عنه ما روو

ـ حم ثنا برمر  قمال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة َوْيمٌل ِلُكمّل ُهَممَلةٍ لَُممَلةٍ أمما 29292  

 الهملة: فآّل ل وم الناس  وأما الفملة: فالطعان عفيهم.

ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران  عمن سمعي  بمن أبمي َعروبمة  عمن قتما ة  قمال: الهمملة: آّمل    

 وم الناس: والفملة: الطعان عفيهم.ل 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن خثيم  عن سعي  بن ُتبير  عن 29293  

 ابن عباس: َوْيٌل ِلُكّل ُهَمَلةٍ لَُمَلةٍ قال: ويل لكّل طعان ماتاا.

ن أبمي العاليمة  قمال: ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع  ع29294  

 الُهملة: يهمله في وتهه  والفملة: من خفوه.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتما ة  قمال: يهممله ويفممله 29295  

 بفسازه وعينه  ويأّل ل وم الناس  ويطعن عفيهم.

عا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن ـ ح ثني ال ر   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تمي29296  

 م اه   قال: الُهَملة بالي   والفَّملة بالفسان.

 وقال آخرون في ذلك ما:  

ـ ح ثني به يموزُس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قمول هللا: َوْيمٌل ِلُكمّل 29297  

لفمملة: المذي يفمملهم بفسمازه ُهَمَلةٍ لَُمَلةٍ قال: الهملة: الذي يهمل الناس بيم ه  ويضمربهم بفسمازه  وا

 ويعيبهم.

واختُِفف في المعنّي بقوله: َوْيٌل ِلُكّل ُهَمَلةٍ فقال بعضهم: ُعنَِي بذلك: رتل من أهل الررك بعينمه    

فقال بعض من قال هذا القول: هو تميل بن عامر الُ َم ّي. وقمال آخمرون ممنهم: همو األخمنس بمن 

 ه:شريق. ذّر من قال: ُعنِي به مررك بعين

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29298  

 عباس  قوله: َوْيٌل ِلُكّل ُهَمَلةٍ لَُمَلةٍ قال: مررك ّان يَْفِمُل الناس ويَْهِمُلُهْم.

 ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر  29299  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن رتمل ممن أهمل الّرقّمة قمال: 

 زللْم في تميل بن عامر الُ َم ّي.

ـ ح ثني ال ر   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  في قوله ُهَمَلةٍ لَُممَلةٍ قمال: ليسمم 29300  

 ء: زعم الرقاشّي.بتاصة ألح   زللْم في تميل بن عامر قال ورقا

وقال بعض أهل العربية: هذا من زوع ما تذّر العرا اسم الريء العام  وهي تقام  بمه الواحم     

ّما يقال في الك م  إذا قال رتل ألح : ء أزورك أب ا: ّمل ممن لمم يلرزمي  ففسمم بلائمره  وقائمل 

 ذلك يقا  تواا صاحبه القائل له: ء أزورك أب ا.

نّي به  ّّل من ّازم هذه الاوة صوته  ولمم يقام  بمه قام  آخمر. ذّمر ممن وقال آخرون: بل مع  

 قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29301  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   في قول هللا: َوْيٌل ِلُكّل 

 لَُمَلةٍ قال: ليسم بتاصة ألح . ُهَمَلةٍ 

والاواا من القول في ذلك: أن يقال: إن هللا عمّم بمالقول ّمّل همملة لمملة  ّمّل ممن ّمان بالاموة   

 التي وصف هذا الموصوا بها  سبيفه سبيفه ّائنا من ّان من الناس.
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لم ينوقه فمي سمبيل هللا  ولمم وقوله: الِّذي َتَمَع ماء  َوَع ّ َهُ يقول: الذي تمع ماء  وأحاى ع  ه  و  

 يال ّ حّق هللا فيه  ولكنه تمعه فأوعاه وحوظه.

واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأه من قّراء أهل الم ينة أبو تعور  وعامة قمّراء الكوفمة سموى   

بالتر ي   وقرأ ذلك عاممة قمّراء الم ينمة وال  ماز  سموى أبمي تعومر وعاممة قمّراء « َتّمع»عاصم: 

بالتتويف  وّفهم م معون عفى تر ي  ال ال من َع ّ َهُ  عفمى « َتَمع»ومن الكوفة عاصم   البارة 

َتَممَع »الوته الذي ذّرت من تأويفه. وق  ذُّر عن بعمض المتقم ّمين بإسمنا  غيمر ثابمم  أزمه قمرأه: 

أسممت يل بتتويممف المم ال  بمعنممى: تمممع ممماء   وتمممع عرمميرته وَعمم َ َه. هممذه قممراءة ء « ممماء  َوَعمم َ َهُ 

 القراءة بها  بت فِها قراءة األماار  وخروِتها عما عفيه ال  ة م معة في ذلك.

وأما قوله: َتَمَع ماء  فإن التر ي  والتتويف فيهما صموابان  ألزهمما قراءتمان معروفتمان فمي قَمَرأَة   

 األماار  متقاربتا المعنى  فبأيتهما قرأ القارىء فمايب.

لَهُ أْخفَ َهُ يقول: ي سب أن مالمه المذي تمعمه وأحاماه  وبتمل بإزواقمه  ُمتفم ُه وقوله: يَْ َسُب أّن ما  

في ال زيا  فمليٌل عنه الموت. وقيل: أخف ه  والمعنى: يتف ه  ّما يقال لفرتل الذي يأتي األمر الذي 

ا يهفك يكون سببا له ّه: َعِطب وهللا ف ن  وهفك وهللا ف ن  بمعنى: أزه يَْعَطب من فعفه ذلك  ولم

 بع  ولم يعطب وّالرتل يأتي الُموبِقة من الذزوا:  خل وهللا ف ن النار.

َّ ّ يقول تعالى ذّره: ما ذلك ّمما ظمّن  لميس مالُمه متفم َه  ثمم أخبمر تمّل ثنماؤه أزمه هالمك    وقوله: 

اْلُ َطَممِة: ومعذّا عفمى أفعالمه ومعاصميه  التمي ّمان يأتيهما فمي الم زيا  فقمال تمّل ثنماؤه: لَيُْنبَمذَّن فِمي 

يقول: ليُقذفّن يوم القيامة في الُ َطمة  وال طمة: اسمم ممن أسمماء النمار  ّمما قيمل لهما: تهمنم وَسمقَر 

 ولََظى  وأحسبها سميم بذلك لَ ْطِمها ّّل ما ألقي فيها  ّما يقال لفرتل األّول: الُ َطَمة.

يعنمي: همذا الهمملة الفمملة « اْلُ َطَممةِ  لَيُْنبَمذَاّن فِمي»وذُّر عن ال سن البارّي أزه ّان يقرأ ذلك:   

 وماله  فثنّاه لذلك.

وقوله: َوما أْ َراَك ما اْلُ َطَمةُ يقول: وأّي شيء أشعرك يا م م  مما ال طممة  ثمم أخبمره عنهما مما   

َوَهُ هما هي  فقال تّل ثناؤه: هي زاُر ّللّاِ الُموقَ َةُ الّتِي تَّطِفمُع َعفمى األْفئِم َةِ يقمول: التمي يطفمع ألمهما و

القفوا واءط ع والبفوغ ق  يكوزان بمعنى. ُحكي عن العرا سماعا: متى َطفَْعَم أَْرَضنا وطفعُم 

 أرضي: بفام.

وقوله: إزّها َعفَيِهْم ُماْلَص َةٌ يقول تعالى ذّره: إن الُ َطمة التي وصوم صوتها عفيهم  يعني: عفى   

قمة وهمي تُْهَممل وء تُْهَممل وقم  قُرئتما تميعما. وبن مو هالءء الهّمازين الفّمازين ُماْلَص ةٌ: يعنمي: مطب

 الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

َُّريب  قال: ح ثنا َطْفق  عن ابن ظهير  عن الس ّي  عن أبي مالك  عمن ابمن 29302   ـ ح ثنا أبو 

 عباس في مالص ة: قال: ُمْطبَقَة.

ثني أبي  عمن فضميل بمن ممرزوق  عمن عطيمة  فمي قولمه: ـ ح ثني عبي  بن أسباط  قال: 29303  

 إزّها َعفَْيِهْم ُماْلَص َةٌ قال: ُمْطبَقَة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا يعقموا  عمن تعومر  عمن سمعي   قمال: فمي النمار رتمل فمي 29304  

ا عبم ي ِشْعب من ِشعابها ينا ي مق ار ألف عام: يا حنّان يا منّان  فيقول رّا العّلة ل بريمل: أخمر

من النار  فيأتيها في  ها ُمْطبَقَة  فيرتع فيقول: يا رّا إزّها َعفَْيِهْم ُماْلَص َةٌ فيقول: يما تبريمل فُّكهما  

وأخرا عب ي من النار  فيوكها  ويترا مثل التيال  فيُطرح عفى سماحل ال نمة حتمى يُنبمم هللا لمه 

 شعرا ول ما و ما.

ح ثنا ابن ُعفَية  عن أبي رتاء  عن ال سن  في قولمه:  ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال:29305  

 إزّها َعفَْيهْم ُماْلَص َةٌ قال: مْطبَقة.

َُّريب  قال: حم ثنا وّيمع  عمن مضمرس بمن عبم  هللا  قمال: سممعم الضم اك 29306   ـ ح ثنا أبو 

 إزّها َعفَْيِهْم ُماْلَص َةٌ قال: مطبقة.

ني عمي  قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس: ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ث   

 إزّها َعفَْيِهْم ُماْلَص َةٌ قال: عفيهم مافقة.
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ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة إزّهمما عفَممْيِهْم ُماْلصمم َةٌ: أي 29307  

 مطبقة.

ه: إزّهما َعفَمْيِهْم ُماْلَصم َةٌ ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولم29308  

 قال: مطبقة.

والعرا تقول: أوص  الباا: أغفق. وقوله: فِي َعَمٍ  ُمَم ّ َةٍ اختفوم القّراء في قمراءة ذلمك  فقرأتمه   

« فِي ُعُمم ٍ »عامة قّراء الم ينة والبارة: فِي َعَمٍ  بوتح العين والميم. وقرأ ذلك عامة قّراء الكوفة: 

. والقول في ذلك عن زا أزهما قراءتان معروفتان  ق  قرأ بكل واح ة منهما عفمماء بضم العين والميم

مممن القممّراء  ولاتممان صمم ي تان. والعممرا ت مممع العمممو : ُعُممم ا وَعَممم ا  بضممم ال ممرفين وفت هممما  

وّذلك توعمل فمي تممع إهماا  ت معمه: أُُهبما  بضمم األلمف والهماء  وأََهبما بوت همما  وّمذلك القضمم  

 قرأ القارىء فمايب.فبأيتهما 

واختفف أهل التأويل في معنمى ذلمك  فقمال بعضمهم: إزهما عفميهم ُمالصم ة بعمم  ممم ّ ة: أي مافقمة   

 مطبقة عفيهم  وّذلك هو في قراءة عب  هللا فيما بفانا.

إزّهما »ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن سمويان  عمن قتما ة  فمي قمراءة عبم  هللا: 29309  

 «.ُماْلَص َةٌ بِعََمٍ  ُمَم ّ َةٍ  َعفَْيِهمْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إزما  خفوا في عم   ثم م ّت عفيهم تفك العمم  بعمما . ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29310  

م   فم ّت عفيهم بعما   وفي أعناقهم الس سل  فُس ّت بهما عباس فِي َعَمٍ  ُمَم ّ َةٍ قال: أ خفهم في ع

 األبواا.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم  فِمي َعَممٍ  ممن ح يم  مافمولين 29311  

 فيها  وتفك العم  من زار ق  احترقم من النار  فهي من زار ُمَم ّ ةٍ لهم.

 ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: هي َعَم  يعذّبون بها.   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فِي َعَمٍ  ُمَم ّ َةٍ ّنا ز  ّ  أزهما 29312  

 عم  يعذّبون بها في النار  قال برر: قال يلي : في قراءة قتا ة: َعَمٍ .

 ّ َةٍ قمال: عممو  يعمذّبون بمه ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سعي   عن قتا ة فِي َعَمٍ  ُممَ    

 في النار.

وأولى األقوال بالاواا في ذلمك قمول ممن قمال: معنماه: أزهمم يعمذّبون بعمم  فمي النمار  وهللا أعفمم   

ّيف تعذيبه إياهم بها  ولم يأتنا خبر تقوم به ال  ة باوة تعذيبهم بهما  وء ُوِضمَع لنما عفيهما  ليمل  

 ر الذي قفنا ياّح عن زا  وهللا أعفم.فن رك به صوة ذلك  ف  قول فيه  غي

 

 سورة الفيل

 سورة الويل مكية

 وآياتها خمس

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 5-1اآلية : 
ْيمم َُهْم فِممي  َّ ْيممَف فَعَممَل َربّممَك بِأَْصممَ اِا اْلِويممِل *  أَلَممْم يَْ عَممْل  َّ القممول فممـي تأويممـل قولممه تعممالى:}أَلَْم تَممَر 

ُّوِل {.تَْضِفيٍل *  َوأَْرَسَل عَ  َّعَْاٍف ّمأْ  فَْيِهْم َطْيرا  أَبَابِيَل *  تَْرِميِهم بِِ َ اَرةٍ ّمن ِسّ يٍل *  فََ عَفَُهْم 

َّْيَف     يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: ألم تنظر يا م م  بعين قفبك  فترى بها 

 ون تتريب الكعبة من الَ بَرة ورئيسهم أبرهة فَعََل َربَّك بأصَ اِا اْلِويِل الذين قَِ موا من اليمن يري

ْيمم َُهْم فِممي تَْضممِفيٍل يقمول: ألممم ي عممل سممعي ال برمة أصمم اا الويممل فممي  َّ ال برمّي األشممرم أَلَممْم يَْ عَمْل 

 تتريب الكعبة فِي تَْضِفيٍل يعني: في تضفيفهم عما أرا وا وحاولوا من تتريبها.
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يمَل يقمول تعمالى ذّمره: وأرسمل عفميهم ربمك طيمرا متوّرقمة  يتبمع وقوله: وأْرَسَل َعفَمْيِهْم َطْيمرا أبابِ   

بعضها بعضا من زواح شتى وهي تماع ء واح  لها  مثل الرماطيى والعبا ي  وز مو ذلمك. وزعمم 

أبو ُعبي ة معمر بن المثنى  أزه لم ير أح ا ي عل لها واح ا. وقال الوّراء: لمم أسممع ممن العمرا فمي 

بممو تعوممر الّرَؤاِسممّي  وّممان ثقممة  أزممه سمممع أن واحمم ها: إبالممة. وّممان توحيمم ها شمميئا. قممال: وزعممم أ

الكسائي يقول: سمعم الن مويين يقولمون: إبمول  مثمل الع مول. قمال: وقم  سممعم بعمض الن مويين 

 يقول: واح ها: أبيل.

 وبن و الذي قفنا في األبابيل: قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:  

  قال: ح ثنا ي يمى بمن سمعي   قمال: حم ثنا حمما  بمن سمفمة  عمن ـ ح ثنا سّوار بن عب  هللا29313  

 عاصم بن به لة  عن زّر  عن عب  هللا  في قوله: َطْيرا أبابِيَل قال: فرق.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ي يى وعب  الرحمن  قاء: حم ثنا حمما  بمن َسمفَمة  عمن عاصمم  عمن    

 ِزّر  عن عب  هللا  قال: الِوَرق.

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29314  

 قوله: َطْيرا أبابِيَل قال: يتبع بعُضها بعضا.

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

 هي التي يتبع بعُضها بعضا. قوله: َوأْرَسَل َعفَْيِهْم َطْيرا أبابِيَل قال:

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ثني عب  األعفى  قال: حم ثنا  او   عمن إسم اق بمن عبم  هللا بمن 29315  

 ال ار  بن زوفل  أزه قال في: َطْيرا أبابِيَل قال: هي األقاطيع  ّاإلبل الماَلبّفة.

عمن سمعي  بمن عبم  المرحمن بمن  ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا القُّمّي  عن تعومر 29316  

 أبلى َطْيرا أبابِيَل قال: متوّرقة.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  قال: حم ثنا الوضمل  عمن ال سمن َطْيمرا أبابِيمَل قمال: 29317   ـ ح ثنا أبو 

 الكثيرة.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسرائيل  عمن تمابر  عمن ابمن سمابى  عمن أبمي 29318   ـ ح ثنا أبو 

 : األبابيل: الّلَمر.سفمة  قاء

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى  وحم ثني ال مر   29319  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فمي قمول هللا: أبابِيمَل 

 قال: هي شتى متتابعة م تمعة.

   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة قال: األبابيل: الكثيرة.ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي 29320  

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة قال: األبابيل: الكثيرة.   

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29321  

 تتابعة. بعُضها عفى أَثََر بعض.يقول في قوله: َطْيرا أبابِيَل يقول: م

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َطْيمرا أبابِيمَل قمال: 29322  

 األبابيل: المتتفوة  تأتي من ها هنا  وتأتي من ها هنا  أتتهم من ّّل مكان.

 الب ر. وذُّر أزها ّازم طيرا أُخرتم من الب ر. وقال بعضهم: تاءت من قِبَل

ثم اختفووا في صوتها  فقال بعضهم: ّازم بيضماء. وقمال آخمرون: ّازمم سمو اء. وقمال آخمرون:   

 ّازم خضراء  لها خراطيم ّتراطيم الطير  وأّّف ّأّّف الك ا.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن ابن عمون  عمن م مم  بمن سميرين  فمي قولمه: 29323  

قمال ابمن عبماس: همي طيمر  وّازمم طيمرا لهما خمراطيم ّتمراطيم الطيمر  وأّمّف َطْيرا أَبَابِيَل قال: 

 ّأّّف الك ا.

ح ثني ال سن بن َخفف الواسطّي  قال: ح ثنا وّيمع وَرْوح بمن عبما ة  عمن ابمن عمون  عمن ابمن    

 سيرين عن ابن عباس  مثفه.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن ابن عون  عن ابن عباس  ز وه     .ح ثنا أبو 

ـم حم ثنا يعقموا  قمال: حم ثنا هرميم  قممال: أخبرزما حسمين  عمن عكِرممة  فمي قولمه: َطْيممرا 29324  

 أبابِيَل قال: ّازم طيرا ُخْضرا  خرتم من الب ر  لها رؤوس ّرؤوس السباع.
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ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن األعممح  عمن أبمي 29325  

 ن ُعمير َطْيرا أبابِيَل قال: هي طير ُسو  بَْ رية  في مناقرها وأظوارها ال  ارة.سويان  عن عبي  ب

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن سمويان  عمن األعممح  عمن أبمي سمويان  عمن عبيم  بمن    

 عمير: َطْيرا أبابِيَل قال: ُسو  بَْ رية  في أظافيرها ومناقيرها ال  ارة.

خارتة  عن عب  هللا بن عون  عمن ابمن سميرين  عمن ابمن عبماس قمال: لهما قال: ثنا مهران  عن    

 خراطيم ّتراطيم الطير  وأّّف ّأّّف الك ا.

ـ ح ثنا ي يى بن طف ة اليربوعّي  قال: ح ثنا فضيل بن عياض  عن عطاء بن السمائب  29326  

 ُصْور  تتتفف عفيهم. عن سعي  بن ُتبير  في قوله: َطْيرا أبابِيَل قال: طير ُخْضر  لها مناقير

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عمن سمويان  عمن األعممح  عمن أبمي سمويان  عمن عبيم  بمن      ح ثنا أبو 

 عمير  قال: طيرا سو ا ت مل ال  ارة في أظافيرها ومناقيرها.

رسمفها هللا وقوله: تَْرِميِهْم بِِ َ اَرةٍ ِمْن ِسّ يٍل يقول تعالى ذّره: ترمي همذه الطيمر األبابيمل التمي أ  

 عفى أص اا الويل  ب  ارة من س يل.

وق  بيّنا معنى س يل في موضع غير هذا  غير أزا زذّر بعض ما قيل من ذلك في هذا الموضمع    

 من أقوال َمْن لم زذّره في ذلك الموضع. ذّر من قال ذلك:

  عمن ابمن ـ ح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان  عمن السم ّي  عمن عكِرممة29327  

 عباس ِح اَرةٍ ِمْن َسّ يٍل قال: طين في ح ارة.

ـ ح ثني ال سين بن م مم  المذارع  قمال: حم ثنا يليم  بمن ُزَريمع  قمال: حم ثنا سمعي   عمن 29328  

 قتا ة  عن عكِرمة  عن ابن عباس تَْرِميِهْم بِِ  اَرةٍ ِمْن َسّ يٍل قال: من طين.

ب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن الّس ّي  عمن عكِرممة  ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ع29329  

 عن ابن عباس ِحَ اَرةٍ ِمْن َسّ يٍل قال: سنك وّل.

ـمم حمم ثني ال سممين بممن م ممم  الممذارع  قممال: حمم ثنا يليمم  بممن ُزَريممع  عممن ُعمممارة بممن أبممي 29330  

 .حواة  عن عكِرمة  في قوله: تَْرِميِهْم بِِ  اَرةٍ ِمْن َسّ يٍل قال: من طين

ـ حم ثنا ابمن المثنمى  قمال: حم ثنا م مم  بمن تعومر  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن َشمْرقِي  قمال: 29331  

 سمعم عكِرمة يقول: تَْرِميِهْم بِِ  اَرةٍ ِمْن َسّ يٍل قال: سنك وّل.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا حاين  عن عكِرمة  قال: ّازم ترميهم 29332  

ل: فإذا أصماا أحم هم خمرا بمه الُ م َرّي  قمال: ّمان أّول يموم ُرؤي فيمه ال م رّي ب  ارة معها  قا

 قال: لم يُر قبل ذلك اليوم  وء بع ه.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن موسى بن أبمي عائرمة  قمال: ذّمر 29333  

 أبو الُكنو   قال:  ون الِ ّماة وفوق الع سة.

برار  قال: ح ثنا أبو أحم   قال: حم ثنا سمويان  عمن موسمى بمن أبمي عائرمة  ـ ح ثنا ابن 29334  

 قال: ّازم ال  ارة التي ُرُموا بها أّبَر من الع َسة وأصار من الِ ّمَاِة.

ـمم قممال: ثنمما أبممو أحممم  الّلبيممرّي  قممال: حمم ثنا إسممرائيل  عممن موسممى بممن أبممي عائرممة  عممن 29335  

 عمران  مثفه.

  29336 ُّ َريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن سمويان  عمن السم ّي  عمن عكرممة  عمن ابمن ـ حم ثنا أبمو 

 عباس: سّ يل بالوارسية: سنك وّل  َحَ ر وطين.

َُّريممب  قممال: حمم ثنا وّيممع  عممن إسممرائيل  عممن تممابر بممن سممابى  قممال: هممي 29337   ـمم حمم ثنا أبممو 

 باألع مية: سنك وّل.

ي   عن قتا ة  قال: ّازم مع ّّل طير ث ثمة ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سع29338  

 أح ار: ح ران في رتفيه  وح ر في منقاره  ف عفم ترميهم بها.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابمن ثمور  عمن معممر  عمن قتما ة ِحَ ماَرةٍ ِممْن َسمّ يٍل 29339  

 قال: هي من طين.
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عن معمر  عن قتا ة  قال: هي طير بِيض   ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور 29340  

خرتم من قِبَمل الب مر  ممع ّمّل طيمر ث ثمة أح مار: َح مران فمي رتفيمه  وح مر فمي منقماره  وء 

 يايب شيئا إء هَرمه.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزا عمرو بن ال ار  بن يعقوا أن أباه 29341  

 رمم بال  ارة  ّازم ت مفها بأفواهها  ثم إذا ألقتها زَِوى لها ال ف .أخبره أزه بفاه أن الطير التي 

 وقال آخرون: معنى ذلك: ترميهم ب  ارة من سماء ال زيا. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: تَْرِميِهْم بِِ  ماَرةٍ ِممْن 29342  

 زيا  قال: والسماء ال زيا اسمها سّ يل  وهي التي أزلل هللا تّل وعّل عفى قوم َسّ يٍل قال: السماء ال

 لوط.

ـ قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزا عمرو بمن ال مار   عمن سمعي  بمن أبمي هم ل  أزمه 29343  

 بفاه أن الطير التي رمم بال  ارة  أزها طير تترا من الب ر  وأن س يل: السماء ال زيا.

ل الذي قالمه ابمن زيم  ء زعمرا لام ته وتهما فمي خبمر وء عقمل  وء لامة  وأسمماء ء وهذا القو  

 تُ رك إء من لاة سائرة  أو خبر من هللا تعالى ذّره.

وّان السبب الذي من أتفه حفّم عقوبة هللا تعالى بأصم اا الويمل  مسمير أبرهمة ال برمّي ب نم ه   

 الذي  عاه إلى ذلك فيما: معه الويل  إلى بيم هللا ال رام لتتريبه. وّان

ـ ح ثنا به ابن حمي   قال: ح ثنا سفمة بن الوضل  قال: ح ثنا ابن إس اق  أن أبرهة بنمى 29344  

ّنيسة بانعاء  وّان زارازيا  فسماها القُفّْيس لم يُر مثفها في زمازها بري من األرض وّتب إلى 

لم يُبن مثفها لمفك ّان قبفك  ولسمُم بُمنتمه الن اشي مفك ال برة: إن ق  بنيم لك أيها المفك ّنيسة  

حتى أصرا إليها حاّا العرا. ففما ت  ّثم العرا بكتاا أبرهة ذلك لفن اشّي  غضب رتمل ممن 

النَّسأة أح  بن فُقَيم  ثم أح  بني مفك  فترا حتى أتى القُفَميس  فقعم  فيهما  ثمم خمرا فف مق بأرضمه  

قيل: صنعه رتل من أهل هذا البيم  المذي ت مّج العمرا فأُْخبر أبرهة بذلك  فقال: من صنع هذا  ف

إليه بمكة  لما سمع من قولك: أصرا إليه حاّا العمرا  فاضمب  ف ماء فقعم  فيهما  أي أزهما ليسمم 

لذلك بأهل فاضمب عنم  ذلمك أبرهمة  وحفمف ليسميرّن إلمى البيمم فيه ممه  وعنم  أبرهمة رتمال ممن 

م  بن ُخَلاعي بن ِحَلابة الذّّوازي  ثم الّسمفَمي  فمي العرا ق  قَِ موا عفيه يفتمسون فضفه  منهم م 

زور من قومه  معه أو له يقال له قيس بن خلاعي فبينما هم عن ه  َغِريهم عب  ألبرهة  فبعث إليهم 

فيه باذائه  وّان يأّل الُتَاى ففما أتى القموم باذائمه  قمالوا: وهللا لمئن أّفنما همذا ء تملال تسمبّنا بمه 

فقام م م  بن خلاعي  ف اء أبرهة فقال: أيها المفك  إن هذا يوم عيم  لنما  ء زأّمل  العرا ما بقينا 

فيه إء الُ نوَا واألي ي  فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحببتم  فإزما أّمرمتكم بامذائي  لمنمللتكم 

 عن ي.

م إلمى حمّج ثم إن أبرهة تّوا م م  بن ُخَلاِعي  وأّممره عفمى مضمر  أن يسمير فمي النماس  يم عوه  

القُفّيس  ّنيسته التي بناها  فسار م م  بن ِخلاعي  حتى إذا زلل ببعض أرض بني ّنازة  وق  بفغ 

أهل تهامة أمره  وما تاء له  بعثوا إليه رت   من ُهذَيل يقال له ُعْروة بن حياض الم صي  فرماه 

تممل أخمموه  فف ممق بسمهم فقتفممه وّممان مممع م ممم  بممن خلاعممي أخمموه قميس بممن خلاعممي  فهممرا حممين قُ 

 بأبرهة فأخبره بقتفه  فلا  ذلك أبرهة غضبا وحنقا  وحفف ليالوّن بني ّنازة  وليه مّن البيم.

ثم إن أبرهة حين أتمع السير إلمى البيمم  أممر الُ ْبرمان فتهيمأْت وت ّهملْت  وخمرا معمه بالويمل    

ين سممعوا أزمه يريم  هم م وسمعم العرا بذلك  فأعظموه  وفُِظعوا به  ورأوا تها ه حقّا عفميهم  حم

الكعبة  بيم هللا ال رام  فترا رتل ّان من أشراا أهل الميمن ومفموّهم  يقمال لمه ذو زَْومر  فم عا 

قومه ومن أتابه من سائر العمرا  إلمى حمرا أبرهمة  وتهما ه عمن بيمم هللا  ومما يريم  ممن ه ممه 

ق أصم ابه  وأُِخمذَ لمه ذو زومر وإخرابه  فأتابه من أتابه إلى ذلك  وَعَرض له  وقاتفمه  فُهملم وتومرّ 

أسيرا ففما أرا  قتفه  قال ذو زور: أيها المفك ء تقتفنمي  فإزمه عسمى أن يكمون بقمائي معمك خيمرا لمك 

 من قتفي فترّه من القتل  وحبسه عن ه في وثاق. وّان أبرهة رت   حفيما.

رض له زُوَيل بن ثم مضى أبرهة عفى وتهه ذلك يري  ما خرا له  حتى إذا ّان بأرض خثعم  ع  

حبيب التثعمّي في قبيفَي خثعم: َشهران  وزاهس  ومن معه من قبائل العرا  فقاتفه فهلمه أبرهة  
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وأُِخذ له أسيرا  فأُتِي به ففما هّم بقتفه  قال له زويل: أيها المفك ء تقتفني  فإزي  ليفك بأرض العرا  

ع والطاعة فأعواه وخفّمى سمبيفه  وخمرا وهاتان ي اي لك عفى قبيفي خثعم: شهران  وزاهس  بالسم

به معه  ي له عفى الطريق حتى إذا ممّر بالطمائف  خمرا إليمه مسمعو  بمن ُمعَتّمب فمي رتمال ثقيمف  

فقال: أيها المفك  إزما ز ن عبي ك  سامعون لك مطيعون  ليس لمك عنم زا خم ا  ولميس بيتنما همذا 

بمكمة يعنمون الكعبمة وز من زبعمث معمك ممن  بالبيم الذي تري  يعنون الم ّت إزمما تريم  البيمم المذي

ي لك  فت اوز عنهم  وبعثوا معهم أبا ِرغمال فتمرا أبرهمة ومعمه أبمو ِرغمال حتمى أزللمه الماّممس  

 ففما أزلله به مات أبو ِرغال هناك  فََرتمم العرا قبره  فهو القبر الذي ترتم الناس بالماّمس.

ة  يقال له األسو  بن مقاو   عفى خيل له حتمى ولما زلل أبرهة الماّمس  بعث رت   من ال بر  

ازتهى إلمى مكمة  فسماق إليمه أمموال أهمل مكمة ممن قمريح وغيمرهم  وأصماا فيهما مئتمي بعيمر لعبم  

المطفب بن هاشم  وهو يومئٍذ ّبير قريح وسميّ ها وهّممم قمريح وّنازمة وُهمذَيل وممن ّمان معهمم 

قمة لهمم بمه  فترّموا ذلمك  وبعمث أبرهمة ُحناطمة بال رم من سائر الناس بقتاله  ثم عرفوا أزهمم ء طا

ال ميرّي إلى مكة  وقال له: سل عن سي  هذا البف  وشريوهم  ثم قل له: إن المفك يقول لكم: إزمي لمم 

آت ل ربكم  إزما تئم له م البيم  فإن لم تعرضوا  وزه ب را ف  حاتة لي ب مائكم  فإن لمم يُمِر  

 حربي فأتني به.

كة  سأل عن سي  قريح وشريوها  فقيل: عب  المطفب بن هاشم بن عبم  منماا ففما  خل حناطة م  

ابن قَُاّي  ف اءه فقال له ما أمره به أبرهة  فقال له عب  المطفب: وّللّاِ ما زري  حربه  وما لنا بذلك 

من طاقة هذا بيم هللا ال مرام  وبيمم خفيفمه إبمراهيم عفيمه السم م أو ّمما قمال فمإن يمنعمه فهمو بيتمه 

َحَرمه  وإن يُْتِل بينه وبينه  فوهللا ما عن زا له من  افع عنه  أو ّما قال فقمال لمه حناطمة: فمازِطفْق و

إلمى المفممك  فإزممه قمم  أمرزممي أن آتيممه بممك. فممازطفق معمه عبمم  المطفممب  ومعممه بعممض بنيممه  حتممى أتممى 

قمال: يما ذا زَْومر  العسكر  فسأل عن ذي زَْور  وّان له ص يقا  فَ ُّل عفيه  ف ماءه وهمو فمي م بسمه  ف

هل عن ك َغناء فيما زلل بنا  فقال له ذو زور  وّان له ص يقا: وما َغنَاُء رتل أسير في ي ي مفك  

ينتظر أن يقتفه غ ّوا أو عريا ما عن ي غناء في شيء ممما زملل بمك  إءّ أن أُزَيسما سمائق الويمل لمي 

ن يسمتأذن لمك عفمى المفمك  فتكفممه ص يق  فسأرسل إليه  فأوصيه بك  وأُعظم عفيه حقك  وأسأله أ

بما تري   ويروع لك عن ه بتير  إن ق ر عفى ذلك. قال: حسبي  فبعث ذو زَْور إلى أُزيس  ف ماء بمه  

فقال: يا أُزيس إن عب  المطفب سيّ  قريح  وصاحب ِعير مكة  يُطعم الناس بالسهل  والوحوش في 

ذْن له عفيه  وازوْعه عن ه بما استطعم  فقال: رؤوس ال بال  وق  أصاا المفُك له مئتي بعير  فاستأ

 أفعل.

فكفّم أُزيس أبرهة  فقال: أيها المفك  هذا سيّ  قريح ببابك  يستأذن عفيك  وهو صاحب ِعير مكمة    

يُطعم الناس بالسهل  والوحوش في رؤوس ال بال  فأْذَْن له عفيك  ففيكفمك ب اتتمه  وأحسمن إليمه. 

عب  المطفب رت   عظيما وسميما تسميما ففمما رآه أبرهمة أتفّمه وأّرممه  قال: فأِذن له أبرهة  وّان

أن ي فس ت ته  وّمِره أن تمراه ال برمة يُِ فُسمه معمه عفمى سمرير ُمفكمه  فنملل أبرهمة عمن سمريره  

ف فس عفى بساطه  فأتفسه معه عفيه إلى تنبه  ثمم قمال لترتمازمه: قمل لمه مما حاتتمك إلمى المفمك  

فقال له عب  المطفب: حاتتي إلى المفك أن ير ّ عفّي مئتي بعير أصابها لي فقال له ذلك الترتمان  

ففما قال له ذلك  قال أبرهة لترتمازه: قل له: ق  ّنم أع بتنمي حمين رأيتمك  ثمم َزِهم ت فيمك حمين 

ّفّمتَني  أتكفمني في مئتي بعير أصبتها لك  وتترك بيتا هو  ينك و يمن آبائمك  قم  تئمم له ممه فم  

ه  قال لمه عبم المطفب: إزمي أزما رّا اإلبمل  وإن لفبيمم ربما سميمنعه  قمال: مما ّمان ليَُمنمع تكفمني في

 مني  قال: فأزم وذاك  ار   إلّي إبفي.

وّان فيما زعم بعض أهل العفم قم  ذهمب ممع عبم  المطفمب إلمى أبرهمة  حمين بعمث إليمه حناطمة    

نازمة  وهمو يومئمٍذ سميّ  بنمي ّنازمة  يعمر بن زُواثة بن عم ّي بمن الم يل بمن بكمر بمن عبم  منماا بمن ّ

وخويِف  بن واثفة الُهذَلّي وهو يومئٍذ سي  ُهمذَيل  فعرضموا عفمى أبرهمة ثفمث أمموال تِهاممة  عفمى أن 

 يرتع عنهم  وء يه م البيم  فأبي عفيهم  وهللا أعفم.

بم  وّان أبرهة  ق  ر ّ عفى عب  المطفمب اإلبمل التمي أصماا لمه  ففمما ازامرفوا عنمه ازامرا ع  

المطفممب إلممى قممريح  فممأخبرهم التبممر  وأمممرهم بممالتروا مممن مكممة  والت ممّرز فممي َشممعَف ال بممال 
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والرعاا  تتّوفا عفيهم من َمعَّرة ال يح ثم قام عب  المطفب  فأخذ ب فّقة البماا  بماا الكعبمة  وقمام 

ذ معه زور من قمريح يم عون هللا  ويستنامروزه عفمى أبرهمة وتنم ه  فقمال عبم  المطفمب  وهمو آخم

 ب فقة باا الكعبة:

 يا َرّا ء أْرُتو لَُهْم ِسَواّايا َرّا فاْمنَْع ِمْنُهْم ِحماّا  

 إّن َع ُّو البَْيِم َمْن عا َاّااْمنَْعُهُم أْن يَُتّربُوا قَُراّا  

 وقال أيضا:  

 ء ُهّم إّن اْلعَْب َ يَْمنُُع َرْحفَهُ فاْمنَْع ِح لْك  

 َ الُُهْم َغْ وا ِمَ الْك ء يَْاِفبَّن َصِفيبُُهْمومِ  

 فَفَئِْن فَعَْفَم فَُربَّماأْولى فأْمٌر ما بَ َا لَْك  

 َوْلئَِن فَعَْفَم فإزُّهأْمٌر تُتِّم بِِه فَعالَْك  

 وقال أيضا:  

َّذَِلْك   ُّْنُم إذَا أتى باغٍ بَِسْفٍمنَُرّتي أن تَُكوَن لَنَا   و

 اَن اْلَ ْيُن يُْهِفُكُهْم ُهنالْك فََولّْوا لَْم يَنالُوا َغْيَر ِخْلىٍوّ 

 ولَْم أْسَمْع بأْرَتَس مْن ِرتاأٍلَرا ُوا اْلِعّل فاْزتََهُكوا َحراَمْك  

َّْي يَْسبُوا ِعيالَْك    َتّروا ُتُموَع بِ ِ ِهْمواْلِويَل 

ثم أرسل عب  المطفمب حفقمة بماا الكعبمة  وازطفمق همو وممن معمه ممن قمريح إلمى َشمعَف ال بمال    

زوا فيها  ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا  خفها ففما أصبح أبرهمة تهيمأ لم خول مكمة  وهيمأ فت رّ 

فيفه  َوعبّأ تيره  وّان اسم الويل م مو ا  وأبرهة ُمْ ِممٌع لهم م البيمم  ثمم اءزامراا إلمى الميمن. 

ه فقمال: ابمرك ففما وّتهوا الويمل  أقبمل زُوَيمل بمن حبيمب التثعممّي  حتمى قمام إلمى تنبمه  ثمم أخمذ بأذزم

م مو   وارتع راش ا من حيث تئم  فإزك في بف  هللا ال رام ثم أرسل أذزه  فَبمَرك الويمِل  وخمرا 

زُوَيممل بممن حبيممب يرممت ّ حتممى أصممع  فممي ال بممل. وضممربوا الويممل ليقمموم فممأبى  وضممربوا فممي رأسممه 

فمأبى  فوّتهموه راتعما  بالّطبَْرِزين ليقوم  فأبى  فأ خفوا مَ اتن لهم في مراقّمه  فبلغموه بهما ليقموم 

إلى اليمن  فقام يَُهْرِول  ووّتهوه إلى الرام  فوعل مثل ذلك  ووّتهوه إلى المررق  فوعل مثمل ذلمك  

ووّتهوه إلى مكة فبرك  وأرسل هللا عفيهم طيرا من الب ر  أمثاَل التطاطيف  ممع ّمّل طيمر ث ثمة 

ّمص والعَ َس  ء ياميب ممنهم أحم ا أح ار ي مفها: ح ر في منقاره  وح ران في رتفيه مثل ال ِ 

إءّ هفك  وليس ّفّهم أصابم  وخرتوا هاربين يبت رون الطريق المذي منمه تماؤوا  ويسمألون عمن 

زُوَيل بن حبيب  لي لهم عفى الطريق إلى اليمن  فقال زُوَيل بن حبيب حين رأى ما أزملل هللا بهمم ممن 

 زقمته:

 َرُم الَمْافُوُا َغْيُر اْلااِلْب أْيَن الَموَّر واإللَهُ الّطاِلْبواألشْ  

فترتوا يتساقطون بكّل طريق  ويهفكون عفى ّّل َمْنهل  فأصيب أبرهة في تس ه  وخرتموا بمه   

معهم  فسقطم أزامفه أزمفة أزمفة  ّفما سمقطم أزمفمة أتبعتهما ِمم ّة تَُممّث قي ما و مما  حتمى قَمِ موا بمه 

 ع ص ره عن قفبه فيما يلعمون.صنعاء  وهو مثل فرو الطير  فما مات حتى ازا 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا سفمة  عن ابن إس اق  عن يعقوا بن عتبة بن الُمايرة بن 29345  

األخنس  أزه ح ّ   أن أّول ما ُرؤيم الَ ْامبة والُ م َرّي بمأرض العمرا ذلمك العمام  وأزمه أّول مما 

 ك العام.رؤي بها ُمرار الر ر: ال رمُل وال نظُل والعَُرُر ذل

ْيمَف فَعَمَل َربّمَك 29346   َّ ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: ألْم تَمَر 

بأصَ اِا اْلِويِل أقبل أبرهة األشرم من ال برة يوما وممن معمه ممن عم ا  أهمل الميمن  إلمى بيمم هللا 

ا بويفهم  حتى إذا ّازوا بالّاوَاح بمرك ليه مه من أتل بِيعة لهم أصابها العرا بأرض اليمن  فأقبفو

فكازوا إذا وّتهموه إلمى بيمم هللا ألقمى ب رازمه األرض  وإذا وّتهموه إلمى بفم هم ازطفمق ولمه َهْرولمة  

حتى إذا ّان بنتفةَ اليمازية بعث هللا عفيهم طيرا بيضا أبابيل. واألبابيل: الكثيرة  مع ّّل طير ث ثة 

ي منقمماره  ف عفممم تممرميهم بهمما حتممى تعفهممم هللا عممّل وتممّل أح ممار: ح ممران فممي رتفيممه  وح ممر فمم

ّعاف مأّول قال: فن ا أبو يكسوم وهو أبرهة  ف عل ّفما ق م أرضا تساقى بعمض ل ممه  حتمى 

 أتى قومه  فأخبرهم التبر ثم هفك.
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َّعَْاٍف مأّوٍل يعني تعالى ذّره: ف عل هللا أص اا الويمل ّملرع أّفتمه الم و   اّا وقوله: فََ عَفَُهْم 

فراثته  فيبس وتوّرقم أتلاؤه شبّه تقّطع أوصالهم بالعقوبة التمي زللمم بهمم  وتومّرق آراا أبم ازهم 

 بها  بتوّرق أتلاء الرو   الذي ح   عن أّل اللرع.

وق  ّان بعضهم يقول: العَْاف: هو القرمر التمارا المذي يكمون عفمى حمّب ال نطمة ممن خمارا    

 نِي بذلك ورق اللرع:ّهيئة الا ا لها. ذّر من قال: عُ 

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار   29347  

ُّوٍل  َّعَْاٍف مأْ قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قوله: 

 قال: ورق ال نطة.

ُّوٍل قمال:  ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن29348   َّعَْاٍف ممأْ ثور  عن معمر  عن قتا ة 

 هو التّبن.

ـ وُح ثم عن ال سين  قال: سمعم أبا معماذ  قمال: أخبرزما عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29349  

ُّوٍل: ّلرع مأّول. َّعَْاٍف مأْ  يقول في قوله: 

 ثنا هبيرة  عن ـ ح ثني م م  بن ُعمارة األس ّي  قال: ح ثنا زريق بن مرزوق  قال: ح29350  

ُّوٍل قمال: همو الَهبُمور بالنبطيمة  وفمي روايمة:  َّعَْامٍف ممأْ َسفَمة بن زُبَميى  عمن الضم اك  فمي قولمه 

 المقهور.

َّعَْامٍف 29351   ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: فََ عَفَُهمْم 

ُّوٍل قال: ورق اللرع وورق البقل  إذا أّفته ال بهائم فراثته  فاار َرْوثا. ذّر من قال: ُعنمي بمه مأْ

 قرر ال ّب:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29352  

ُّوٍل قال: البُّر يالّل ويُْفقى َعْاوُه الريح. والعَْاف: الذي يكون فموق البمّر: همو  َّعَْاٍف مأْ عباس 

 ل اء البّر.

 قال آخرون في ذلك بما:و  

َّعَْامٍف 29353   ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي سنان  عن حبيب بمن أبمي ثابمم: 

ُّوٍل قال: ّطعام مطعوم.  مأْ

 

 سورة قريش

 سورة قريح مكيّة

 وآياتها أربع

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 4-1اآلية : 
*  إِي َفِِهمْم ِرْحفَمةَ الّرمتَآِء َوالّامْيِف *  فَْفيَْعبُم ُواْ َرّا  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِلي َِا قُمَرْيٍح 

 َهـَذَا اْلبَْيِم *  الِّذَي أَْطعََمُهم ّمن ُتوعٍ َوآَمنَُهم ّمْن َخْوٍا {.

اختفوم القراء في قراءة: إلي ِا قَُرْيٍح إي فِِهْم  فقرأ ذلمك عاممة قمّراء األمامار بيماء بعم  هممل    

 فهم  سوى أبي تعور  فإزه وافق غيره في قوله إلي ِا فقرأه بياء بع  هملة  واختفف إلي ا وإي

عفى أزه ما ر من ألف يألف إلوما  بايمر « إْلِوِهمْ »عنه في قوله إي فِِهْم فروي عنه أزه ّان يقرؤه: 

 باير ياء مقاورة األلف.« إءفِِهمْ »ياء. وَحكى بعضهم عنه أزه ّان يقرؤه: 

من القراءة في ذلك عنم ي: ممن قمرأه: إليم ِا قُمَرْيٍح إي فِِهمْم بإثبمات اليماء فيهمما بعم  والاواا   

الهملة  من آلوم الرميء أُولومه إي فما  إلتمماع ال  مة ممن القمّراء عفيمه. ولفعمرا فمي ذلمك لاتمان: 

قمال: آلوم  وألوم فمن قال: آلوم بم  األلف قال: فأزا أؤالمف إي فما وممن قمال: ألومم بقامر األلمف 

لتألِّف قَُرْيٍح إْلوَُهْم ِرْحفَةَ »فأزا آلَُف إْلوا  وهو رتل آِلّف إْلوا. وُحكي عن عكِرمة أزه ّان يقرأ ذلك: 

 «.الّرتاِء والّاْيفِ 

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبي مكين  عن عكِرمة.29354    ـ ح ثني بذلك أبو 
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 ما: وق  ُروي عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم في ذلك   

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن ليمث  عمن شمهر بمن حوشمب  عمن 29355  

 «.إْلوَُهْم ِرْحفَةَ الّرتاِء َوالّاْيفِ »أسماء بنم يلي   قالم: سمعم النبّي صفى هللا عفيه وسفم يقرأ: 

ْيٍح  فكمان بعمض ز مويي واختفف أهل العربية في المعنى ال الب هذه ال م في قوله: إلي ِا قُمرَ   

ُّوٍل فهممي فممي قممول هممذا القائممل صممفة لقولممه  َّعَْاممٍف مممأْ الباممرة يقممول: ال الممب لهمما قولممه: فََ عَفَُهممْم 

تعفهم  فالواتب عفى هذا القول  أن يكون معنى الك م: فوعفنا بأص اا الويل هذا الوعل  زعمة منا 

فيهم في رحفة الرمتاء والاميف  فتكمون الم م عفى أهل هذا البيم  وإحسازا منا إليهم  إلى زعمتنا ع

فممي قولممه إِليمم ِا بمعنممى إلممى  ّأزممه قيممل: زعمممة لنعمممة وإلممى زعمممة  ألن إلممى موضممع المم م  والمم م 

 موضع إلى. وق  قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

سمى وحم ثني ال مر   ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عي29356  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه: إي فِِهمْم 

 ِرْحفَةَ الّرتاِء َوالّاْيِف قال: إي فهم ذلك ف  يرّق عفيهم رحفة شتاء وء صيف.

المهماتر  عمن  ـ ح ثني إسماعيل بن موسى الس ّي  قال: أخبرزا شريك  عن إبمراهيم بمن29357  

 م اه  إلي ِا قَُرْيٍح قال: زعمتي عفى قريح.

ح ثني م م  بن عب  هللا اله لّي  قال: ح ثنا فَْروة بن أبي الَمْامراء الِكنم ّي  قمال: حم ثنا شمريك     

 عن إبراهيم بن المهاتر  عن م اه   مثفه.

ازّي  قال: ح ثنا خطماا بمن ـ ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا عامر بن إبراهيم األصبه29358  

تعور بن أبي المايرة  قال: ثني أبي  عن سعي  بن ُتبير  عن ابن عباس  في قوله: إلي ِا قَُرْيٍح 

 قال: زعمتي عفى قريح.

وّان بعض ز ويي الكوفة يقول: ق  قيل هذا القول  ويقال: إزه تبمارك وتعمالى عّ مب زبيمه صمفى   

  لنِعَم هللا عفى قمريح  فمي إي فهمم رحفمة الرمتاء والاميف. ثمم هللا عفيه وسفم فقال: اع ب يا م م

 قال: ف  يتراغفوا بذلك عن اإليمان واتباعك يست ل بقوله: فَْفيَْعبُ ُوا َرّا َهذَا اْلبَْيِم.

وّان بعض أهل التأويل يوّته تأويل قوله: إلي ِا قَُرْيٍح إلى أُلوة بعضهم بعضما. ذّمر ممن قمال   

 ذلك:

 ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قمال ابمن زيم   فمي قمول هللا: إليم ِا قُمَرْيٍح ـ ح29359  

َّْيَف فَعََل َربَّك بِأصَ اِا اْلِويِل إلى آخر السورة  قال: هذا إلي ا قريح  صنعم همذا  فقرأ: ألَْم تََر 

حمريمهم  فامنع هللا  بهم أللوة قريح  لئ  أفّرق أُلوتهم وتماعتهم  إزما تاء صماحب الويمل ليسمتبي 

 ذلك.

والاواا ممن القمول فمي ذلمك عنم زا أن يقمال: إن همذه الم م بمعنمى التع مب. وأن معنمى الكم م:   

اع بوا إلي ا قريح رحفة الرمتاء والاميف  وتمرّهم عبما ة رّا همذا البيمم  المذي أطعمهمم ممن 

آممنهم ممن خموا. توع  وآممنهم ممن خموا  ففيعبم وا رّا همذا البيمم  المذي أطعمهمم ممن تموع  و

والعممرا إذا تمماءت بهممذه المم م  فأ خفوهمما فممي الكمم م لفتع ممب اّتومموا بهمما  لممي   عفممى التع ممب مممن 

 إظهار الوعل الذي ي فبها  ّما قال الراعر:

 أَغّرَك أْن قالُوا ِلقُّرةَ شاِعرافياألَباهُ ِمْن َعِريٍف َوشاِعِر  

عمل وإزمما الكم م: أغمّرك أن قمالوا: اع بموا لقمّرة فاّتوى بال م  لي   عفمى التع مب ممن إظهمار الو  

 شاعرا فكذلك قوله: إلي ِا.

ُّوٍل فإن ذلك لو ّمان    َّعَْاٍف مأْ وأما القول الذي قاله من َحكينا قوله  أزه من صفة قوله: فََ عَفَُهْم 

« ألمم تمر»وأن ء تكمون سمورة منوامفة ممن «  ألمم تمر»بعمض « إليم ا»ّذلك  لوتب أن يكمون 

إتماع تميع المسفمين عفى أزهما سورتان تاّمتان ّّل واح ة منهما منوافة عمن األخمرى  مما  وفي

يبين عن فسا  القول الذي قاله من قال ذلك. ولو ّان قوله: إلي ِا قَُرْيٍح من صمفة قولمه: فََ عَفَُهمْم 

ُّوٍل لمم تكمن  ن الكم م ء يمتّم إءّ تاّممة حتمى توصمَل بقولمه: إليم ِا قُمَرْيٍح أل« ألمم تمر»َّعَْاٍف مأ

 بازقضاء التبر الذي ذُّر. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29360  

 يقول: للومهم.« إْلوَُهْم ِرْحفَةَ الّرتاِء َوالّاْيفِ »قوله: 

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ29361  

عباس  في قوله: إلي ِا قَُرْيٍح قال: زهاهم عن الرحفة  وأمرهم أن يعب وا رّا هذا البيم  وّواهم 

المالزة وّازم رحفتهم في الرتاء والايف  ففم يكن لهم راحة في شمتاء وء صميف  فمأطعمهم بعم  

لك من تموع  وآممنهم ممن خموا  وألوموا الرحفمة  فكمازوا إذا شماءوا ارت فموا  وإذا شماءوا أقماموا  ذ

 فكان ذلك من زعمة هللا عفيهم.

ـ ح ثني م م  بن المثنى  قال: ثني ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا  او   عمن عكِرممة قمال: 29362  

الرتاء  وإلى همذه فمي الاميف فَْفيَْعبُم ُوا  ّازم قريح ق  ألووا بُْاَرى واليمن  يتتفوون إلى هذه في

 َرّا َهذا اْلبَْيِم فأمرهم أن يقيموا بمكة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن إسماعيل  عن أبي صمالح إليم ِا 29363  

 قَُرْيٍح إي فِِهْم قال: ّازوا ت ارا  فعفم هللا حبهم لفرام.

عفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عمن قتما ة إليم ِا قُمَرْيٍح قمال: ـ ح ثنا ابن عب  األ29364  

 عا ة قريح عا تهم رحفة الرتاء والايف.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29365  

 يقول في قوله: إلي ِا قَُرْيٍح ّازوا ألووا اءرت ال في القيش والرتاء.

وله: إي فِِهْم متووضة عفى اإلب ال  ّأزه قال: إلي ا قريح إلي فهم  رحفة الرتاء والايف. وق  

 وأما الرحفة فنُابم بقوله: إي فِِهْم  ووقوعه عفيها.

وقوله: ِرْحفَمةَ الّرمتاِء َوالّامْيِف يقمول: رحفمة قمريح المرحفتين  إحم اهما إلمى الرمام فمي الاميف    

 تاء.واألخرى إلى اليمن في الر

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: ِرْحفَممةَ الّرممتاِء 29366  

والّاممْيِف قممال: ّازممم لهممم رحفتممان: الامميف إلممى الرممام  والرممتاء إلممى المميمن فممي الت ممارة  إذا ّممان 

 الرتاء امتنع الرأم منهم لمكان البر   وّازم رحفتهم في الرتاء إلى اليمن.

ـم حمم ثنا ابمن حميمم   قممال: حم ثنا مهممران  عممن سمويان ِرْحفَممةَ الّرممتاِء َوالّامْيِف قممال: ّممازوا 29367  

 تُّ ارا.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابمن 29368  

ان: رحفمة فمي الرمتاء إلمى ثور  عن معمر  عن الكفبّي ِرْحفَةَ الّرتاء َوالّاْيِف قال: ّازم لهمم رحفتم

 اليمن  ورحفة في الايف إلى الرأم.

ـ ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا عامر بن إبراهيم األصبهازي  قال: ح ثنا خطماا بمن 29369  

تعور بن أبي المايرة قمال: ثنمي أبمي  عمن سمعي  بمن ُتبيمر  عمن ابمن عبماس إي فِِهمْم ِرْحفَمةَ الّرمتاِء 

 يَْرتُون بمكة  ويَِايوون بالطائف. َوالّاْيِف قال: ّازوا

وقوله: فَْفيَْعبُ ُوا َرّا َهذَا اْلبَْيمِم يقمول: ففيقيمموا بموضمعهم ووطمنهم ممن مكمة  وليعبم وا رّا همذا   

 البيم  يعني بالبيم: الكعبة  ّما:

 ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا ُمايرة  عن إبراهيم  أن عمر29370  

بممن التطمماا رضممي هللا عنممه  صممفى الماممرا بمكممة  فقممرأ: إليمم ِا قُممَرْيٍح ففممما ازتهممى إلممى قولممه: 

 فَْفيَْعبُ ُوا َرّا َهذَا اْلبَْيِم أشار بي ه إلى البيم.

ـ ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا عامر بن إبراهيم األصبهازّي  قال: ح ثنا خطماا بمن 29371  

ثني أبي  عن سعي  بن ُتبير  عمن ابمن عبماس  فمي قولمه فَْفيَْعبُم ُوا َرّا تعور بن أبي المايرة  قال: 

 َهذَا اْلبَْيِم قال الكعبة.

 وقال بعضهم: أُِمروا أن يألووا عبا ة رّا مكة ّإلوهم الرحفتين. ذّر من قال ذلك:  

ن ـمم حمم ثنا عمممرو بممن عبمم  ال ميمم  اءَُمِفممّي  قممال: حمم ثنا مممروان  عممن عاصممم األحممول  عمم29372  

عكِرمة  عن ابن عباس  في قول هللا: إلي ِا قُمَرْيٍح قمال: أُممروا أن يمألووا عبما ة رّا همذا البيمم  

 ّإلوهم رحفة الرتاء والايف.
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 وقوله: الِّذي أْطعََمُهْم ِمْن ُتوعٍ يقول: الذي أطعم قريرا من توع  ّما:  

عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  29373  

الِّذي أْطعََمُهْم ِمْن ُتموعٍ يعنمي: قريرما أهمل مكمة  بم عوة إبمراهيم صمفى هللا عفيمه وسمفم حيمث قمال: 

 َواْرُزقُهْم ِمَن الثَّمَراِت.

وآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍا اختفف أهل التأويل في معنى قوله: وآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍا فقال بعضهم: معنى ذلك:   

ه آمنهم مما يَتاا منه َمْن لم يكن من أهل ال رم  من الاارات وال روا والقتال  واألمور التمي أز

 ّازم العرا يتاا بعضها من بعض. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عباس وآَمنَُهْم 29374  

 يه الس م: َرّا اْتعَْل َهذَا اْلبَفَ َ آِمنا.ِمْن َخْوٍا حيث قال إبراهيم عف

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29375  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: وآَممنَُهْم ِممْن 

 .َخْوٍا قال: آمنهم من ّّل ع ّو في حرمهم

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  قوله: إليم ِا قُمَرْيٍح إي فِِهمم 29376  

قال: ّان أهل مكة ت مارا  يتعماورون ذلمك شمتاء وصميوا  آمنمين فمي العمرا  وّازمم العمرا يايمر 

ممنهم بعضها عفى بعض  ء يق رون عفى ذلك  وء يستطيعوزه من التموا  حتمى إن ّمان الرتمل 

ليُااا في حّي من أحياء العرا  وإذا قيل ِحْرِمّي ُخفّي عنه وعن ماله  تعظيما لذلك فيما أعطاهم 

 هللا من األمن.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة وآَممنَُهْم ِممْن َخمْوٍا قمال: ّمازوا    

 اهفية  يأمنون بذلك  وّان غيرهم من قبائمل يقولون: ز ن من حرم هللا  ف  يعرض لهم أح  في ال

 العرا إذا خرا أُغير عفيه.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم   فمي قولمه: وآَممنَُهْم ِممْن َخمْوٍا 29377  

قال: ّازم العرا ياير بعضها عفى بعض  ويَْسبِي بعضها بعضا  فمأمنوا ممن ذلمك لمكمان ال مرم  

ُّّل َشْيٍء. وقرأ: أَو لَمْ   زَُمّكْن لَُهْم َحَرما آِمنا يُْ بَى إلَْيِه ثََمَراُت 

 وقال آخرون: ُعنِي بذلك: وآمنهم من الُ ذَام. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  قمال: قمال الضم اك: وآَممنَُهْم ِممْن 29378  

 َخْوٍا قال: من خوفهم من الُ ذام.

ـ حم ثنا ابمن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان وآَممنَُهْم ِممْن َخمْوٍا قمال: ممن ال مذام 29379  

 وغيره.

َُّريب  قال: قال وّيع: سممعم أطعمهمم ممن تموع  قمال: ال موع وآَممنَُهْم ِممْن 29380   ـ ح ثنا أبو 

 َخْوٍا التوا: ال ذام.

إبراهيم األَصبهازّي  قال: ح ثنا خطماا بمن  ـ ح ثنا عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا عامر بن29381  

تعور بن أبي الُمايرة  قال: ثني أبي  عن سعي  بن ُتبير  عن ابمن عبماس وآَممنَُهْم ِممْن َخمْوٍا قمال: 

 التوا: ال ذام.

والاممواا مممن القممول فممي ذلممك أن يقممال: إن هللا تعممالى ذّممره أخبممر أزممه آَمممنَُهْم ِمممْن َخممْوٍا والعمم ّو   

 ذام متوا منه  ولم يتُاِص هللا التبر عن أزه آمنهم من الع ّو  ون ال ذام  وء متوا منه  وال

من ال ذام  ون الع ّو  بل عّم التبر بمذلك فالامواا أن يُعَمّم ّمما عمّم تمّل ثنماؤه  فيقمال: آممنهم ممن 

 المعنيين ّفيهما.

 سورة الماعون

 سورة الماعون مكية

 وآياتها سبع

 بسم هللا الرحَمن الرحيم
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 7-1ية : اآل
القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أََرأَْيَم الّمِذي يَُكمذُّا بِالم ّيِن *  فَمذَِلَك الّمِذي يَم ُّع اْليَتِميَم *  َوءَ يَُ مّض 

  َعفََى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن *  فََوْيٌل لّْفُمَافّيَن *  الِّذيَن ُهْم َعمن َصم َتِِهْم َسماُهوَن *  الّمِذيَن ُهمْم يُمَرآُءوَن *

 َويَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن {.

يعنممي تعممالى ذّممره بقولممه: أرأَْيممَم الّممِذي يَُكممذُّا بِالمم ّيِن أرأيممم يمما م ممم  الممذي يكممذّا بثممواا هللا    

 وعقابه  ف  يطيعه في أمره وزهيه. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن  ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي 29382  

 عباس  في قوله: أرأَْيَم الِّذي يَُكذُّا بِال ّيِن قال: الذي يكذّا ب كم هللا عّل وتّل.

ـ ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سمن  قمال: حم ثنا ورقماء  عمن ابمن ُتمَريج يَُكمذُّا بِالم ّيِن 29383  

 قال: بال ساا.

فالباء في قراءته صفة   خولهما فمي « أرأَْيَم الِّذي يَُكذُّا ال ّينَ »راءة عب  هللا: وذُّر أن ذلك في ق  

 الك م وخروتها واح .

وقولممه: فَممِذلََك الّممِذي يَمم ُّع اْليَتِمميَم يقممول: فهممذا الممذي يكممذّا بالمم ين  هممو الممذي يمم فع اليتمميم عممن حقممه    

ّعا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ويظفمه. يقال منه:  ََعْعم ف زا عن حقه  فأزا أ ّعه  

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29384  

 عباس  فَِذلَك الِّذي يَ ُّع اْليَتِيَم قال: ي فع حق اليتيم.

قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر    ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم 29385  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: يَم ُّع 

 اْليَتِيَم قال: ي فع اليتيم ف  يُطعمه.

: أي ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة فَمذَِلَك الّمِذي يَم ُّع اْليَتِميمَ 29386  

 يَْقَهره ويظفمه.

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة يَ ُّع اْليَتِيَم قال: يقهره ويظفمه.   

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29387  

 يقول في قوله: يَ ُّع اْليَتِيَم قال: يقهره.

  ثنا ابن ُحَمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان في قوله: يَ ُّع اْليَتِيَم قال: ي فعه.ـ ح29388  

وقوله: َوء يَُ ّض عفى َطعاِم الِمْسِكيِن يقول تعمالى ذّمره: وء ي مّث غيمره عفمى إطعمام الم تماا   

 من الطعام.

يقول تعالى ذّره: فالوا ي المذي يسميل ممن وقوله: فََوْيٌل ِلْفُمَافّيَن الِّذين ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن   

ص ي  أهل تهمنم لفمنمافقين المذين يامفون  ء يريم ون هللا عمّل وتمّل بام تهم  وهمم فمي صم تهم 

 ساهون إذا صفوها.

واختفممف أهممل التأويممل فممي معنممى قولممه: َعممْن َصمم تِِهْم سمماُهوَن فقممال بعضممهم: ُعنِممي بممذلك أزهممم   

 ا إء بع  خروا وقتها. ذّر من قال ذلك:يالّخروزها عن وقتها  ف  يافوزه

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا سكن بمن زمافع البماهفي  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن خفمف بمن 29389  

َحْوَشِب  عن طف ة بن ُمَاّرا  عن ماعب بن سع   قال: قفم ألبي  أرأيم قمول هللا عمّل وتمّل: 

 ها  قال: ء  ولكن تأخيرها عن وقتها.الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن: أيه ترّ

ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا ابمن ُعفَيمة  عمن هرمام ال ّْسمتَوائي  قمال: حم ثنا عاصمم بمن    

به لة. عن ماعب بن سع   قال: قفمم لسمع : الّمِذيَن ُهمْم َعمْن َصم تِِهْم سماُهوَن: أهمو مما ي م ّ  بمه 

 لسهو أن يالّخرها عن وقتها.أح زا زوسه في ص ته  قال: ء  ولكن ا

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن عاصم  عن ماعب بن سع  الّمِذيَن ُهمْم َعمْن     ح ثنا أبو 

 َص تِِهْم ساُهوَن قال: السهو: الترك عن الوقم.
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ـمم حمم ثنا عمممرو بممن عفممّي  قممال: حمم ثنا عمممران بممن تمممام البُنَممازّي  قممال: حمم ثنا أبممو تمممرة 29390  

ِعّي زار بن عمران  عن ابن عبماس  فمي قولمه: الّمِذيَن ُهمْم َعمْن َصم تِِهْم سماُهوَن قمال: المذين الّضبَ 

 يالّخروزها عن وقتها.

ـ وح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا  عن تعور  عن ابن أبلى: فويمل لفمامفين الّمِذيَن 29391  

مكتوبمة  حتمى تتمرا ممن الوقمم أو عمن ُهْم َعْن َصم تِِهْم سماُهوَن قمال: المذين يُماّلخرون الام ة ال

 وقتها.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن األعممح  عمن أبمي 29392  

 الض ى  عن مسروق الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن قال: الترك لوقتها.

م  عن مسروق  في قوله: الِّذيَن ح ثني أبو السائب  قال: ثني أبو معاوية  عن األَعمح  عن مسف   

 ُهم َعْن ْص تِِهْم ساُهوَن قال: تضييع ِميقاتها.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن األعممح  عمن أبمي الضم ى َعمْن 29393  

 َص تِِهْم ساُهوَن قال: ترك المكتوبة لوقتها.

م  قال: ح ثنا ي يى بن أيموا  قمال: أخبرزمي ـ ح ثنا ابن البرقي  قال: ح ثنا ابن أبي مري29394  

 ابن َزْحر  عن األعمح  عن مسفم بن صبيح َعْن َص تِِهْم ساُهوَن الذين يضيعوزها عن وقتها.

 وقال آخرون: بل ُعني بذلك أزهم يترّوزها ف  يافوزها. ذّر من قال ذلك:  

عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  29395  

قوله: فََوْيٌل ِلْفُمَافّيَن الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن فهم المنمافقون ّمازوا يمراؤون النماس بام تهم 

 إذا حضروا  ويترّوزها إذا غابوا  ويمنعوزهم العارية باضا لهم  وهو الماعون.

قال: ثني أبي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس: ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي     

 الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن قال: هم المنافقون يترّون الا ة في السّر  ويافون في الع زية.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  َعمْن 29396  

 َص تِِهْم ساُهوَن قال: الترك لها.

 وقال آخرون: بل ُعني بذلك أزهم يتهاوزون بها  ويتااففون عنها ويَْفُهوَن. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29397  

ْم قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: َعمْن َصم تِهِ 

 ساُهوَن قال: ءهون.

ـمم حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا سممعي   عممن قتمما ة الّممِذيَن ُهممْم َعممْن َصمم تِِهْم 29398  

 ساُهوَن: غاففون.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة َعْن َصم تِِهْم سماُهوَن 29399  

 أم لم ياّل.قال: ساٍه عنها  ء يبالي صفّى 

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: الّممِذيَن ُهممْم َعممْن 29400  

 َص تِِهْم ساُهوَن يافون  وليسم الا ة من شأزهم.

ـ ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا ابن فضيل  عن ليمث  عمن م اهم   فمي قولمه: الّمِذيَن ُهمْم 29401  

 ُهوَن قال: يتهاوزون.َعْن َص تِِهْم سا

وأولى األقوال في ذلك عن ي بالاواا بقوله: ساُهوَن: ءهمون يتاماففون عنهما وفمي الفهمو عنهما   

والتراغل بايرها  تضييعها أحيازا  وتضييع وقتها أخرى. وإذا ّان ذلك ّذلك صّح بذلك قمول ممن 

رت ممن أن فمي السمهو عنهما قال: ُعنِي بذلك تمرك وقتهما  وقمول ممن قمال: ُعنِمي بمه ترّهما  لمما ذّم

 المعازي التي ذّرت.

وق  ُروي عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم بذلك خبران يالي ان ص ة ما قفنا في ذلك: أح هما   

 ما:

ـ ح ثني به زّريا بن أبان المارّي  قال: ح ثنا عممرو بمن طمارق  قمال: حم ثنا عكِرممة 29402  

َمير  عن ماعب بن سع   عن سع  بن أبمي وقماص  قمال: بن إبراهيم  قال: ح ثنا عب  المفك بن عُ 
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همم المذين يمالّخرون »سألم النبّي صفى هللا عفيه وسفم  عمن الّمِذيَن ُهمْم َعمْن َصم تِِهْم سماُهوَن قمال: 

 واءَخر منهما ما:«. الا ة عن وقتها

َُّريمب  قمال: حم ثنا معاويمة بمن هرمام  عمن شمبيان الن موّي  عمن29403   تمابر  ـ حم ثني بمه أبمو 

الُ ْعِوّي  قال: ثني رتل  عن أبمي بَمْرزة األسمفمّي  قمال: قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  لمما 

هللا أّبُر هذه خيٌر لكم من أن لو أُعطَي ّّل رتل »زللم هذه اءَية: الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن: 

 «.ته  وإن ترّها لم يتف ربهمنكم مثَل تميع ال زيا هو الذي إن صفى لم يرُا خير ص 

ـ ح ثني أبو عب  الرحيم البرقي  قال: ح ثنا عمرو بن أبي سفمة  قمال: سممعم عممر بمن 29404  

 سفيمان ي  ّ  عن عطاء بن  ينار أزه قال: ال م  ر الذي قال: الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن.

وينا عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم م تمل وّ  المعنيين الفذين ذّرت في التبرين الفذين ر  

 عن معنى السهو عن الا ة.

وقوله: الِّذيَن ُهْم يَُراُءوَن يقمول: المذين همم يمراؤون النماس بام تهم إذا َصمفّْوا  ألزهمم ء يامفّون   

رغبة  في ثواا  وء رهبة  من عقماا  وإزمما يامفوزها ليمراهم المالمنمون فيظنموزهم ممنهم  فيكومون 

سوك  مائهم  َوسْبي ذراريهم  وهم المنافقون الذين ّازوا عفى عه  رسمول هللا صمفى هللا عفيمه عن 

 وسفم  يستبطنون الكور  ويُظهرون اإلس َم  ّذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو عامر ومالمل  قاء: ح ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  29405  

 م اه : الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهْم ساُهوَن قال: هم المنافقون.عن 

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.     ح ثنا أبو 

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.   

نا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   عمن عفمّي بمن أبمي ـ ح ثني يوزس  قال: ح ث29406  

 طالب عفيه الس م في قوله: يَُراُءوَن َويْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: يراؤون با تهم.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29407  

 ساُهوَن الِّذيَن ُهْم يَُراُءوَن يعني المنافقين. يقول في قوله: الِّذيَن ُهْم َعْن َص تِِهمْ 

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عمن ابمن عبماس  قمال: 29408  

 هم المنافقون ّازوا يراؤون الناس با تهم إذا حضروا  ويترّوزها إذا غابوا.

ثني ابن زي : ويافون  ولميس الام ة ممن ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: 29409  

 شأزهم رياء.

وقوله: َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن يقول: ويمنعون الناس منافع ما عن هم وأصل المماعون ممن ّمّل شميء   

 منوعته يقال لفماء الذي ينلل من الس اا: ماعون ومنه قول أعرى بني ثعفبة.

 ُم لَْم تَِاْم بأَْتَو َ ِمْنهُ بَِماُعوزِِهإذَا ما َسماُؤهُ  

 وقال آخر ياف س ابا:  

 يَُمّج َصبِيُرهُ الَماُعوَن َصبّا  

 وقال َعبي  الراعي:  

 قَْوٌم عفى اإلْس ِم لَّما يَْمنَعواما ُعوزَُهْم َويَُضيّعوا التّْهفي   

 يعني بالماعون: الطاعة واللّاة.  

ن في هذا الموضع  فقمال بعضمهم: ُعنِمَي واختفف أهل التأويل في الذي ُعنِي به من معازي الماعو  

 به اللّاة الموروضة. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا ابن أبي ز يح  عن م اه   قال: قال عفّي رضي 29410  

 هللا عنه  في قوله: َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: اللّاة.

عور  قال: ح ثنا شعبة  عن عب  هللا بن أبي ز يح  عن ح ثني ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن ت   

 م اه   قال: قال عفّي رضي هللا عنه: الَماُعوَن: اللّاة.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا سويان وح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا مهمران     

 الَماُعوَن: اللّاة. عن سويان  عن الس ّي  عن أبي صالح  عن عفّي رضي هللا عنه قال:
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ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزا سويان  عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   عمن    

 عفّي رضي هللا عنه َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: يمنعون زّاة أموالهم.

سمرائيل  ح ثني م م  بن عمارة وأحم  بن هرام قاء: ح ثنا عبي  هللا بن موسمى  قمال: أخبرزما إ   

 عن الس ّي عن أبي صالح  عن عفّي رضي هللا عنه َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: اللّاة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن 29411  

 م اه   في قوله: الَماُعوَن قال: اللّاة.

 سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   عن عفّي  مثفه.ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن    

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعما عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   أن عفيما رضمي هللا عنمه ّمان 

 يقول الَماُعوَن: الا قة الموروضة.

ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َويَمنَعُوَن ح    

 الَماُعوَن أن عفيا رضي هللا عنه قال: هي اللّاة.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن رتل  عن م اه   عن ابمن عممر  29412  

 قال: الَماُعوَن: اللّاة.

نا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن سفمة بن ّهيل  عن أبمي الُمايمرة  ـ ح ث29413  

قال: سأل رتل ابن عمر عن المماعون  قمال: همو الممال المذي ء يمال ّى حقمه قمال: قفمم: إن ابمن أّم 

 عب  يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم  قال: هو ما أقول لك.

نا وهمب بمن تريمر  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن سمفمة  قمال: سممعم أبما ح ثنا ابن المثنى  قمال: حم ث   

 الُمايرة قال: سألم ابن عمر  عن الماعون  فقال: هو منع ال ّق.

ـ ح ثنا عب  ال مي  بن بيان  قال: أخبرزما م مم  بمن يليم   عمن إسمماعيل  عمن سمفمة بمن 29414  

حمّق مالمه ويمنعمه  فقمال: إن ابمن ّهيل  قال: ُسئل ابمن عممر عمن المماعون  فقمال: همو المذي يُسمأل 

 مسعو  يقول: هو الق ر وال لو والوأس  قال: هو ما أقول لكم.

ح ثني هارون بن إ ريس األصّم  قال: ح ثنا عب  المرحمن بمن م مم  الم ماربي  عمن إسمماعيل    

ذي يُسمأل بن خال   عن سفمة بن ّهيل  أن ابن عمر ُسئل عن قول هللا: َويْمنَعُموَن الَمماُعوَن قمال: الم

مال هللا فيمنعه  فقال الذي سأله  فإن ابن مسعو  يقمول: همو الومأس والقم ر  قمال ابمن عممر: همو مما 

 أقول لك.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن إسماعيل بن خال   عن سفمة بن ّهيل  قال: سأل رتمل    

 ابن عمر عن الماعون  فذّر مثفه.

ّرا الّرَعيني  قال: ح ثنا بقية بن الولي   قال: حم ثنا شمعبة   ح ثني سفيمان بن م م  بن مع ي   

قال: ثني سفمة بن ّهيل  قال: سمعم أبا المايرة: رت   من بني أس   قال: سألم عب  هللا بن عممر 

عن الماعون  قال: هو منع ال ّق  قفم: إن ابن مسعوٍ  قمال: همو منمع الومأس والم لو قمال: همو منمع 

 ال ّق.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن سفمة بن ّهيمل  عمن أبمي المايمرة  عمن ابمن  ح ثنا أبو   

 عمر قال: هي اللّاة.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن الّس ّي  عن أبي صالح  عن عفّي  مثفه.   

رفاعمة  عمن  ـ ح ثنا ابن برار  قمال: حم ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا تمابر بمن زيم  بمن29415  

 حسان بن متارق  عن سعي  بن ُتبير  قال: الَماُعوَن: اللّاة.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة وال سمن: المماعون: اللّماة 29416  

 الموروضة.

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن إسمماعيل  عمن أبمي عممر  عمن ابمن ال نويمة 29417   ـ حم ثنا أبمو 

  عنه قال: هي اللّاة.رضي هللا

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29418  

 يقول في قوله: َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: اللّاة.
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ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زيم   فمي قولمه: َويَْمنَعُموَن الَمماُعوَن 29419  

 المنافقون يمنعون زّاة أموالهم.قال: هم 

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  األعفى  قال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: الَمماُعوَن: 29420  

 اللّاة الموروضة.

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن سعي   عن قتا ة  مثفه.   

ل: ح ثنا م م  بن عقبة  قال: سمعم ال سن يقمول: ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قا   

 َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: منعوا ص قات أموالهم  فعاا هللا عفيهم.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن مبارك  عن ال سن الِّذيَن ُهْم يُراُءوَن َويَْمنَعُوَن 29421   ـ ح ثنا أبو 

 ماله  فإن صفى رأى  وإن فاتته لم يَأس عفيها.الَماُعوَن قال: هو المنافق الذي يمنع زّاة 

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سفمة  عن الض اك  قال: هي اللّاة.29422    ـ ح ثنا أبو 

 وقال آخرون: هو ما يتعاَوُرهُ النّاس بينهم من مثل ال ّلو والِق ر وز و ذلك. ذّر من قال ذلك:  

ة  قال: ح ثنا ابن أبمي إ ريمس  عمن األعممح  عمن ـ ح ثني زّريا بن ي يى بن أبي زائ 29423  

ال كم بن ي يى بن ال لار  عن أبي العبي ين  أزه قال لعب  هللا: أخبرزي عن الماعون  قال: هو مما 

 يتعاوره الناس بينهم.

ـم حمم ثنا ابممن المثنممى  قممال: حم ثنا م ممم  بممن تعوممر  قممال: حم ثنا شممعبة  عممن ال كممم  قممال: 29424  

ار ي  ّ  عن أبي العبي ين: رتل من بني تميم ضمرير البامر  وّمان يسمأل سمعم ي يى بن ال ل

عب  هللا بن مسعو   وّان ابن مسعو  يعرا له  فسأل عب  هللا عن الماعون  فقال عبم  هللا: إن ممن 

 الماعون منع الوأس والق ر وال لو  خافتان من هالءء الث   قال شعبة: الوأس ليس فيه شّك.

نمى  قممال: حم ثنا الوليمم   قمال: حمم ثنا شممعبة  عمن ال كممم بمن عتيبممة  عمن ي يممى بممن حم ثنا ابممن المث   

 ال لار  عن أبي العبي ين  عن عب  هللا  مثفه.

ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا ابمن عفيَمة  قمال: حم ثنا شمعبة  عمن ال كمم بمن عتيبمة  عمن    

ضمرير البامر  سمأل ابمن مسمعو  عمن  ي يى بن ال لار  أن أبا العبي ين: رت  من بني تميم  ّان

 الماعون  فقال: هو منع الوأس وال لو  أو قال: منع الوأس والق ر.

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن األعممح  عمن ال كمم  عمن ي يمى بمن ال ملار  أن أبما     ح ثنا أبمو 

 ر وال لو.العبي ين سأل ابن مسعو   عن الماعون  قال: هو ما يتعاوره الناس بينهم  الوأس والق 

حمم ثنا أحممم  بممن مناممور الرممما ي  قممال: حمم ثنا أبممو ال ممّواا  عممن عمممار بممن رزيممق  عممن أبممي    

إس اق  عن حارثمة بمن مضمرا  عمن أبمي العبيم ين  عمن عبم  هللا  ّنما أصم اا م مم  ز م ّ  أن 

 الماعون: الق ر والوأس وال لو. قال أبو بكر: قال أبو ال ّواا  وخالوه زهير بن معاوية فيما:

حمم ثنا بممه ال سممن األشمميب  قممال: حمم ثنا ُزَهيممر  قممال: حمم ثنا أبممو إسمم اق  عممن حارثممة  عممن أبممي    

العبي ين  ح ثني م م  بن عبي   قال: ح ثنا أبو األحوص  عن أبي إسم اق  عمن حارثمة  عمن أبمي 

العبي ين وسعي  بن عياض  عن عب  هللا  قال: ّنا أص اا م م  صفى هللا عفيمه وسمفم زت م ّ  أن 

 لماعون: ال لو والوأس والق ر  ء يستانى عنهّن.ا

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عمن ابمن أبمي إسم اق  عمن سمع    

بن عياض قال أبو موسى: هكذا قال ُغْن َر عن أص اا النبّي صفى هللا عفيه وسمفم  قمالوا: إن ممن 

 الماعون: الوأس وال لو والق ر.

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: حم ثنا سمويان وحم ثنا ابمن حميم   قمال: 29425  

ح ثنا مهران  عن سويان  عن أبي إس اق  عن سعي  بن عياض  ي  ّ  عن أص اا النبّي صمفى 

 هللا عفيه وسفم بمثفه.

عيماض  ي م ّ  عمن قال: ثنا أبو  او   قال: ح ثنا شعبة  عن أبي إس اق  قال: سمعم سمع  بمن    

 أص اا النبّي صفى هللا عفيه وسفم  مثفه.

ح ثنا خ    قال: أخبرزا النضر  قال: أخبرزا إسرائيل  قال: أخبرزا أبو إسم اق  عمن حارثمة بمن    

 مضرا  عن أبي العبي ين  قال: قال عب  هللا: الماعون: الق ر والوأس وال لو.
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خبرزا المسعو ّي  قال: أخبرزا سفمة بمن ّهيمل  عمن أبمي ح ثنا خ    قال: أخبرزا النضر  قال: أ   

العبي ين  وّازم به زمازة  وّان عب  هللا يعرا لمه ذلمك  فقمال: يما أبما عبم  المرحمن مما المماعون  

 قال: ما يتعاطى الناس بينهم من الوأس والق ر وال لو وأشباه ذلك.

بممن ّهيممل  عممن مسممفم  عممن أبممي حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن سممفمة    

 العبي ين  أزه سأل ابن مسعو   عن الماعون  فقال: ما يتعاطاه الناس بينهم.

قال: ثنا مهران  عن ال سن وسفمة بن ّهيل  عمن أبمي العبيم ين  عمن ابمن مسمعو   قمال: الومأس    

 وال لو والق ر وأشباهه.

َُّريب  قال: ح ثنا عب  الرحمن بمن م مم  ا    لم ماربّي  عمن المسمعو ّي  عمن سمفمة بمن ح ثنا أبو 

 ّهيل  عن أبي العبي ين  أزه سأل ابن مسعو   عن قوله: َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن فذّر ز وه.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن األعمح  عن إبراهيم التيمي  عن ال مار     

 .بن سوي   عن ابن مسعو   قال: الوأس والق ر وال لو

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن األعمح  عن إبمراهيم التيممّي     

 عن ال ار  بن سوي   عن عب  هللا قال: الَماُعوَن منع الوأس والق ر وال لو.

ح ثنا أبو السائب  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن األعمح  عن إبراهيم  عن ال ر  بن سوي   عن    

 هللا  أزه ُسئل عن الماعون  قال: ما يتعاوره الناس بينهم: الوأس وال لو وشبهه. عب 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن األعممح  عمن مالمك بمن ال مر   عمن ابمن    

 مسعو   قال: ال لو والوأس والق ر.

أبمي إسم اق  عمن سمعي  بمن ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عبم  المرحمن  قمال: حم ثنا سمويان  عمن    

 عياض  عن أص اا النبّي صفى هللا عفيه وسفم قال: الماعون: الوأس والق ر وال لو.

ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن األعممح  عمن إبمراهيم  قمال: ُسمئل عبم  هللا عمن    

 الماعون  قال: ما يتعاوره الناس بينهم  الوأس والق ر وال لو وشبهه.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا مايرة  عن إبراهيم أزمه قمال: همو عاريمة 29426  

 الناس: الوأس والق ر وال لو وز و ذلك  يعني الماعون.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن األعمح  عن إبراهيم  عن عب  هللا  بمثفه.     ح ثنا أبو 

  بمن ُتبيمر  عمن ابمن عبماس مثفمه  قمال: الومأس ـ قال: ثنا وّيع  عمن األعممح  عمن سمعي29427  

 وال لو.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن حبيب بن أبي ثابمم األسم ّي  عمن 29428  

 سعي  بن ُتبير  عن ابن عباس قال: الَماُعوَن: العارية.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع وح ثنا ابن حميم   قمال: حم ثنا مهمرا    ن  عمن سمويان  عمن ابمن ح ثنا أبو 

 أبي ز يح  عن م اه   عن ابن عباس  قال: هو العارية.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   ز وه.29429    ـ ح ثنا أبو 

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   عن ابمن    

 عباس  مثفه.

ـ ح ثنا م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وح ثني ال ر   قال: 29430  

ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   عن ابن عباس  فمي قولمه: 

 الماُعوَن قال: متاع البيم.

َُّريب  قمال: حم ثنا إسمماعيل  عمن ابمن أبمي ز ميح     عمن م اهم   أراه عمن ابمن عبماس  ح ثنا أبو 

َُّريب»  َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: المتاع.« شّك أبو 

ح ثني يعقوا  قمال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  قمال: أخبرزما ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قمال: قمال ابمن    

 عباس هو متاع البيم.

ابن عباس  قمال: يمنعموزهم ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن    

 العارية  وهو الماعون.
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ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29431  

عباس َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: اختفف الناس في ذلك  فممنهم ممن قمال: يمنعمون اللّماة  وممنهم ممن 

 ل: يمنعون العارية.قال: يمنعون الطاعة  ومنهم من قا

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن ليث  عن م اه   عمن ابمن عبماس  فمي قولمه: 29432  

 َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: لم ي ىء أهفها بع .

ـ ح ثني ابن المثنى  قال: ح ثنا م م   قال: ح ثنا شعبة  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   29433  

 اس: الَماُعوَن ما يتعاطى الناس بينهم.قال: قال ابن عب

ـ ح ثنا يعقوا بن إبراهيم  قال: أخبرزا ابن ُعفَية  قال: ح ثنا ليث  عن أبي إس اق  عمن 29434  

 ال ر   قال: قال عفّي رضي هللا عنه: الماعون: منع اللّاة والوأس وال لو والق ر.

  قمال: حم ثنا سمويان  عمن حبيمب بمن أبمي ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو عاصمم النبيمل29435  

 ثابم  عن سعي  بن ُتبير قال: الماعون: العارية.

ـ ح ثني أبو حاين عب  هللا بن أحم  بن يوزس  قمال: حم ثنا عبثمر  قمال: حم ثنا حامين  29436  

 عن أبي مالك  في قول هللا: َويَْمنَعُوَن الَماُعوَن قال: ال لو والق ر والوأس.

عمرو بن عفّي  قال: ح ثنا أبو  او   قال: ح ثنا أبو عوازة  عن عاصم بن به لة   ـ ح ثنا29437  

عن أبي وائل  عن عب  هللا  قال: ّنا مع زبينا صفى هللا عفيه وسفم وز ن زقول: الماعون: منع ال لو 

 وأشباه ذلك.

 وقال آخرون: الماعون: المعروا. ذّر من قال ذلك:  

هيم السفمي  قال: ح ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا م مم  بمن رفاعمة  ـ ح ثنا م م  بن إبرا29438  

 قال: سمعم م م  بن ّعب يقول: الماعون: المعروا.

 وقال آخرون: الماعون: هو المال. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني أحم  بن حرا  قال: ح ثنا موسى بن إسمماعيل  قمال: حم ثنا إبمراهيم بمن سمع   29439  

   بن المسيب  قال: الماعون  بفسان قريح: المال.عن ابن شهاا  عن سعي

َُّريب  قال: ح ثنا وّيمع  عمن ابمن أبمي ذئمب  عمن اللهمرّي  قمال: المماعون: 29440   ـ ح ثنا أبو 

 بفسان قريح: المال.

وأولى األقوال في ذلك عن زا بالاواا  إذ ّان الماعون هو مما وصمونا قبمل  وّمان هللا قم  أخبمر   

أزهم يمنعوزه الناس  خبرا عاما  من غير أن يتّص من ذلك شميئا  أن يقمال: إن عن هالءء القوم  و

هللا وصوهم بأزهم يمنعون الناس ما يتعاوروزه بينهم  ويمنعون أهل ال اتة والمسكنة ما أوتمب هللا 

 لهم في أموالهم من ال قوق  ألن ّّل ذلك من المنافع التي ينتوع بها الناس بعضهم من بعض.

 

 ثرسورة الكو

 سورة الكوثر مكية

 وآياتها ث  

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 3-1اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى: }إِزّآ أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر *  فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر *  إِّن َشازِئََك ُهمَو األْبتَمُر 

.} 

 يقول تعالى ذّره: إزّا أْعَطْيناَك يا م م  اْلَكْوثََر.   

واختفف أهل التأويل في معنى الكوثر  فقمال بعضمهم: همو زهمر فمي ال نمة أعطماه هللا زبيمه م مم ا   

 صفى هللا عفيه وسفم.
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ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا عطاء بن السائب  عن م ارا بن  ثار  29441  

ري عفممى المم ّر عممن ابممن عمممر: أزممه قممال: الكمموثر: زهممر فممي ال نممة  حافتمماه مممن ذهممب وفضممة  ي مم

 والياقوت  ماؤه أش ّ بياضا من الفبن  وأحفى من العسل.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن عطاء  عن م ارا بن  ثار الباهفّي  عن ابن عمر  فمي    

قوله: إزّا أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر قال: زهر في ال نة حافتاه المذهب  وم مراه عفمى الم ّر واليماقوت  ومماؤه 

 بياضا من الثفج  وأش ّ ح وة من العسل  وتربته أطيب من ريح المسك. أش ّ 

 

َُّريب  قال: ح ثنا عمر بن عبي   عن عطماء  عمن سمعي  بمن ُتبيمر  عمن ابمن 29442   ـ ح ثنا أبو 

عباس  قال: الكوثر: زهر في ال نة حافتاه من ذهب وفضة ي ري عفى الياقوت وال ّر  ماؤه أبيض 

 العسل.من الثفج  وأحفى من 

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا القمي  عن حوص بمن حميم   عمن شممر بمن عطيمة  29443  

عن شقيق أو مسروق  قال: قفمم لعائرمة: يما أّم الممالمنين  ومما بُْطنمان ال نمة  قالمم: وسمى ال نمة: 

 حافتاه قاور الفاللال والياقوت  ترابه المسك  وحاباؤه الفاللال والياقوت.

ا أحم  بن أبي َسريج الرازّي  قال: ح ثنا أبو النضر وشبابة  قاء: ح ثنا أبو تعور ـ ح ثن29444  

الرازّي  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   عن رتل  عن عائرة قالم: الكوثر: زهر فمي ال نمة لميس 

 أح  ي خل أصبعيه في أذزيه إء سمع خرير ذلك النهر.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  29445   عن أبي تعور وح ثنا ابمن أبمي ُسمَريج  قمال: حم ثنا ـ ح ثنا أبو 

 أبو زَِعيم  قال: أخبرزا أبو تعور الرازّي  عن ابن أبي ز يح  عن أزس  قال: الكوثر: زهر في ال نة.

ـ قال: ثنا وّيع  عن سويان  عن أبي إس اق  عن أبي عبيم ة  عمن عائرمة قالمم: الكموثر 29446  

 زهر في ال نة   ّر م ّوا.

ـ ح ثنا وّيع  عن إسرائيل  عن أبي إس اق  عن أبي عبيم ة  عمن عائرمة: الكموثر: زهمر 29447  

 في ال نة  عفيه من اءَزية ع   ز وم السماء.

ـ قال: ثنا وّيع  عن أبي تعور الرازّي  عن ابن أبي ز يح  عن عائرة قالمم: ممن أحمّب 29448  

 أن يسمع خرير الكوثر  ففي عل أصبعيه في أُذزيه.

نا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن أبمي إسم اق  عمن أبمي عبيم ة  عمن عائرمة  ح ث   

 قالم: زهر في ال نة  شاطئاه ال ّر الم ّوا.

ـ قال: ثنا مهران  عن أبي معاذ عيسى بن يلي   عمن أبمي إسم اق  عمن أبمي عبيم ة  عمن 29449  

  فيه زهر شاطئاه  ّر م ّوا  فيه من اءَزية عائرة قالم: الكوثر: زهر في بُْطنان ال نة: وسى ال نة

 ألهل ال نة  مثُل ع   ز وم السماء.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29450  

 عباس: إزّا أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر قال: زهر أعطاه هللا م م ا صفى هللا عفيه وسفم في ال نة.

ـ ح ثنا أحمم  بمن أبمي سمريج  قمال: حم ثنا مسمع ة  عمن عبم  الوهماا  عمن م اهم   قمال: 29451  

 الَكْوثَر: زهر في ال نة  ترابه مسك أذفر  وماؤه التمر.

ـ ح ثنا ابن أبي سريج  قال: ح ثنا عبي  هللا  قال: أخبرزا أبو تعور  عن الربيع  عن أبمي 29452  

 اْلَكْوثََر قال: زهر في ال نة. العالية  في قوله: إزّا أْعَطْيناكَ 

ـ ح ثنا الربيع  قال: أخبرزا ابن وهب  عمن سمفيمان بمن بم ل  عمن شمريك بمن أبمي زممر  29453  

قال: سمعم أزمس بمن مالمك ي م ّثنا  قمال: لمما أُسمري برسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  مضمى بمه 

زبرتم   فمذهب يُرمّم ترابمه  فمإذا همو تبريل في السماء ال زيا  فإذا هو بنهر  عفيه قار من لاللمال و

 قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربّك.« يا تبريل  ما هذا النهر »مسك  فقال: 

 وقال آخرون: ُعنِي بالكوثر: التير الكثير. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يعقوا  قال: ثني ُهَريم  قال: أخبرزا أبو برر وعطاء بن السائب  عن سعي  بمن 29454  

عن ابن عباس أزه قال في الكوثر: هو التير الكثير الذي أعطاه هللا إياه. قال أبو برر: فقفم ُتبير  

This file was downloaded from QuranicThought.com



لسعي  بن ُتبير: فإن زاسا يلعمون أزه زهر في ال نة  قال: فقال سعي : النهمر المذي فمي ال نمة  ممن 

 التير الذي أعطاه هللا إياه.

َُّريب  قال: ح ثنا إسماعيل بن إبراهيم     عن عطاء بن السائب  قال: قمال م مارا بمن  ح ثنا أبو 

 ثار: ما قال سعي  بن ُتبير في الكوثر  قال: قفم: قال: قمال ابمن عبماس: همو التيمر الكثيمر  فقمال: 

 ص ق وهللا.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن عطماء بمن السمائب  عمن سمعي     

 كوثر: التير الكثير.بن ُتبير  عن ابن عباس  قال: ال

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عن أبي برمر  قمال: سمألم سمعي     

بن ُتبير  عن الكوثر  فقال: هو التير الكثير الذي آتاه هللا  فقفم لسعي : إزا ّنا زسممع أزمه زهمر فمي 

 ال نة  فقال: هو التير الذي أعطاه هللا إياه.

ابن المثنى  قال: ثني عب  الام   قال: ح ثنا شعبة  عن أبي برر  عن سعي  بن ُتبير: إزّا ح ثنا    

 أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر قال: التير الكثير.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا م م   قال: ح ثنا شعبة  عن ُعممارة بمن أبمي حوامة  عمن 29455  

  إياه.عكِرمة  قال: هو النبّوة  والتير الذي أعطاه هللا

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا حرمي بن عمارة  قال: ح ثنا شعبة  قال: أخبرزي عمارة  29456  

 عن عكِرمة في قول هللا: إزّا أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر قال: التير الكثير  والقرآن وال كمة.

عمن عكِرممة أزمه قمال:  ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  قال: حم ثنا ُعممارة بمن أبمي حوامة    

 الكوثر: التير الكثير.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن عطاء بن السائب  عن سعي  بن ُتبير  عمن    

 ابن عباس: إزّا أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر قال: التير الكثير.

إزّا أْعَطْينماَك اْلَكمْوثََر  ـ قال: ثنا ِمْهران  عن سويان  عن ه ل  قال: سألم سعي  بن ُتبير29457  

 قال: أّثر هللا له من التير  قفم: زهر في ال نة  قال: زهر وغيره.

ـ ح ثنا زّريا بن ي يى بن أبي زائ ة  قال: ح ثنا أبو عاصم  عن عيسى بن ميمون  عن 29458  

 ابن أبي ز يح  عن م اه   قال: الكوثر: التير الكثير.

ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا  ح ثني م م  بن عمرو  قال:   

 ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه   قال: الكوثر: التير الكثير.

 ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن م اه : الكوثر: قال: التير ّفه.   

ال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قمال: ـ ح ثنا ابن حمي   ق29459  

 خير ال زيا واءَخرة.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة فمي الكموثر  قمال: همو التيمر 29460  

 الكثير.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن عطاء بن السائب  عن سعي  بن تُ     بير  قمال: ح ثنا أبو 

 الكوثر: التير الكثير.

ـ قال: ثنا وّيع  عن ب ر بن عثمان  سمع عكِرمة يقول في الكوثر: قال: ما أُعطي النبّي 29461  

 صفى هللا عفيه وسفم من التير والنبّوة والقرآن.

حمم ثنا أحممم  بممن أبممي سممريج الممرازّي  قممال: حمم ثنا أبممو  او   عممن بمم ر  عممن عكِرمممة  قولممه: إزّمما    

 َطْيناَك اْلَكْوثََر قال: التير الذي أعطاه هللا: النبّوة واإلس م.أعْ 

 وقال آخرون: هو حوض أُعطيه رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم في ال نة. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن مطمر  عمن عطماء إزّما أْعَطْينماَك اْلَكمْوثََر قمال: 29462   ـ ح ثنا أبو 

 أُعطيه رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم. حوض في ال نة

ح ثنا أحمم  بمن أبمي سمريج  قمال: حم ثنا أبمو زعميم  قمال: حم ثنا مطمر  قمال: سمألم عطماء وز من    

 زطوا بالبيم عن قوله: إزّا أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر قال: حوض أعطيه رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم.
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ن قال: هو اسم النهمر المذي أُعطيمه رسمول هللا صمفى وأولى هذه األقوال بالاواا عن ي  قول م  

 هللا عفيه وسفم في ال نة  وصوه هللا بالكثرة  لعَظم ق ره.

وإزما قفنا ذلك أولى األقوال في ذلك  لتتابع األخبار عن رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم بمأن ذلمك   

 ّذلك. ذّر األخبار الوار ة بذلك:

ام الع فّي  قال: ح ثنا المعتمر  قال: سمعم أبي ي م ّ  عمن قتما ة  ـ ح ثنا أحم  بن الِمق 29463  

عن أزس قال: لما ُعرا بنبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم في ال نة  أو ّما قال  َعَرض له زهر حافَتماه 

الياقوت الم ّوا  أو قال: الم ّوا  فضرا الَمفك الذي معه بي ه فيه  فاستترا مسكا  فقال م م  

قمال: همذا الكموثر المذي أعطماك هللا قمال: وُرفِعمم لمه ِسمْ رة المنتََهمى  « مما َهمذَا »معه: لفمفك الذي 

 فأبار عن ها أثرا عظيما  أو ّما قال.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  عن أزس  أن رسول هللا صفى هللا عفيه    

  إْذ َعَرَض لي زَْهٌر  حافَتاهُ قِباُا الفاّْللاُِل الُمَ مّوِا  فقماَل الَمفمُك بَْينَما أزا أِسيُر فِي الَ نّةِ »وسفم  قال: 

 الِّذي َمعَهُ: أتَْ ِري ما َهذَا  َهذَا اْلَكْوثَُر الِّذي أْعطاَك ّللّاُ إيّاهُ  َوَضَرَا بِيَِ ِه إلمى أْرِضمِه  فمأْخَرَا ِممنْ 

 «.ِطينِِه الِمْسكَ 

قال: ح ثنا شيبان  عمن قتما ة  عمن أزمس قمال: قمال رسمول هللا  ح ثني ابن عوا  قال: ح ثنا آ م    

لَّما ُعِرَا بِي إلى الّسماِء  أتَْيُم َعفى زَْهٍر حافَتاهُ قِباُا الفاّْللاُِل الُمَ ّوِا  قُفم: »صفى هللا عفيه وسفم: 

ُك بيَمِ ِه  فاْسمتَْتَرَا ِطينَمهُ ِمْسمكا ما َهذَا يا ِتْبِريُل  قال: َهذَا اْلَكْوثَُر الّمِذي أْعطماَك َربّمَك  فمأَْهَوى الَمفَم

 «.أْذفَرَ 

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن حمي   عمن أزمس بمن مالمك  قمال: قمال رسمول هللا    

ي  ََخْفُم الَ نّة  فَإذَا أزا بِنَْهٍر حافَتاهُ ِخياُم الفاّْللاُِل  فََضَرْبُم بِيَِ ي إلى ما يَْ مرِ »صفى هللا عفيه وسفم: 

َّهُ ّللّاُ   «.فِيِه  فإذَا ِمْسٌك أْذفَُر قال: قُْفُم: ما َهذَا يا ِتْبِريُل  قال: َهذَا اْلَكْوثَُر الِّذي أْعطا

ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الام   قال: ح ثنا همام  قال: ح ثنا قتا ة  عن أزس  قال: قال    

 لي   عن سعي .رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  فذّر ز و ح يث ي

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا أحم  بن أبي سريج  قال: ح ثنا أبمو أيموا العبماس  قمال: حم ثنا 29464  

إبراهيم بن سع   قال: ح ثنا م م  بن عب  هللا بن مسفم ابن أخي ابمن شمهاا  عمن أبيمه  عمن أزمس  

أْعطازِيِه ّللّاُ فِي الَ نِّة  تَُرابُهُ  ُهَو زَْهرٌ »قال: ُسئل رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم عن الكوثر  فقال: 

قمال أبمو بكمر: يما «  ِمْسٌك أْبيَُض ِمَن الفّبَِن  وأْحفَى ِمَن العََسِل  تَِر ُهُ َطيٌر أْعناقُها ِمثُْل أْعناِق الُ ُلرِ 

فُها أْزعَُم ِمْنها»رسوَل هللا  إزها لناعمة  قال:  ِّ  «.آ

برزا م م  بن عمرو بن عفقمة بن أبي وقاص الفيثي  عن ـ ح ثنا خ   بن أسفم  قال: أخ29465  

 ََخْفُم الَ نّمةَ ِحميَن ُعمِرَا بمي  »ّثير  عن أزس بن مالك  قال: قال رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم: 

 «.فأُْعِطيُم اْلَكْوثََر  فإذَا ُهَو زَْهٌر فِي الَ نِّة  ُعَضا َتاهُ بُيُوٌت ُمَ ّوفَةٌ ِمْن لاُْللَالٍ 

ـ ح ثني م م  بن عب  هللا بن عب  ال كم  قال: ح ثنا أبي وشعيب بمن الفيمث  عمن الفيمث  29466  

عن يلي  بن الها   عن عب  هللا بن مسفم بن شهاا  عمن أزمس: أن رتم   تماء إلمى النبمّي صمفى هللا 

لَُهمَو أَشم ّ بَياضما ِممَن زَْهٌر أْعطازِيِه ّللّاُ فِي الَ نّمِة  »عفيه وسفم  فقال: يا رسول هللا  ما الكوثر  قال: 

قال عمر: يا رسمول هللا إزهما لناعممة  «. الفّبِن  وأْحفَى ِمَن العََسِل  فِيِه ُطيُوٌر أْعناقُها ّأْعناِق الُ ُلرِ 

فُها أْزعَُم ِمْنها»قال:  ِّ  «.آ

ن ح ثنا يوزس  قال: ح ثنا ي يى بن عب  هللا  قال: ثني الفيث  عن ابن الها   عن عب  الوهماا عم   

 عب  هللا بن مسفم بن شهاا  عن أزس  أن رت   تاء إلى النبّي صفى هللا عفيه وسفم  فذّر مثفه.

حمم ثنا عمممر بممن عثمممان بممن عبمم  الممرحمن اللهممري أن أخمماه عبمم  هللا  أخبممره أن أزممس بممن مالممك    

مما  صاحب النبّي صمفى هللا عفيمه وسمفم أخبمره: أن رتم   سمأل النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  فقمال:

ُهمَو زَْهمٌر أْعطازِْيمِه ّللّاُ فِمي الَ نّمِة  مماُؤهُ أْبميَُض ِممَن »الكوثر  فقال رسول هللا صفى هللا عفيه وسمفم: 

فقال عمر: إزها لناعمة يا رسمول هللا  «  الفّبِن  وأْحفَى ِمَن العََسِل  فِيِه ُطيُوٌر أْعناقُها ّأْعناِق الُ ُلرِ 

فُها أْزعَُم ِمْنها»فقال:  ِّ  «.آ
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فقال: عمر بن عثمان: قال ابن أبي أَُويس وح ثني أبي  عمن ابمن أخمي اللهمرّي  عمن أبيمه  عمن    

 أزس  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم في الكوثر  مثفه.

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا ابن فضيل  قال: ح ثنا عطاء  عن م ارا بن  ثمار  عمن 29467  

اْلَكمْوثَُر زَْهمٌر فِمي الَ نّمِة  حافَتماهُ ِممْن ذََهمٍب  »هللا عفيمه وسمفم: ابن عمر  قال: قمال رسمول هللا صمفى 

وَمْ َراهُ َعفى اْليماقُوِت والم ّّر  تُْربَتُمهُ أْطيَمُب ِممَن الِمْسمِك  مماُؤهُ أْحفَمى ِممَن العََسمِل  وأَشم ّ بَياضما ِممَن 

 «.الثّْفجِ 

بمن السمائب  قمال: قمال لمي م مارا بمن  ح ثنا يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَيمة  قمال: أخبرزما عطماء   

ِ ثار: ما قال سعي  بن ُتبير في الكوثر  قفمم: َحم ّثنا عمن ابمن عبماس  أزمه قمال: همو التيمر الكثيمر  

فقال: ص ق وهللا  إزه لْفتير الكثير  ولكن َح ّثنا ابن عمر  قال: لما زللم: إزّا أْعَطْيناَك الَكْوثََر قمال 

اْلَكممْوثَُر زَْهممٌر فِممي الَ نّممِة  حافَتمماهُ مممْن ذََهممٍب  يَْ ممِري َعفممى المم ّّر »م: رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممف

 «.واْلياقُوت

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  عمن أزمس بمن مالمك  أن النبمّي    

رأْيمُم زَْهمرا » عفيمه وسمفم: قال النبّي صمفى هللا«  الَكْوثَُر زَْهٌر فِي الَ نّة»صفى هللا عفيه وسفم قال: 

َّهُ ّللّاُ   «.َحافتاهُ الفاّْللاُُل  فَقُْفُم: يا ِتْبِريُل ما َهذَا  قال: َهذا اْلَكْوثَُر الِّذي أْعطا

ـ ح ثنا ابن البرقي  قال: ح ثنا ابن أبي َمريم  قال: ح ثنا م م  بن تعومر بمن أبمي ّثيمر  29468  

رحمن األعرا  عن أُسامة بن زي  أن رسول هللا صفى هللا قال: أخبرزا حلام بن عثمان  عن عب  ال

عفيه وسفم أتى حملة بن عب  المطفب يوما  ففم ي  ه  فسأل امرأتمه عنمه  وّازمم ممن بنمي النّ مار  

فقالم: خرا  بأبي أزم آزوا عام ا ز وك  فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النّ ار  أَوءَ تم خل يما 

يه َحْيسا  فأّل منه  فقالم: يما رسمول هللا  هنيئما لمك ومريئما  لقم  تئمم رسول هللا  ف خل  فق ّمم إل

وإزي ألري  أن آتيَك فأهنيَك وأَْمِريَك أخبرزي أبو عمارة أزك أُعطيم زهرا في ال نة يُ عى الكموثر  

 «.أَتْل  َوَعْرُضهُ يعني أرضه ياقُوٌت َوَمْرتاٌن َوَزبَْرَت ٌ َولاُْللاُلٌ »فقال: 

ِلَربَّك واْزَ ْر اختفف أهل التأويل في الا ة التي أمر هللا زبيه صفى هللا عفيمه وسمفم  وقوله: فََالّ   

أن يافيها بهذا التطاا  ومعنى قوله: واْزَ مْر فقمال بعضمهم: حّضمه عفمى المواظبمة عفمى الام ة 

 :المكتوبة  وعفى ال وش عفيها في أوقاتها بقوله: فََاّل ِلَربَّك واْزَ ْر. ذّر من قال ذلك

ـ ح ثني عب  الرحمن بن األسو  الّطواوّي  قال: ح ثنا م مم  بمن ربيعمة  قمال: ثنمي يليم  29469  

بن أبي زيا  بن أبي ال ع   عن عاصم ال   رّي  عن عقبة بن ظهير  عمن عفمّي رضمي هللا عنمه  

 في قوله: فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: وضع اليمين عفى الرمال في الا ة.

ن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا حما  بن َسفَمة  عن عاصم الَ ْ  َرّي  عن ح ثنا اب   

عقبة بن ظبيان  عن أبيه  عن عفّي رضي هللا عنه فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: وضع الي  عفى الي  في 

 الا ة.

لَ ْ م َرّي  عمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عمن حمما  بمن سمفمة  عمن عاصمم ا29470  

ُعْقبة بن َظِهير  عن أبيه  عن عفّي رضي هللا عنه فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: وضع يم ه اليمنمى عفمى 

 وسى ساع ه اليسرى  ثم وضعهما عفى ص ره.

 ـ قال: ثنا مهران  عن حما  بن سفمة  عن عاصم األحول  عن الرعبّي  مثفه.29471  

َُّريب  قال: ح ث    نا وّيع  عن يلي  بن أبي زيا   عن عاصم الَ ْ  رّي  عمن عقبمة بمن ح ثنا أبو 

 ظهير  عن عفّي رضي هللا عنه: فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: وضع اليمين عفى الرمال في الا ة.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو عاصم  يقال: ح ثنا عوا  عن أبي القَُموص  في قوله: 29472  

 َواْزَ ْر قال: وضع الي  عفى الي  في الا ة. فََاّل ِلَربّكَ 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا أبو صالح الُتراسازّي  قال: ح ثنا حما   عن عاصم الَ ْ  رّي  عمن    

أبيه  عن عقبة بمن ظبيمان  أن عفمّي بمن أبمي طالمب رضمي هللا عنمه قمال فمي قمول هللا: فََامّل ِلَربّمَك 

 ى عفى وسى ساع ه األيسر  ثم وضعهما عفى ص ره.َواْزَ ْر قال: وضع ي ه اليمن

وقال آخرون: بل ُعنِي بقوله: فََامّل ِلَربّمَك: الام ة المكتوبمة  وبقولمه َواْزَ مْر أن يرفمع ي يمه إلمى   

 الن ر  عن  افتتاح الا ة وال خول فيها. ذّر من قال ذلك:
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َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن إسرائيل  عن 29473   تابر  عن أبي تعور فََاّل ِلَربَّك ـ ح ثنا أبو 

 َواْزَ ْر الا ة  واز ر: يرفع ي يه أّول ما يُكبَر في اءفتتاح.

 وقال آخرون: ُعنِي بقوله: فََاّل ِلَربَّك المكتوبة  وبقوله َواْزَ ْر: ز ر البُْ ن. ذّر من قال ذلك:  

لُمايمرة  عمن عنبسمة  عمن ابمن ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام بن سفم وهمارون بمن ا29474  

 أبي ز يح  عن م اه  فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: الا ة المكتوبة  وز ر البُْ ن.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  عن عطاء بن السائب  عن سمعي  بمن ُتبيمر وحّ ماا  29475  

 ْمع  وز ر البُ ن بِمنَى.أزهما قاء في قوله: فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: ص ة الا اة ب َ 

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن قطمر  عمن عطماء: فََامّل ِلَربّمَك َواْزَ مْر قمال: 29476   ـ ح ثنا أبو 

 ص ة الو ر  واز ر البُْ ن.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29477  

 َ ْر قال: الا ة المكتوبة  والن ر: النُّسك والذبح يوم األض ى.عباس فََاّل ِلَربَّك َوازْ 

ـ ح ثنا ابن حمي   قمال: حم ثنا تريمر  عمن منامور  عمن ال كمم  فمي قولمه: فََامّل ِلَربّمَك 29478  

 َواْزَ ْر قال: ص ة الو ر.

 ذلك: وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك: صّل يوم الن ر ص ة العي   واز ر زُُسَكك. ذّر من قال  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا هارون بن الُمايرة  عمن عنبسمة  عمن تمابر  عمن أزمس بمن 29479  

 مالك  قال: ّان النبّي صفى هللا عفيه وسفم ينَ ر قبل أن يافي  فأُمر أن يافَي ثم ين ر.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن تابر  عن عكِرمة: فاّل الام29480    ة  ـ ح ثنا أبو 

 واز ر النُّسك.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن ثابم بن أبي صوية  عن أبي تعور فََاّل ِلَربَّك 29481   ـ ح ثنا أبو 

 قال: الا ة وقال عكِرمة: الا ة وز ر النّسك.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا حكام  عن أبي تعور  عن الربيع فََاّل ِلَربّمَك َواْزَ مْر قمال: 29482  

 ا صفيم يوم األض ى فاز ر.إذ

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ي يى بن واضح  قال: ح ثنا قطر  قال: سألم عطماء  عمن 29483  

 قوله: فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: تافي وتن ر.

ـ ح ثنا ابن برار  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عموا  عمن ال سمن فََامّل ِلَربّمَك 29484  

 قال: اذبح.َواْزَ ْر 

قال: ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا أبان بمن خالم   قمال: سممعم ال سمن يقمول فََامّل ِلَربّمَك َواْزَ مْر    

 قال: الذبح.

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فََاّل ِلَربَّك َواْزَ مْر قمال: ز مر 29485  

 البُ ن  والا ة يوم الن ر.

عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: ص ة  ح ثنا ابن   

 األض ى  والن ر: ز ر البُ ن.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم  فََامّل 29486   ـ ح ثنا أبو 

 ِلَربَّك َواْزَ ْر قال: مناحر البُ ن بِِمنَى.

ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن تابر  عن عكِرمة فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر قمال:  ح ثنا   

 ز ر النسك.

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29487  

 قوله: فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر يقول: اذبح يوم الن ر.

س  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: فََامّل ِلَربّمَك َواْزَ مْر ـ ح ثني يوز29488  

 قال: ز ر البُْ ن.

وقال آخرون: قيل ذلك لفنبّي صفى هللا عفيه وسمفم  ألن قومما ّمازوا يامفون لايمر هللا  وين مرون   

 ذّر من قال ذلك: لايره فقيل له: اتعل ص تَك وز َرك ر  إذ ّان من يكور بار ي عفه لايره.
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ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: ثنممي أبممو صممتر  عممن م ممم  بممن ّعممب 29489  

القرظي  أزه ّان يقول في هذه اءَية: إزّا أْعَطْيناَك اْلَكْوثََر فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر يقمول: إن زاسما ّمازوا 

ثر يا م م   فم  تكمن صم تك وز مرك إءّ يافون لاير هللا  وين رون لاير هللا  فإذا أعطيناك الكو

 لي.

وقممال آخممرون: بممل أزللممم هممذه اءَيممة يمموم الُ  َْيبيممة  حممين ُحِاممَر النبممّي صممفى هللا عفيممه وسممفم   

وأص ابه  وُص ّوا عن البيم  فأمره هللا أن يافي  وين ر البُْ ن  وينامرا  فوعمل. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

ن وهب  قال: أخبرزمي أبمو صمتر  قمال: ثنمي أبمو معاويمة ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا اب29490  

البََ ِفّي  عن سعي  بن ُتبير أزه قال: ّازم هذه اءَية  يعني قوله: فََاّل ِلَربَّك َواْزَ ْر يموم ال  يبيمة  

أتاه تبريل عفيه الس م  فقال: از ر وارتع  فقام رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم  فتطمب خطبمة 

م رّمع رّعتمين  ثمم ازامرا إلمى البُم ن فن رهما  فمذلك حمين يقمول: فََامّل ِلَربّمَك الوطر والن ر  ثم

 َواْزَ ْر.

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: فاّل وا ع ربّك َوَسْفه. ذّر من قال ذلك:  

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن أبممي سممنان  عممن ثابممم  عممن 29491  

 َ ْر قال: صّل لربك وَسْل.الض اك فََاّل ِلَربَّك َوازْ 

وّان بعض أهل العربية يتأّول قوله: َواْزَ ْر واستقبل القبفة بن رك. وذُّر أزه سمع بعض العرا   

 يقول: منازلهم تتناَحر: أي هذا بن ر هذا: أي قبالته. وذُّر أن بعض بني أس  أزر ه:

 َطحِ الُمتَناِحِر  أبا َحَكٍم َهْل أْزَم َعّم ُمَ اِلٍ َوَسيّ ُ أْهِل األَبْ  

 أي ين ر بعضه بعضا.  

وأولى هذه األقوال عن ي بالاواا: قول من قال: معنى ذلك: فاتعل ص تَك ّفّها لربك خالاا   

 ون ما سواه من األز ا  واءَلهة  وّذلك ز رك اتعفه له  ون األوثمان  شمكرا لمه عفمى مما أعطماك 

ُّْفء له  وخاك ب  ه  من إعطائه إياك الكوثر.من الكرامة والتير الذي ء 

وإزما قفم: ذلمك أولمى األقموال بالامواا فمي ذلمك  ألن هللا تمّل ثنماؤه أخبمر زبيمه صمفى هللا عفيمه   

وسفم بما أّرمه به ممن عطيتمه وّرامتمه  وإزعاممه عفيمه بمالكوثر  ثمم أتبمع ذلمك قولمه: فََامّل ِلَربّمَك 

الن ر عفى الركر له  عفى ما أعفمه ممن النعممة َواْزَ ْر  فكان معفوما بذلك أزه خاه بالا ة له  و

التي أزعمها عفيه  بإعطائه إياه الكوثَر  ففم يكن لتاوص بعض الا ة بذلك  ون بعض  وبعض 

 الن ر  ون بعض  وته  إذ ّان حثا عفى الركر عفى النّعم.

منما لمك  فمأخفص فتأويل الك م إذن: إزا أعطيناك يا م م  الكوثر  إزعامما منما عفيمك بمه  وتكرممة   

 لربك العبا ة  وأفر  له ص تك وزُُسَكك  خ فا لما يوعفه من ّور به  وعب  غيره  وز ر لألوثان.

وقوله: إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر يعني بقوله تّل ثنماؤه: إّن شمازِئََك إن ُمباَضمك يما م مم  وعم ّوك ُهمَو   

 ابره  الذي ء َعِقَب له.األْبتَُر يعني باألبتر: األقّل واألذّل المنقطع  

واختفف أهل التأويل في المعنّي بذلك  فقال بعضهم: ُعنِي به العاص بن وائل السمهمّي. ذّمر ممن   

 قال ذلك:

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  عن عفّي  عن ابن عبماس  قولمه: 29492  

 إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر يقول: ع ّوك.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29493  

 عباس  قوله: إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر قال: هو العاص بن وائل.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن ه ل بن خباا  قمال: 29494  

 إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر قال: هو العاص بن وائل. سمعم سعي  بن ُتبير يقول:

ح ثنا ابن حمي   قال: حم ثنا ِمْهمران  عمن سمويان  عمن هم ل  قمال: سمألم سمعي  بمن ُتبَيمر  عمن    

 قوله: إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر قال: ع ّوك العاص بن وائل ازبتر من قومه.
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عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مار    ـ ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبمو29495  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اهم   فمي قولمه: إّن شمازِئََك 

 ُهَو األْبتَُر قال: العاص بن وائل  قال: أزا شازىء م م   ومن شنأه الناس فهو األبتر.

ن ثور  عن معمر  عن قتا ة إّن شمازِئََك ُهمَو األْبتَمُر ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا اب29496  

قال: هو العاص بن وائل  قال: أزا شازىٌء م م ا  وهو أبتر  ليس له َعِقٌب  قمال هللا: إّن شمازِئََك ُهمَو 

 األْبتَُر قال قتا ة: األبتر: ال قير ال قيق الذليل.

ا ة إّن شمازِئََك ُهمَو األْبتَمُر همذا العماص بمن ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتم   

 وائل  بفانا أزه قال: أزا شازىء م م .

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: إّن شازِئََك ُهَو األْبتَمُر 29497  

 َك ُهَو األْبتَُر.قال: الرتل يقول: إزما م م  أبتر  ليس له ّما ترون َعِقٌب  قال هللا: إّن شازِئَ 

 وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك: ُعْقبة بن أبي ُمعَيى. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا يعقوا القُمّي  عن حوص بمن حميم   عمن شممر بمن عطيمة  29498  

زلل قال: ّان عقبة بن أبي معيى يقول: إزه ء يبقى لفنبّي صفى هللا عفيمه وسمفم ولم   وهمو أبتمر  فمأ

 هللا فيه هالءء اءَيات: إّن شازِئََك ُعقبة بن أبي ُمعَيى ُهَو األْبتَُر.

 وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك تماعة من قريح. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ح ثنا عب  الوهاا  قال: ح ثنا  او   عن عكِرمة  في هذه اءَية: 29499  

وَمُروا َهماُلءِء أَلَْم تََر إلى الِّذيَن أُ  َّ وتُوا زَِايبا ِمَن اْلِكتاِا ياُْلِمنُوَن بالِ ْبِم َوالّطاُغوِت ويَقُولُوَن ِلفِّذيَن 

أْه َى ِمَن الِّذيَن آَمنُوا َسبِي   قال: زللم في ّعب بن األشرا  أتى مكة فقمال لهما أهفُهما: ز من خيمر 

 زا َمْنَ ر البُْ ِن  قمال: أزمتم خيمر. فمأزلل أم هذا الّانبور المنبتر من قومه  وز ن أهل ال  يج  وعن

 هللا فيه هذه اءَية  وأزلل في الذين قالوا لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم ما قالوا: إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر.

َُّريمب  قمال: حم ثنا وّيمع  عمن بم ر بمن عثممان  عمن عكِرممة إّن شمازِئَِك ُهمَو 29500   ـ ح ثنا أبو 

ّمما أُوحمي إلمى النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم قالمم قمريح: بَتِمَر م مم  منما  فنللمم: إّن األْبتَُر. قال: ل

 شازِئََك ُهَو األْبتَُر قال: الذي رماك بالبَتَِر هو األبتر.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  قال: أزبأزما  او  بمن أبمي هنم   عمن عكِرممة  29501  

ّعمب بمن األشمرا مكمة أتمْوه  فقمالوا لمه: ز من أهمل الّسمقاية والّسم ازة  عن ابن عباس قال: لما قَِ م 

وأزم سي  أهل الم ينة  فن ن خير أم هذا الّاْنبور المنبتر من قومه  يلعم أزه خيمر منما  قمال: بمل 

وا زَِاميبا أزتم خير منه  فنللم عفيه: إّن شازِئََك ُهَو األْبتَُر قال: وأُزللم عفيه: ألَْم تََر إلى الّمِذيَن أُوتُم

 ِمَن اْلِكتاِا... إلى قوله: زَِايرا.

وأولى األقوال في ذلك عن ي بالاواا أن يقال: إن هللا تعالى ذّره أخبمر أن ُممباض رسمول هللا   

صفى هللا عفيه وسفم هو األقّل األذّل  المنقطمع عقبمه  فمذلك صموة ّمّل ممن أباضمه ممن النماس  وإن 

 ّازم اءَية زللم في شتص بعينه.

 

 سورة الكافرون  

 سورة الكافرون مكية

 وآياتها سم

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 6-1اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالى:  }قُْل يَأَيَّها اْلَكافُِروَن *  ءَ أَْعبُم ُ َمما تَْعبُم ُوَن *  َوءَ أَزمتُْم َعابِم ُوَن َممآ 

 َوءَ أَزتُْم َعابِ ُوَن َمآ أَْعبُ ُ *  لَُكْم ِ ينُُكْم َوِلَي ِ يِن {.أَْعبُ ُ *  َوءَ أَزَآ َعابِ ٌ ّما َعبَ تّْم *  

يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم  وّان المررّون من قومه فيما ذُّر عرضوا    

فمه عفيه أن يعب وا هللا سنة  عفى أن يعب  زبّي هللا صفى هللا عفيمه وسمفم آلهمتهم سمنة  فمأزلل هللا ُمعَرّ 
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توابهم في ذلك: قُْل يا م مم  لهمالءء المرمرّين المذين سمألوك عبما ة آلهمتهم سمنة  عفمى أن يعبم وا 

إلهك سنة يا أيّها الكافُِروَن بار ء أْعبُم ُ مما تَْعبُم ُوَن ممن اءَلهمة واألوثمان اءَن َوء أْزمتُْم عابِم ُوَن مما 

تُْم فيما مضى َوء أْزتُْم عابِ ُوَن فيما تستقبفون أب ا ما أْعبُ ُ أْعبُ ُ اءَن َوء أزا عابِ ٌ فيما أستقبل ما َعبَ ْ 

أزا اءَن  وفيما أستقبل. وإزما قيل ذلك ّذلك  ألن التطاا ممن هللا ّمان لرسمول هللا صمفى هللا عفيمه 

وسفم في أشتاص بأعيازهم من المررّين  ق  عفم أزهم ء يالمنون أب ا  وسبق لهم ذلك فمي السمابق 

فأمر زبيه صفى هللا عفيه وسفم أن ياَُليَّسهم من الذي طمعوا فيه  وح ّثوا بمه أزوسمهم  وأن  من عفمه 

ذلك غير ّائن منه وء منهم  في وقم من األوقات  وآيَس زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم من الطممع 

عُضمهم يموم بم ر في إيمازهم  ومن أن يوف وا أب ا  فكازوا ّذلك لم يوف وا ولم ين  وا  إلمى أن قُتِمل ب

بالسيف  وهفك بعض قبل ذلك ّافرا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل  وتاءت به اءَثار. 

 ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني م م  بن موسى الَ َرِشّي  قال: ح ثنا أبو خفف  قال: ح ثنا  او   عمن عكِرممة  29502  

فيمه وسمفم أن يعطموه مماء   فيكمون أغنمى عن ابن عبماس: إن قريرما وعم وا رسمول هللا صمفى هللا ع

ُّمّف  رتل بمكة  ويلّوتوه ما أرا  من النساء  ويَطئوا َعِقبه  فقمالوا لمه: همذا لمك عنم زا يما م مم   و

عن شتم آلهتنا  ف  تذّرها بسوء  فإن لم توعل  فإزا زعرض عفيك َخْافة واح ة  فهي لك ولنا فيهما 

حتى أزُظَر »نا سنة: ال ت والعّلي  وزعب  إلهك سنة  قال: قالوا: تعب  آلهت« ما هي »ص ح  قال: 

ف اء الوحي من الفوح الم ووظ: قُْل يا أيّها اْلكافُِروَن السمورة  وأزملل هللا: «  ما يأْتي ِمْن ِعْن َ َربّي

ُّْن ِمَن ال ِريَن.قُْل أفَاَْيَر ألِّلِ تَأُْمروزِي أْعبُ ُ أيّها ال اِهفُوَن... إلى قوله: فاْعبُْ  و ِّ  ّرا

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا ابن ُعفَية  عن م م  بمن إسم اق  قمال: ثنمي سمعي  بمن مينماء 29503  

مولى البَْتتَرّي  قال: لقي الوليم  بمن الُمايمرة والعماص بمن وائمل  واألسمو  بمن المطفمب  وأميّمة بمن 

تعبمم   وتعبممْ  ممما زعبمم    خفممف  رسممول هللا صممفى هللا عفيممه وسممفم  فقممالوا: يمما م ممم   هفممّم ففنعبممْ  ممما

َّك في أمرزا ّفه  فإن ّان الذي تئم به خيرا مما بأي ينا ّنا ق  َشرّناك فيه  وأخذزا ب ظنما  وزُرر

منه وإن ّان المذي بأيم ينا خيمرا ممما فمي يم يك  ّنمم قم  َشمِرّتنا فمي أمرزما  وأخمذت منمه ب ظمك  

 .فأزلل هللا: قُْل يا أيّها اْلكافُِروَن حتى ازقضم السورة

وقوله: لَُكْم ِ ينُُكْم َوِلَي ِ يِن يقول تعمالى ذّمره: لكمم  يمنكم فم  تترّوزمه أبم ا  ألزمه قم  ُخمتَِم عفميكم    

وقُِضمي أن ء تنوكموا عنمه  وأزكمم تموتممون عفيمه  ولمي  يمِن المذي أزمما عفيمه  ء أترّمه أبم ا  ألزمه قمم  

 َمضى في سابق عفم هللا أزي ء أزتقل عنه إلى غيره.

ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قمال: قمال ابمن زيم  فمي قمول هللا: لَُكمْم ِ يمنُُكْم َوِلمَي  ـ29504  

ِ يِن قال: لفمررّين قال: واليهو  ء يعب ون إء هللا وء يررّون  إء أزهم يكورون ببعض األزبيماء  

قتفوا طوائف األزبيماء وبما تاءوا به من عن  هللا  ويكورون برسول هللا  وبما تاء به من عن  هللا  و

ظفما وُعْ وازا  قال: إء العاابة التي بَقُوا  حتى خرا بتتنار  فقالوا: ُعَليٌر ابن هللا   عا هللا ولم 

 يعب وه ولم يوعفوا ّما فعفم الناارى  قالوا: المسيح ابن هللا وعب وه.

مما بعم ه عفمى وتمه التوّيم   ّمما وّان بعض أهل العربية يقول: ّّرر قوله: ء أْعبُ ُ ما تَْعبُ ُوَن و  

 قال: فإّن َمَع العُْسِر يُْسرا إّن َمَع اْلعُْسِر يُْسرا  وّقوله: لَتَرُوّن الَ ِ يَم ثُّم لَتُرَوزّها َعيَن اْليَِقيِن.

 

 سورة النصر

 سورة النار م ينة

 وآياتها ث  

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 3-1اآلية : 
:  }إِذَا َتمآَء زَْامُر ّللّاِ َواْلوَمتُْح *  َوَرأَْيمَم النّماَس يَمْ ُخفُوَن فِمي ِ يمِن ّللّاِ القول فـي تأويـل قولمه تعمالى

َّاَن تَّوابَا {.  أَْفَواتا  *  فََسبّْح بَِ ْمِ  َربَّك َواْستَْاِوْرهُ إِزّهُ 
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ك ممن يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: إذا تاءك زار هللا يا م م  عفمى قومم   

قريح  والوتح: فتح مكة ورأَْيَم النّاَس من صنوا العرا وقبائفها أهمل الميمن ممنهم  وقبائمل زملار 

يَْ ُخفُوَن فِي ِ يِن ّللّاِ أْفَواتا يقول: في  ين هللا الذي ابتعثك بمه  وطاعتمك التمي  عماهم إليهما أفواتما  

لتأويل. ذّر من قال مما قفنما فمي قولمه: يعني: ُزَمرا  فوتا فوتا. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل ا

 إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح:

ـ ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   29505  

 في قول هللا: إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح: فتح مكة.

هب  قال: قال ابن زي   في قول هللا: إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن و29506  

 َواْلوَتُْح النار حين فتح هللا عفيه وزاره.

ـ ح ثني إسماعيل بن موسى  قال: أخبرزما ال سمين بمن عيسمى ال نومّي  عمن َمْعممر  عمن 29507  

م بالم ينة  إذ قال: اللهرّي  عن أبي حازم  عن ابن عباس  قال: بينا رسول هللا صفى هللا عفيه وسف

بَُر  تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح  تاَء أْهُل اليََمنِ » ّْ بَُر  ّللّاُ أ ّْ قيمل: يما رسمول هللا  ومما أهمل الميمن  «  ّللّاُ أ

 «.قَْوٌم َرقِيقَةٌ قُفُوبُِهْم  لَيّنَةٌ ِطباُعُهم  اإليَماُن يَُماٍن  واْلِوْقهُ يَماٍن  واْل ْكَمةُ يَمازِيَةٌ »قال: 

ـ ح ثنا ابن المثنى  قال: ثني عب  األعفى  قال: ح ثنا  او   عن عامر  عن مسروق  عن 29508  

عائرة  قالم: ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم يُكثر من قول: سب ان هللا وب م ه  وأستاور هللا 

سمتاور هللا وأتموا وأتوا إليه قالم: فقفم: يما رسمول هللا أراك تُكثمر قمول: سمب ان هللا وب مم ه  وأ

ثمْرُت ِممْن قَمْوِل ُسمْب اَن ّللّاِ »إليه  فقمال:  ّْ َخبَّرزِمي َربّمي أزّمي سمأََرى َع َممة  فِمي أُّمتِمي  فمإذَا رأْيتُهما أ

يَْ ُخفُوَن  وبَِ ْمِ ِه  وأْستَْاِوُرهُ وأتُوُا إلَْيِه  فَقَْ  رأْيتُها إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح فتُْح َمّكة ورأَْيُم النّاسَ 

 «.فِي ِ يِن ّللّاِ أْفَواتا فََسبّْح بَِ ْمِ  َربَّك َواْستَْاِوْرهُ إزّهُ ّاَن تَّوابا

حمم ثنا ابممن وّيممع  قممال: حمم ثنا عبمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا  او   عممن الرممعبّي  عممن مسممروق  عممن    

 عائرة  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم  بن وه.

ح ثنا عب  الوهاا  قال: ح ثنا  او   عن عامر  عن عائرمة  قالمم: ّمان ح ثنا ابن المثنى  قال:    

 زبّي هللا صفى هللا عفيه وسفم يُكثر قبل موته من قول سب ان هللا وب م ه ثم ذّر ز وه.

ح ثني إس اق بن شاهين  قال: ح ثنا خال   عن  او   عن عامر  عن مسروق  عن عائرة  عن    

 بن وه.النبّي صفى هللا عفيه وسفم  

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن عكِرمة قال: لما زللم: إذَا 29509  

«  تماَء زَْامُر ّللّاِ َواْلوَمتُْح  َوَتماَء أْهمُل الميََمنِ »تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح قال النبّي صفى هللا عفيه وسفم: 

َرقِيقَممةٌ قُفُمموبُُهْم  لَيّنَممةٌ ِطبمماُعُهْم  اإليَممماُن يممماِن  واْلِ ْكَمممةُ : »قممالوا: يمما زبممّي هللا  وممما أهممل المميمن  قممال

 «.يََمازِيَةٌ 

 وأّما قوله أْفَواتا فق  تق ّم ذّره في معنى أقوال أهل التأويل. وق :  

ـمم حمم ثني ال ممر   قممال: حمم ثنا برممر  قممال: حمم ثنا يليمم   قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا 29510  

 ن أبي ز يح  عن م اه  فِي ِ يِن ّللّاِ أْفواتا قال: ُزمرا ُزمرا.ورقاء  عن اب

وقوله: فََسبّْح بَِ ْمِ  َربَّك يقول: فسبح ربّك وعظمه ب م ه وشكره  عفمى مما أز مل لمك ممن وعم ه.   

فإزك حينئٍذ ءحق به  وذائق ما ذاق َمْن قَْبفك من ُرسفه من المموت. وبن مو المذي قفنما فمي ذلمك قمال 

 أويل. ذّر من قال ذلك:أهل الت

ـ  ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن حبيب  عن سعي  بمن 29511  

ُتبير  عن ابن عباس  أن عممر بمن التطماا رضمي هللا عنمه  سمألهم عمن قمول هللا تعمالى: إذَا تماَء 

زم يا بن عباس ما تقمول: قفمم: َمثَمٌل ضمرا زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح قالوا: فتح الم ائن والقاور  قال: فأ

 لم م  صفى هللا عفيه وسفم زُِعيْم إليه زوسه.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا م م  بن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عن أبي برر  عن سعي  29512  

ن بن ُتبير  عن ابن عباس  أن عمر بن التطاا رضي هللا عنه ّان يُ زيه  فقال له عب  الرحمن: إ

لنا أبناء  مثفَه  فقال عمر: إزه من حيث تعفم  قال: فسأله عمر عن قول هللا: إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح 

 السورة  فقال ابن عباس: أتفه  أعفمه هللا إياه  فقال عمر: ما أعفم منها إء مثل ما تعفم.
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أبمي رزيمن  عمن ابمن عبماس   ح ثنا ابن ُحمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عمن عاصمم  عمن   

قال: قال عمر رضمي هللا عنمه: مما همي  يعنمي إذا تماء زَْامُر ّللّاِ َوالوَمتُْح قمال ابمن عبماس: إذَا تماَء 

 زَُاُر ّللّاِ حتى بفغ: َواْستْاِوْرهُ إزك ميم إزّهُ ّاَن تَّوابا فقال عمر: ما زعفم منها إء ما قفم.

عاصم  عن أبي رزين  عن ابن عباس قال: لمما زللمم  ـ قال: ثنا مهران  عن سويان عن29513  

إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح عفم النبّي أزه زُِعيْم إليه زوسه  فقيل له: إذا تاء زار هللا والومتح إلمى آخمر 

 السورة.

ـ ح ثنا أبو َّريب وابن وّيع  قاء: ح ثنا ابن فضيل  عن عطاء بمن السمائب  عمن سمعي  29514  

ير  عن ابن عباس  قال: لما زللم إذَا تماَء زَْامُر ّللّاِ َواْلوَمتُْح قمال رسمول هللا صمفى هللا عفيمه بن ُتب

 «.زُِعيَْم إلّي زَْوِسي  ّأزّي َمْقبُوٌض فِي تِفَك الّسنَةِ »وسفم: 

ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبمي  عمن أبيمه  عمن ابمن عبماس     

إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح قال: ذاك حين زَعَى له زوسه يقول: إذا رأَْيمَم النّماَس يَمْ ُخفوَن فِمي  في قوله:

ِ يِن ّللّاِ أْفَواتا يعني إس م الناس  يقول: فذاك حمين حضمر أتفُمك فََسمبّْح بَِ ْممِ  َربّمَك َواْسمتَْاِوْرهُ إزّمهُ 

 ّاَن تَّوابا.

بن ي يى األموي  قاء: ح ثنا أبمو معاويمة  عمن األعممح  عمن مسمفم   ح ثني أبو السائب وسعي    

عن مسروق  عن عائرة قالم ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسمفم يُكثمر أن يقمول قبمل أن يمموت: 

قالم: فقفم: يا رسمول هللا مما همذه الكفممات التمي « سب ازك الفهّم وب م ك  أستاورك وأتوا إليك»

قَمْ  ُتِعفَمْم لمي َع َممةٌ فِمي أُّمتِمي إذَا َرأْيتُهما قُْفتُهما إذَا تماَء زَْامُر ّللّاِ »  قمال: أراك ق  أح ثَتها تقولهما

 «.واْلوَتُْح إلى آخر السورة

ـ ح ثني ي يى بن إبراهيم المسعو ّي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن تم ّه  عمن األعممح  29515  

هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم منمذ أُزللمم عن مسفم  عن مسروق  قال: قالم عائرة: ما سمعم رسول 

 عفيه هذه السورة إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح ء يقول قبفها: سب ازك ربنا وب م ك  الفهّم اغور لي.

ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا ابن زمير  عن األعمح  عن مسفم  عمن مسمروق  عمن عائرمة  عمن    

 النبّي صفى هللا عفيه وسفم  مثفه.

ـ ح ثنا ابن وّيع  قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن أبي الض ى  عمن مسمروق  عمن 29516  

سمب ازك »عائرة قالم: ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم يُكثر أن يقمول فمي رّوعمه وسم و ه: 

 يتأّول القرآن.«  الفهّم وب م ك  الفهّم اغور لي

  عن  او   عن الرمعبّي  قمال  او : ء أعفممه إء ح ثني يعقوا بن إبراهيم  قال: ح ثنا ابن ُعفَية   

عن مسروق  وربما قال عن مسروق  عن عائرة قالم: ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم يُكثر 

إّن َربّمي »فقفم: إزك تُكثر من هذا  فقال: «  سب ان هللا وب م ه  أستاور هللا وأتوا إليه»أن يقول: 

َمة  فِي أُّمتِي  وأَمَرزِي إذَا رأَْيُم تِفَك اْلعَ َمةَ أْن أَُسمبَّح بَ ْممِ ِه  وأْسمتَْاِوَرهُ قَْ  أْخبَرزِي أزّي سأََرى َع 

 «.إزّهُ ّاَن تَّوابا  فَقَْ  رأْيتُها إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتْحُ 

 ـ ح ثنا أبو السائب  قال: ح ثنا حومص  قمال: حم ثنا عاصمم  عمن الرمعبّي  عمن أّم سمفمة 29517  

قالم: ّان رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم في آخر أمره ء يقوم وء يقع   وء يذهب وء ي يء إء 

فقفم: يا رسول هللا  إزمك تُكثمر ممن سمب ان هللا وب مم ه  ء تمذهب وء «  سب ان هللا وب م ه»قال: 

فقال: إذَا تاَء زَْاُر «  هاإزّي أُِمْرُت بِ »ت يء  وء تقوم وء تقع  إء قفم: سب ان هللا وب م ه  قال: 

 ّللّاِ َواْلوَتُْح إلى آخر السورة.

ـ ح ثنا ابمن حميم   قمال: حم ثنا سمفمة  قمال: ثنمي ابمن إسم اق  عمن بعمض أصم ابه  عمن 29518  

عطاء بن يسار  قال: زللم سورة إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَمتُْح ّفهما بالم ينمة بعم  فمتح مكمة  و خولهما 

 ن  يَْنعي إليه زوسه.الناس في ال ي

ـ قال: ثنا ترير  عن ُمايرة  عن زيا  بن ال اين  عن أبي العالية  قال: لمما زللمم: إذَا 29519  

تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح وزُعَيْم إلى النبّي صفى هللا عفيه وسفم زوُسه  ّمان ء يقموم ممن م فمس ي فمس 

 «.أن ء إله إء أزم  أستاورك وأتوا إليكسب ازك الفهّم وب م ك  أشه  »فيه حتى يقوَل: 
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ـ قال: ثنا ال كم بن برير  قال: ح ثنا عممرو  قمال: لمما زللمم: إذَا تماَء زَْامُر ّللّاِ َواْلوَمتُْح 29520  

سمب ازك الفهمّم وب مم ك  رّا اغومر لمي وتمب »ّان النبّي صفى هللا عفيه وسفم مما يكثر أن يقمول: 

 «.عفّي  إزك أزم التّواا الرحيم

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َواْلوَتُْح قرأها 29521  

ّفها قال ابن عباس: هذه السورة َعفَم وَح ّ ح ّه هللا لنبيه صفى هللا عفيه وسمفم  وزَعَمى لمه زوَسمه. أي 

عاش بع  ذلك إء قفي    سنتين  ثم تموفي صمفى هللا  إزك لن تعيَح بع ها إء قفي  . قال قتا ة: وهللا ما

 عفيه وسفم.

ـمم حمم ثنا ابممن ُحميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن أبممي معمماذ عيسممى بممن أبممي يليمم   عممن أبممي 29522  

إس اق  عن أبي عبي ة  عن ابن مسمعو   قمال: لمما زللمم: إذَا تماَء زَْامُر ّللّاِ َواْلوَمتُْح ّمان يُكثمر أن 

فهّم وب م ك  الفهّم اغور لي  سب ازك ربنما وب مم ك  الفهمّم اغومر لمي  إزمك أزمم سب ازك ال»يقول: 

 «.التّواا الاوور

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29523  

 صفى هللا عفيمه يقول في قول هللا: إذَا تاَء زَْاُر ّللّاِ َوالْوتُْح: ّازم هذه السورة آية لموت رسول هللا

 وسفم.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29524  

قممال: حمم ثنا ال سممن  قممال: حمم ثنا ورقمماء  تميعمما عممن ابممن أبممي ز مميح  عممن م اهمم   فممي قممول هللا: 

 َواْستَْاِوْرهُ إزّهُ ّاَن تَّوابا قال: اعفم أزك ستموت عن  ذلك.

: َواْستَْاِوْرهُ يقول: وَسْفه أن ياومر ذزوبَمك. إزّمهُ ّماَن تَّوابما: يقمول: إزمه ّمان ذا رتموع لعبم ه  وقوله  

 من ذّر هللا عّل وتّل.« إزه»المطيع إلى ما ي ّب. والهاء من قوله 

 

 سورة المسد

 سورة المس  مكية

 وآياتها خمس

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 5-1اآلية : 
ََّسَب *  َسيَْامفََى القول فـي تأويـل قول ه تعالى:}تَبّْم يَ َآ أَبِي لََهٍب َوتَّب *  َمآ أَْغنََى َعْنهُ َمالُهُ َوَما 

 زَارا  ذَاَت لََهٍب *  َواْمَرأَتُهُ َحّمالَةَ اْلَ َطِب *  فِي ِتيِ َها َحْبٌل ّمن ّمَسٍ  {.

بقولمه: تَبّمْم يَم َا أبِمي لََهمٍب تمّب  يقول تعالى ذّره: َخِسرت ي ا أبي لهب  وَخِسر همو. وإزمما ُعنِمي   

 عمفه. وّان بعض أهل العربية يقول: قوله: تَبّْم يَ َا أَبِي لََهٍب:  عاء عفيه من هللا.

وفمي «. تَبّْم يَ َا أبِي لََهٍب َوقَمْ  تَمبّ »وأما قوله: َوتَّب فإزه خبر. ويُذّر أن ذلك في قراءة عب  هللا:   

خبر  ويمثّل ذلك بقول القائل ءَخر: أهفَكك هللا  وق  أهفكك  وتعفك  فيه  ءلة عفى أزه« ق » خول 

صال ا وق  تعفك. وبن و الذي قفنا في معنى قوله: تَبّْم يَم َا أَبِمي لََهمٍب قمال أهمل التأويمل. ذّمر ممن 

 قال ذلك:

ٍب: أي خسرت ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة تَبّْم يَ َا أبِي لَهَ 29525  

 وتب.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قول هللا: تَبّْم يَ َا أبِي لََهٍب 29526  

َوتَّب قال: التّب: التسران  قال: قال أبو لهب لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم: مماذا أُعَطمى يما م مم  إن 

قال: « وأّي َشْيٍء تَْبتَِاي »ال: مالي عفيهم فضل  قال: فق«  ّّما يُْعَطى الُمْسِفُمونَ »آمنم بك  قال: 

تبا لهذا من  ين تبا  أن أّمون أزما وهمالءء سمواء  فمأزلل هللا: تَبّمْم يَم َا أبِمي لََهمٍب يقمول: بمما عمفمم 

 أي يهم.
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ِسرت ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة تَبّْم يَ َا أبِي لََهٍب قال: خَ    

 ي ا أبي لهب وَخِسر.

وقيل: إن همذه السمورة زللمم فمي أبمي لهمب  ألن النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم لمما َخمّص بالم عوة   

عريرتَه  إذ زلل عفيه: َوأْزِذْر َعِريَرتََك األْقَربِيَن وتمعهمم لفم عاء  قمال لمه أبمو لهمب: تبما لمك سمائَر 

 ك:اليوم  ألهذا  عوتنا  ذّر األخبار الوار ة بذل

َُّريب  قال: ح ثنا أبو معاوية  عن األعمح  عن عمرو  عن سعي  بن ُتبير  29527   ـ ح ثنا أبو 

« يما َصمباحاهْ »عن ابن عباس قال: صع  رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم ذات يموم الاموا  فقمال: 

ّو ُمَامبُّ ُكْم أْو ُمَمّسميُكْم  أمما أرأَْيتَُكْم إْن أْخبَْرتُُكْم أّن العَ ُ »فاتتمعم إليه قريح  فقالوا: مالك  قال: 

فقال أبو لهب: تَبّما لمك  «  فإزي زَِذيٌر لَُكْم بَيَن يَ َْي َعذَاٍا َشِ ي ٍ »قالوا: بفى  قال: « ُّْنتُْم تَُا َقُوزِنَي 

 ألهذا  عوتنا وتمعتنا  فأزلل هللا: تَبّْم يَ َا أبي لََهٍب إلى آخرها.

أبو معاوية  عن األعمح  عن عمرو  عمن سمعي  بمن ُتبيمر  عمن  ح ثني أبو السائب  قال: ح ثنا   

 ابن عباس  مثفه.

َُّريب  قال: ح ثنا ابن زُمير  عن األعمح  عن عمرو بمن ُممّرة  عمن سمعي  بمن ُتبيمر      ح ثنا أبو 

ى عن ابن عباس  قال: لما زللم وأْزِذْر َعِريَرتََك األْقَربِيَن قام رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم عفم

فماتتمع النماس إليمه  فبَمْيَن رتمٌل ي ميء  وبمين آخمر يبعمُث رسمولَه  «  يا َصمباحاهْ »الّاوا ثم زا َى: 

 يا بَنِي هاِشٍم  يا بَنِي َعْب َ الُمّطِفِب  يا بَنِي فِْهٍر  يا بَنِي... يا بَنِي أرأَْيتَُكْم لَْو أْخبَْرتُُكْم أّن َخْي   »فقال: 

فمإزّي زَمِذيٌر لَُكمْم بَميَن يَم َْي »قمالوا: زعمم  قمال: « َصم ّْقتُُموزِي »  تايمر عفميكم يريم« بَِسْوحٍ َهذَا الَ بَمل

 «.فقال أبو لهب: تَبّا لك سائر اليوم  ألهذا  عوتنا  فنللم: تَبّْم يَ َا أَبي لََهٍب َوتَبّ «  َعذَاٍا َشِ ي ٍ 

َُّريب  قال: ح ثنا أبو أُسامة  عن األعمح  عن عمرو بن    مّرة  عمن سمعي  بمن ُتبيمر   ح ثنا أبو 

عن ابن عباس قال: لما زللم هذه اءَية: وأْزِذْر َعِريَرتََك األْقَربِيَن ورهطك منهم المتفاين  خرا 

فقمالوا: َممْن همذا المذي «  يما َصمباحاهْ »رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  حتمى صمع  الاموا  فهتمف: 

نِي فُ ٍن  يا بَنِي فُ ٍن  يا بَنِي َعْب َ الُمّطِفِب  يما بَنِمي يا بَ »يهتف  فقالوا: م م   فاتتمعوا إليه  فقال: 

ُّْنمتُْم »فماتتمعوا إليمه  فقمال: «  َعْب َ َمنمااٍ  أرأَْيمتَُكْم لَمْو أْخبَمْرتُُكْم أّن َخمْي   تَْتمُرُا بَِسمْوحِ َهمذَا الَ بَمِل أ

فقال أبو لهب: «  ْم بَيَن يَ َْي َعذَاٍا َشِ ي ٍ فإزّي زَِذيٌر لَكُ »قالوا: ما تّربنا عفيك ّذبا  قال: « ُمَا ّْقي 

ّممذا قممرأ « تَبّممْم يَمم َا أبِممي لََهممٍب َوقَممْ  تَممبّ »تَبّمما لممك ممما تمعتنمما إء لهممذا  ثممم قممام فنللممم هممذه السممورة: 

 األعمح إلى آخر السورة.

ٍب قمال: حمين ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  في قوله: تَبّْم يَ َا أَبِي لََهم29528  

أرسل النبّي صفى هللا عفيه وسفم إليه وإلى غيره  وّان أبو لهمب عمّم النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم  

وّان اسمه عب  العُّلى  فذّرهم  فقال أبو لهب: تَبا لك  في هذا أرسمفم إلينما  فمأزلل هللا: تَبّمْم يَم َا 

 أبِي لََهٍب.

   َّ َسَب يقول تعالى ذّره: أّي شيء أغنى عنه ماله  و فع من ستى وقوله: ما أْغنَى َعْنهُ مالُهُ َوما 

ََّسَب وهم ول ه. وبالذي قفنا في ذلك قال أهل التأوي لذّر من قال ذلك:  هللا عفيه َوما 

ـ ح ثنا ال سن بن  او  بن م م  المنكِ ر  قال: ح ثنا عب  الرزاق  عمن معممر  عمن ابمن 29529  

بنو أبي لهب إلى ابمن عبماس  فقماموا يتتاممون فمي البيمم  فقمام خيثم  عن أبي الطويل  قال: تاء 

ابن عباس  ف  ل بينهم  وق  ّّف باره  ف فعمه بعضمهم حتمى وقمع عفمى الومراش  فاضمب وقمال: 

 أخرتوا عني الكسب التبيث.

َُّريب  قال: حم ثنا وّيمع  عمن أبمي بكمر الُهمذَلّي  عمن م مم  بمن سمويان  عمن 29530   ـ ح ثنا أبو 

ي متلوم  عمن ابمن عبماس أزمه رأى يومما ولم  أبمي لهمب يقتتفمون  ف عمل ي ُ مل بيمنهم رتل من بن

 ويقول: هالءء مما ّسب.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عمن ليمث  عمن م اهم  مما 29531  

ََّسَب قال: ما ّسب ول ه.  أْغنَى َعْنهُ مالُهُ َوما 
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ل: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا ح ثني م م  بن عمرو  قا   

ََّسمَب قمال:  ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قمول هللا: َومما 

 ول ه هم من ّسبه.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   في قول هللا َوما    

 ََّسَب قال: ول ه.

 وقوله: َسيَْافَى زارا ذَاَت لََهٍب يقول: سيافى أبو لهب زارا ذات لهب.  

 وقوله: َواْمرأتُهُ َحّمالَةَ اْلَ َطِب يقول: سيافى أبو لهب وامرأته حمالة ال طب  زارا ذات لهب.  

َحّمالَمةُ »ينة والكوفة والبارة: واختفوم القّراء في قراءة َحّمالَةَ اْلَ َطِب فقرأ ذلك عامة قّراء الم   

 بالرفع  غير عب  هللا بن أبي إس اق  فإزه قرأ ذلك زابا فيما ذُّر لنا عنه.« اْلَ َطبِ 

واختُفف فيه عن عاصم  ف كمي عنمه الرفمع فيهما والنامب  وّمأّن ممن رفمع ذلمك تعفمه ممن زعمم   

ي مموز أن يكممون رافعهمما  وقمم «  سياممفى»المممرأة  وتعممل الرفممع لفمممرأة ممما تقمم ّم مممن التبممر  وهممو 

زعتمما لفمممرأة. وأممما الناممب فيممه فعفممى الممذّم  وقمم  « َحّمالَممة»الامموة  وذلممك قولممه: فِممي ِتيممِ ها وتكممون 

 يُ تمل أن يكون زابها عفى القطع من المرأة  ألن المرأة معرفة  وحمالة ال طب زكرة.

وإلتممماع ال  ممة مممن  والاممواا مممن القممراءة فممي ذلممك عنمم زا: الرفممع  ألزممه أفاممح الك مممين فيممه   

 القّراء عفيه.

واختفف أهل التأويل  في معنى قوله: َحّمالَةَ اْلَ َطِب فقال بعضهم: ّازم ت يء بالروك فتطرحه   

في طريق رسول هللا صفى هللا عفيمه وسمفم  ليم خل فمي قَ ممه إذا خمرا إلمى الام ة. ذّمر ممن قمال 

 ذلك:

ال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  ق29532  

عباس  في قولمه: َواْمرأتُمهُ َحّمالَمةَ اْلَ َطمِب قمال: ّازمم ت ممل الرموك  فتطرحمه عفمى طريمق النبمّي 

 صفى هللا عفيه وسفم  ليعقره وأص ابه  ويقال: َحّمالَةَ اْلَ َطب: زقالة لف  يث.

َُّريمب  قممال: حمم ثنا وّيمع  29533   عممن إسممرائيل  عمن أبممي إسمم اق  عمن رتممل مممن ـم حمم ثنا أبممو 

َهْم ان يقال له يلي  بن زي   أن امرأة أبي لهب ّازم تفقي فمي طريمق النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم 

 الّرْوك  فنللم: تَبّْم يَ َا أبِي لََهب واْمرأتُهُ َحّمالَةَ اْلَ َطب.

ا أبو عامر  عمن قُمّرة بمن خالم   ـ ح ثني أبو هريرة الّضبَعي  م م  بن فِراس  قال: ح ثن29534  

عن عطية ال  لّي. في قوله: حّمالَةَ اْلَ َطِب قال: ّازم تضع الِعضاه عفى طريق رسول هللا صمفى 

 هللا عفيه وسفم  فكأزما يطأ به ّثيبا.

ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك 29535  

رأتُهُ َحّمالَةَ اْلَ َطِب ّازم ت مل الرموك  فتفقيمه عفمى طريمق زبمّي هللا صمفى هللا يقول  في قوله: َوامْ 

 عفيه وسفم ليعِقره.

ـ ح ثني يموزس  قمال: أخبرزما ابمن وهمب  قمال: قمال ابمن زيم   فمي قولمه: َواْمرأتُمهُ َحّمالَمةَ 29536  

ل هللا صمفى هللا عفيمه اْلَ َطِب قال: ّازم تأتي بأغامان الرموك  فتطرُحهما بالفيمل فمي طريمق رسمو

 وسفم.

وقال آخرون: قيل لها ذلك: حمالة ال طب  ألزها ّازمم ت طمب الكم م  وتمرمي بالنميممة  وتعيّمر   

 رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم بالوقر. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قمال: حم ثنا المعتممر بمن سمفيمان  قمال: قمال أبمو المعتممر: زعمم 29537  

 م  أن عكِرمة قال: َحّمالَةَ اْلَ َطِب: ّازم تمري بالنميمة.م 

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سمويان  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن 29538  

 م اه : َواْمرأتُهُ َحّمالَةَ اْلَ َطِب قال: ّازم تمري بالنميمة.

َُّريب  قال: ح ثنا األش عّي  عن سو     يان  عن ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفه.ح ثنا أبو 

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران  عن سويان  عن مناور  عن م اه   مثفه.   

ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا    

 ّمالَةَ اْلَ َطِب قال: النميمة.ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  حَ 
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ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سمعي   عمن قتما ة واْمرأتُمهُ َحّمالَمةَ اْلَ َطمِب: أي 29539  

 ّازم تنقل األحا يث من بعض الناس إلى بعض.

اْلَ َطمِب قمال: ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عمن قتما ة واْمرأتُمهُ َحّمالَمةَ    

 ّازم ت ِطب الك م  وتمري بالنميمة.

وقال بعضهم: ّازم تُعَيّر رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم بمالوقر  وّازمم تَْ ِطمُب فَعُيّمرت بأزهما   

 ّازم ت طب.

ـ ح ثنا ابمن حميم   قمال: حم ثنا مهمران  عمن سمويان واْمرأتُمهُ َحّمالَمةَ اْلَ َطمِب قمال: ّازمم 29540  

 نميمة.تمري بال

وأولى القولين في ذلك بالاواا عن ي  قول من قال: ّازم ت ممل الرموك  فتطرحمه فمي طريمق   

 رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم  ألن ذلك هو أظهر معنى ذلك.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن عيسى بن يلي   عن ابن إس اق  عن يلي  بن 29541  

قال: لما زللمم: تَبّمْم يَم َا أبَمي لََهمٍب بفمغ اممرأة أبمي لهمب أن النبمّي زي   وّان أللم شيء لمسروق  

في »صفى هللا عفيه وسفم يه وِك  قالم: ع م يه وزي  هل رأيتموزي ّما قال م م  أحمل حطبا 

   فمكثم  ثم أتته  فقالم: إن ربك ق ك وو ّعك  فأزلل هللا: َوالّضَ ى َوالفّْيلِ «ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَس ٍ 

 إذَا َسَ ى ما َو َّعَك َربَّك َوما قَفى.

 وقوله: فِي ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  يقول: في عنقها والعرا تسمى العنق تي ا ومنه قول ذي الّرّمة:  

 فَعَْيناِك َعْيناها َولَْوزُِك لَْوزُهاَوِتي ُِك إءّ أزّها َغيُر عاِطِل  

 ّر من قال ذلك:وبالذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذ  

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   فمي قمول هللا: فِمي ِتيمِ ها َحْبمٌل 29542  

 قال: في رقبتها.

وقوله: َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  اختفف أهل التأويل في ذلك  فقال بعضهم: هي حبال تكون بمكمة. ذّمر ممن   

 قال ذلك:

معم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك ـ ُح ثم عمن ال سمين  قمال: سم29543  

 يقول في قوله: فِي ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  قال: حبل من ش ر  وهو ال بل الذي ّازم ت تطب به.

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29544  

ي حبال تكون بمكة ويقال: الَمَس : العاا التي تكون في البكرة  ويقمال عباس َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  قال: ه

 الَمَس : ق  ة من َو َع.

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي : في قوله: َحْبمٌل ِممْن َمَسمٍ  قمال: 29545  

 بل من زار في رقبتها.حبال من ش ر تنبم في اليمن لها مس   وّازم توتل وقال َحْبٌل ِمْن َمَسٍ : ح

 وقال آخرون: الَمَس : الفيف. ذّر من قال ذلك:  

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن السم ّي  عمن يليم   عمن عمروة فِمي 29546   ـ ح ثنا أبو 

 ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  قال: سفسفة من ح ي   ذرعها سبعون ذراعا.

  عن سويان  عن الس ّي  عن رتل يقال له يلي   عمن عمروة ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ِمْهران   

 بن الّلبير فِي ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  قال: سفسفة ذرعها سبعون ذراعا.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن يلي   عن ُعْروة بن اللبير فِي    

 رعها سبعون ذراعا.ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  قال: سفسفة ذ

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبيه  عن األعممح  عمن م اهم  ِممْن َمَسمٍ  قمال: 29547   ـ ح ثنا أبو 

 من ح ي .

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان فِي ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسمٍ  قمال: حبمل فمي 29548  

 عنقها في النار مثل طوق  طوله سبعون ذراعا.

 وقال آخرون: الَمَس : ال  ي  الذي يكون في البَْكرة. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سمويان  عمن منامور  عمن م اهم  فِمي ِتيمِ ها 29549  

 َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  قال: ال  ي ة تكون في البَْكرة.
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عيسى وحم ثني ال مر   قمال: حم ثنا ح ثني م م  بن عمرو  قال: ح ثنا أبو عاصم  قال: ح ثنا    

ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز يح  عن م اه  َحْبمٌل ِممْن َمَسمٍ  قمال: عمو  البكمرة 

 من ح ي .

ح ثني ال ار   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن ابن أبي ز يح  عن م اهم  َحْبمٌل ِممْن    

 َمَسٍ  قال: ال  ي ة لفبكرة.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عمن قتما ة  قمال: حم ثنا المعممر 29550  

بن سفيمان  قال: قال أبو المعتمر: زعم م م  أن عكِرمة قال: فِي ِتيِ ها َحْبٌل ِمْن َمَسٍ  إزه ال  يم ة 

 التي في وسى البكرة.

 ذلك:وقال آخرون: هو قِ  ة من َو َع في عنقها. ذّر من قال   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة فِي ِتيِ ها َحْبٌل ِممْن َمَسمٍ  قمال: 29551  

 ق  ة من َو َع.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة َحْبمٌل ِممْن َمَسمٍ  قمال: قم  ة ممن    

 َو َع.

اا  قول من قال: هو حبمٌل ُتممع ممن أزمواع متتفومة  ولمذلك وأولى األقوال في ذلك عن ي بالاو  

اختفف أهل التأويل في تأويفه عفى الن و الذي ذّرزا  ومما ي ّل عفى صم ة مما قفنما فمي ذلمك قمول 

 الراتل:

 َوَمَسٍ  أُِمّر ِمْن أيازَِق ُصْهٍب ِعتاٍق ذاِت ُمَخ َزاِهِق  

امرأة أبي لهب  أُِمّر من أشياء شتى  من ليف ف عل إمراره من شتى  وّذلك المس  الذي في تي    

 وح ي  ول اء  وتعل في عنقها طوقا ّالق  ة من و ع ومنه قول األعرى:

 تُْمِسي فيَْاِرُا بابُها ِمْن  ُوزِناَغْفقا َصِريَف َمَ الَِة األَْمساِ   

 يعني باألمسا : تمع َمَس   وهي ال بال.  

 

 سورة اإلخالص

 سورة اإلخ ص مكيّة

 وآياتها أربع

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 4-1اآلية : 
ُّوُوا  القول فـي تأويـل قوله تعالى: }قُْل ُهَو ّللّاُ أََح ٌ *  ّللّاُ الّاَم ُ *  لَْم يَِفْ  َولَْم يُولَْ  *  َولَْم يَُكْن لّهُ 

 أََح ٌ {.

العملة  فمأزلل هللا همذا  ذُّر أن المررّين سألوا رسمول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم عمن زسمب راّ    

السممورة توابمما لهممم. وقممال بعضممهم: بممل زللممم مممن أتممل أن اليهممو  سممألوه  فقممالوا لممه: هممذا هللا خفممق 

 التفق  فمن خفق هللا  فأُزللم توابا لهم.

 ذّر من قال: أُزللم توابا لفمررّين الذين سألوه أن ينُسب لهم الرّا تبارك وتعالى.  

يمع الَممْروزّي وم ممو  بمن ِخم اش الطالَقَمازي  قماء: حم ثنا أبمو سمعي  ـ ح ثنا أحمم  بمن من29552  

الانعازي  قال: ح ثنا أبو تعور الرازّي  عن الربيع بن أزس  عن أبي العالية  عن أُبمّي بمن ّعمب  

 قال: قمال المرمرّون لفنبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم: ازُسمْب لنما ربمك  فمأزلل هللا: قُمْل ُهمَو ّللّاُ أَحم ٌ ّللّاُ 

 الّاَم ُ.

ـم حم ثنا ابممن حميم   قممال: حم ثنا ي يممى بمن واضممح  قمال: حمم ثنا ال سمين  عممن يليم   عممن 29553  

عكِرمة  قال: إن المررّين قالوا: يا رسول هللا أخبرزا عن ربك  صمف لنما ربمك مما همو  وممن أّي 

 شيء هو  فأزلل هللا: قُْل ُهَو ّللّاُ أَح ٌ إلى آخر السورة.

حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع  عن أبي العالية قُْل ُهمَو ـ ح ثنا ابن 29554  

 ّللّاُ أَح ٌ ّللّاُ الّاَم ُ قال: قال ذلك قا ة األحلاا: ازُسب لنا ربك  فأتاه تبريل بهذه.
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ـ ح ثني م م  بن عوا  قال: ح ثنا شريح  قال: ح ثنا إسماعيل بن م ال   عمن م الم   29555  

  عن تابر قال: قال المررّون: ازُسمب لنما ربمك  فمأزلل هللا قُمْل ُهمَو ّللّاُ أَحم ٌ. ذّمر ممن عن الرعبيّ 

 قال: زلل ذلك من أتل مسألة اليهو :

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا سفمة  قال: ثني ابمن إسم اق  عمن م مم   عمن سمعي   قمال: 29556  

: يما م مم  همذا هللا خفمق التفمق  فممن خفقمه  أتى رهى من اليهو  النبّي صفى هللا عفيه وسفم  فقالوا

فاضب النبّي صفى هللا عفيه وسفم حتى ازتُِقمَع لوزمه ثمم سماَوَرهم غضمبا لربمه  ف ماءه تبريمل عفيمه 

الس م فسكنّه  وقال: اخوض عفيمك تناحمك يما م مم   وتماءه ممن هللا تمواا مما سمألوه عنمه. قمال: 

ُّوُوا أَح ٌ ففما ت  عفيهم النبّي صفى يقول هللا: قُْل ُهَو ّللّاُ أَح ٌ ّللّاُ ال ّاَم ُ لَْم يَِفْ  ولَْم يُولَْ  ولَْم يَُكْن لَهُ 

هللا عفيه وسفم  قالوا: صف لنا ربك ّيف َخْفقُه  وّيف عُض ُه  وّيف ذراُعه  فاضب النبّي صفى 

قالتمه  وأتماه هللا عفيه وسفم أشم ّ ممن غضمبه األّول  وسماَوَرهم غضمبا  فأتماه تبريمل فقمال لمه مثمل م

ب واا مما سمألوه عنمه: َومما قَم َُروا ّللّاَ َحمّق قَمْ ِرِه واألْرُض َتِميعما قَْبَضمتُهُ يَمْوَم اْلِقياَممِة والّسمَمَواُت 

ُّوَن.  َمْطِويّاٌت بِيَِمينِِه ُسْب ازَهُ َوتَعالى َعّما يُْرِر

وبمة  عمن قتما ة  قمال: تماء ـ ح ثنا ابن ُحَمي   قال: ح ثنا ِمهمران  عمن سمعي  بمن أبمي َعرُ 29557  

زاس من اليهو  إلى النبّي صفى هللا عفيه وسفم  فقالوا: ازسب لنا ربك  فنللم: قُْل ُهَو ّللّاُ أَح ٌ حتى 

 ختم السورة.

فتأويل الك م إذا ّان األمر عفى ما وصونا: قل يا م م  لهالءء السائفيك عن زسب ربك وصوته    

عنه  هو هللا الذي له عبا ة ّل شيء  ء تنباي العبا ة إءّ لمه  وء ومن خفقه: الرّا الذي سألتموزي 

 تافح لريء سواه.

عما ا  بمنللة الهاء « هو»و «  هللا»واختفف أهل العربية في الرافع أَح ٌ فقال بعضهم: الرافع له   

ن ّان زكرة باءستئناا  مرفوع  وإ« هو»في قوله: إزّهُ أزا ّللّاُ اْلعَِليُل اْلَ ِكيُم. وقال آخر منهم: بل 

ّقوله: هذا بعفي شيخ  وقال: هو هللا تواا لك م قوم قالوا له: ما الذي تعب   فقال: هو هللا  ثم قيمل 

 له: فما هو  قال: هو أح .

وقال آخرون أَح ٌ بمعنى: واح   وأزكر أن يكون العمما  مسمتأزوا بمه  حتمى يكمون قبفمه حمرا ممن   

وّممان وذواتهمما  أو إّن وممما أشممبهها  وهممذا القممول الثممازي هممو أشممبه  حممروا الرممّك  ّظممّن وأخواتهمما 

 بمذاهب العربية.

سموى «  أح ٌ »واختفوم القّراء في قراءة ذلك  فقرأته عامة قّراء األماار أَح ٌ ّللّاُ الّاَم ُ بتنوين   

وّمأن ممن « أَحم ُ ّللّاُ »زار بن عاصم  وعب  هللا بن أبي إس اق  فإزمه ُروي عنهمما تمرك التنموين: 

قرأ ذلك ّذلك  قال: زون اإلعراا إذا استقبفتها األلف وال م أو ساّن من ال روا ُحمذفم أحيازما  

 ّما قال الراعر:

 َّْيَف زَْومي عفى الوَراِش ولَماتَْرَمِل الّراَم غاَرةٌ َشْعَواُء  

  تُْذِهُل الّرْيَخ َعن بَنِيِه وتُْبِ يعَْن ِخ َاِم العَِقيفَةُ العَْذراءُ  

 يري : عن ِخ اٍم العقيفةُ.  

والاواا في ذلك عن زا: التنوين  لمعنيين: أح هما أفاح الفاتين  وأشهر الك ممين  وأتو همما   

عن  العرا. والثازي: إتماع ال  ة من قّراء األماار عفى اختيمار التنموين فيمه  فومي ذلمك ُمْكتو مى 

فيمما مضمى  بمما أغنمى عمن إعا تمه « أحم » عن اءسترها  عفى ص ته بايره. وق  بيّنا معنى قوله

 في هذا الموضع.

 وقوله: ّللّاُ الّاَم ُ يقول تعالى ذّره: المعبو  الذي ء تافح العبا ة إءّ له الام ُ.  

واختفممف أهممل التأويممل فممي معنممى الاممم   فقممال بعضممهم: هممو الممذي لمميس بممأتوا  وء يأّممل وء   

 يررا. ذّر من قال ذلك:

ب  الرحمن بن األسو   قال: ح ثنا م م  بن ربيعة  عن سمفمة بمن سمابور  عمن ـ ح ثنا ع29558  

 عطية  عن ابن عباس  قال: الام : الذي ليس بأتوا.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن مناور  عن م اه   29559  

 قال: الام : الُمْاَمم الذي ء توا له.
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ُّرَ      يب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن مناور  عن م اه   مثفَه سواء.ح ثنا أبو 

ح ثني ال ر   قال: حم ثنا ال سمن  قمال: حم ثنا ورقماء  عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قمال:    

 الام : الُمْاَمم الذي ليس له توا.

بمي ز ميح  عمن ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  المرحمن ووّيمع  قماء: حم ثنا سمويان  عمن ابمن أ   

 م اه   قال: الام : الذي ء توا له.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع وح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران تميعا  عن سمويان  عمن     ح ثنا أبو 

 ابن أبي ز يح  عن م اه   مثفَه.

ل: ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا الربيع بن مسفم  عن ال سن  قا29560  

 الّاَم ُ: الذي ء توا له.

ـ قال: ثنا الربيع بن مسفم  عمن إبمراهيم بمن ميسمرة  قمال: أرسمفني م اهم  إلمى سمعي  بمن 29561  

 ُتبير أسأله عن الام   فقال: الذي ء توا له.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ي يى  قال: ح ثنا إسماعيل بن أبي خال   عن الرعبّي  قال: 29562  

 الذي ء يَْطعَم الطعام.الام ُ 

ح ثنا يعقوا  قال: ح ثنا هريم  عن إسماعيل بن أبي خال   عن الرعبّي أزه قمال: الّامَم ُ: المذي    

 ء يأّل الطعام  وء يررا الرراا.

َُّريب وابن برار  قاء: ح ثنا وّيع  عن سفمة بن زُبَيى  عن الضم اك  قمال: 29563   ـ ح ثنا أبو 

 وا له.الام ُ: الذي ء ت

َُّريب  قال: ح ثنا ابمن أبمي زائم ة  عمن إسمماعيل  عمن عمامر  قمال: الامم ُ: 29564   ـ ح ثنا أبو 

 الذي ء يأّل الطعام.

ـ ح ثنا ابن برار وزي  بن أخلم  قاء: ح ثنا ابن  او   عن المستقيم بن عبم  المفمك  عمن 29565  

 سعي  بن المسيب قال: الام ُ: الذي ء ِحروة له.

ثم عن ال سين  قال: سممعم أبما معماذ يقمول: حم ثنا عبيم   قمال: سممعم الضم اك يقمول فمي ُح    

 قوله: الام ُ: الذي ء توا له.

ـ ح ثني العباس بن أبي طالب  قال: ح ثنا م م  بن رومي  عن عبيم  هللا بمن سمعي  قائم  29566  

ل: ء أعفممه إءّ قم  َرفَعمه  األعمح  قال: ثني صالح بن حيان  عن عب  هللا بن بريم ة  عمن أبيمه  قما

 قال: الّاَم  الذي ء توا له.

ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا برر بن الموضل  عن الربيمع بمن مسمفم  قمال: سممعم ال سمن    

 يقول: الّاَم ُ: الذي ء توا له.

: الذي ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن عكِرمة  قال: الام ُ 29567  

 ء توا له.

 وقال آخرون: هو الذي ء يترا منه شيء. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني يعقوا  قمال: حم ثنا ابمن ُعفَيمة  عمن أبمي رتماء  قمال: سممعم ِعْكِرممة  قمال فمي 29568  

 قوله: الّاَم ُ: الذي لم يترا منه شيء  ولم يَِف   ولم يُولَ .

ن تعور  قال: ح ثنا شعبة  عن أبي رتاء م م  بن يوسمف  ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا م م  ب   

 عن عكِرمة قال: الام ُ: الذي ء يترا منه شيء.

 وقال آخرون: هو الذي لم يَِفْ  ولم يُولَْ . ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع  عن أبمي العاليمة  قمال: 29569  

لذي لم يف  ولم يول   ألزه ليس شيء يف  إءّ سيور   وء شيء يول  إءّ سيموت  فمأخبرهم الّاَم ُ: ا

 تعالى ذّره أزه ء يُور  وء يموت.

ـ ح ثنا أحمم  بمن منيمع وم ممو  بمن ِخم اش قماء: حم ثنا أبمو سمعي  الّامْنعازّي  قمال: قمال 29570  

أزلل هللا: قُْل ُهَو ّللّاُ أَح ٌ ّللّاُ الّامَم ُ لَمْم يَِفمْ  المررّون لفنبّي صفى هللا عفيه وسفم: أزُسب لنا ربك  ف

ُّوُوا أَح ٌ ألزه لميس شميء يولم  إءّ سميموت  ولميس شميء يمموت إءّ سميُور    ولَْم يُولَْ  ولَْم يَُكْن لَهُ 
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ُّوُموا أَحم ٌ: ولمم يكمن لمه شمبيه وء عم ل  ولميس  وإن هللا تّل ثناؤه ء يموت وء يور  ولَْم يَُكمْن لَمهُ 

 ّمثفه شيء.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن أبي معرر  عن م م  بن ّعب: الّامَم : المذي 29571   ـ ح ثنا أبو 

 لم يف  ولم يول   ولم يكن له ّووا أح .

 وقال آخرون: هو السي  الذي ق  ازتهى ُسال َ ُه. ذّر من قال ذلك:  

األعممح  عمن شمقيق  قمال: الّامَم ُ: همو ـ ح ثني أبو السائب  قال: ثني أبو معاوية  عمن 29572  

 السي  الذي ق  ازتهى ُسال َ ُه.

ـ ح ثنا أبو ّريب وابن برار وابن عب  األعفمى  قمالوا: حم ثنا وّيمع  عمن األعممح  عمن 29573  

َُّريب وابن عب  األعفى ُسال َ ُه.  أبي وائل  قال: الّام : السي  الذي ق  ازتهى ُسال َ ُه ولم يقل أبو 

 بن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن األعمح  عن أبي وائل مثفه.ح ثنا ا   

ـ ح ثنا عفّي  قال: ح ثنا أبو صمالح  قمال: ثنمي معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29574  

قوله: الّاَم ُ يقول: السي  الذي قم  ّممل فمي ُسمال َِ ه  والرمريف المذي قم  ُّممل فمي شمرفه  والعظميم 

عظمته  وال فيم الذي ق  ّمل في حفمه  والانّي الذي ق  ّممل فمي غنماه  وال بّمار الذي ق  عُظم في 

الذي ق  ّمل في تبروته  والعالم الذي ق  ّمل في عفمه  وال كيم الذي قم  ّممل فمي حكمتمه  وهمو 

 الذي ق  ّمل في أزواع الررا والّسال َ   وهو هللا سب ازه هذه صوته  ء تنباي إءّ له.

 بل هو الباقي الذي ء يونَى. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون:   

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  في قولمه: قُمْل ُهمَو ّللّاُ أَحم ٌ ّللّاَ 29575  

الّاَم ُ لَْم يَِفْ  َولَْم يُولَْ  قال: ّان ال سن وقتا ة يقوءن: الباقي بع  خفقمه  قمال: همذه سمورة خالامة  

 يها ذّر شيء من أمر ال زيا واءَخرة.ليس ف

 ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: الّاَم ُ: ال ائم.   

قال أبو تعور: الّاَم ُ عن  العرا: هو السي  الذي يُْاَم ُ إليه  المذي ء أحم  فوقمه  وّمذلك تسممي   

 أشرافَها ومنه قول الراعر:

 لنّاعي بَِتْيَرْي بَنِي أَسْ بعَْمِرو ْبِن َمْسعُوٍ  وبالّسيِّ  الّاَمْ  أء بََكَر ا 

 وقال اللبرقان:  

 َوء َرِهينَةَ إءّ َسيّ ٌ َصَم ُ  

فإذا ّان ذلك ّذلك  فالذي هو أولى بتأويل الكفممة  المعنمى المعمروا ممن ّم م ممن زملل القمرآن   

ي ا  ّمان أولمى األقموال بالام ة  ألن رسمول هللا بفسازه ولو ّان ح يث ابن بُري ة  عمن أبيمه صم 

 صفى هللا عفيه وسفم أعفم بما َعنى هللا تّل ثناؤه  وبما أْزلل عفيه.

وقوله: لَْم يَِفْ  يقول: ليس بوان  ألزه ء شيء يف  إء هو فان بائ  ولَْم يُولَْ  يقول: وليس بم م   لمم   

م يكن  وح   بع  أن ّان غير موتو   ولكنمه تعمالى يكن فكان  ألن ّّل مولو  فإزما ُوت  بع  أن ل

 ذّره ق يم لم يلل  و ائم لم يَبِ   وء يلول وء يوني.

ا أَح ٌ اختفف أهل التأويل فمي معنمى ذلمك  فقمال بعضمهم: معنمى ذلمك: ولمم    ُّوُو  وقوله: َولَْم يَُكْن لَهُ 

 يكن له شبيه وء ِمثْل. ذّر من قال ذلك:

حمي   قال: ح ثنا مهران  عن أبي تعور  عن الربيع  عن أبمي العاليمة قولمه: ـ ح ثنا ابن 29576  

ُّوُوا أَح ٌ: لم يكن له شبيه  وء ِعْ ل  وليس ّمثفه شيء.  ولَْم يَُكْن لَهُ 

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  عن عمرو بن َغي َن الثقومّي  29577  

ن ّعب  قال: إن هللا تعالى ذّره أّسس السمموات السمبع  واألرضمين السمبع  وّان أميَر البارة  ع

ُّوُوا أَح ٌ وإن هللا لم يكافئه أح  من خفقه.  عفى هذه السورة لَْم يَِفْ  َولْم يُولَْ  ولْم يَُكْن لَهُ 

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثنمي معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس ولَمْم 29578  

ُّوُوا أَح ٌ قال: ليس ّمثفه شيء  فسب ان هللا الواح  القّهار.  يَُكْن لَهُ 

ا: 29579   ُّوُو  ـ ح ثني ال ر   قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  عن ابن ُتَريج ولَْم يَُكْن لَهُ 

 مثل.

 وقال آخرون: معنى ذلك  أزه لم يكن له صاحبة. ذّر من قال ذلك:  
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برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن عبم  المفمك بمن أب مر   ـ ح ثنا ابن29580  

ا أَح ٌ قال: صاحبة. ُّوُو   عن طف ة  عن م اه   قوله: ولَْم يَُكْن لَهُ 

 ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ي يى  عن سويان  عن ابن أب ر  عن طف ة  عن م اه   مثفَه.   

َُّريب  قال: ح ثنا      ابن إ ريس  عن عب  المفك  عن طف ة  عن م اه   مثفه.ح ثنا أبو 

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن ابن أب ر  عن رتل عن م اه  ولَْم يَُكْن لَهُ    

 ُّوُوا أَح ٌ قال: صاحبة.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن سويان  عن عب  المفك بن أب ر  عن طف ة بن ماّرا      ح ثنا أبو 

ا أَح ٌ قال: صاحبة. ُّوُو   عن م اه  ولَْم يَُكْن لَهُ 

 ح ثنا أبو السائب  قال: ح ثنا ابن إ ريس  عن عب  المفك  عن طف ة  عن م اه   مثفه.   

 والُكواُْل والكوىء والِكواء في ّ م العرا واح   وهو الِمثْل والّرْبه ومنه قول زاباة بني ذُبيان:  

نٍ   ّْ واَء لَُهَولَْو تأَثّوََك األْع َاُء بالّرفَِ   ء تَْقِذفَنّي بُر ِّ  ء 

 يعني: ء ّواء له: ء مثل له.  

ا بضمم الكماا والوماء.    ُّوُمو  ا. فقمرأ ذلمك عاممة قمّراء البامرة:  ُّوُو  واختفوم القّراء في قراءة قوله: 

 «.ُّْوئا»وقرأه بعض قّراء الكوفة بتسكين الواء وهملها 

ذلمك: أن يقمال: إزهمما قراءتمان معروفتمان  ولاتمان مرمهورتان  فبأيتهمما والاواا من القول في   

 قرأ القارىء فمايب.

 

 سورة الفلق

 سورة الوفق مكية

 وآياتها خمس

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 5-1اآلية : 
َغاِسمٍق إِذَا  القول فـي تأويـل قوله تعالى: }قُْل أَُعموذُ بِمَرّا اْلوَفَمِق *  ِممن َشمّر َمما َخفَمَق *  َوِممن َشمرّ 

 َوقََب *  َوِمن َشّر النّوّاثَاِت فِي اْلعُقَِ  *  َوِمن َشّر َحاِسٍ  إِذَا َحَس َ {.

يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: قل يا م م : أست ير برّا الوفمق ممن شمّر مما    

 خفق من التفق.

سم ن فمي تهمنم يسممى همذا اءسمم. ذّمر واختفف أهل التأويل في معنى الوفق  فقال بعضهم: همو   

 من قال ذلك:

ـ ح ثني ال سين بن يلي  الط ان  قال: ح ثنا عب  الس م بن حرا  عن إس اق بن عبم  29581  

 هللا  عمن ح ثه عن ابن عباس قال: الوفق: س ن في تهنم.

ا  عن إس اق بن ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو أحم  اللبيرّي  قال: ح ثنا عب  الس م بن حر   

 عب  هللا بن أبي فروة  عن رتل  عن ابن عباس  في قوله: الوَفَِق: س ن في تهنم.

ـ ح ثني يعقوا  قال: ح ثنا هريم  قال: أخبرزا العّوام بن عب  ال بار الَ ْوءزّي  قال: قَِ م 29582  

همل الذممة  ومما همم رتل من أص اا رسول هللا صفى هللا عفيه وسفم الرأم  قال: فنظر إلمى  ُور أ

فيه من العيح والنضارة  وما ُوّسَع عفيهم في  زياهم  قال: فقال: ء أبالك  أليس من ورائهم الوفمق  

 قال: قيل: وما الوفق  قال: بيم في تهنم  إذ فُتح َهّر أهل النار.

ّي يقول: ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  قال: سمعم الّس ّ 29583  

 الوَفَق: ُتّب في تهنم.

 ح ثني عفّي بن حسن األز ي  قال: ح ثنا األش عّي  عن سويان  عن الس ّي  مثفه.   

 ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن الس ّي  مثفه.   

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ح ثني إس اق بن وهب الواسطّي  قال: ح ثنا مسعو  بن موسى بن مركان الواسمطّي  29584  

ال: ح ثنا زار بن ْخَليمة التراسازّي  عن شعيب بن صووان  عن م م  بن ّعب القَُرِظّي  عمن ق

 «.الوَفَق: تّب في تهنم ماّطى»أبي ُهريرة  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم قال: 

ـ ح ثنا ابن البرقي  قال: ح ثنا ابن أبي مريم  قال: ح ثنا زافع بن يلي   قال: ح ثنا ي يى 29585  

أبي أسي   عن ابن ع  ن  عن أبمي عبيم   عمن ّعمب  أزمه  خمل ّنيسمة فأع بمه ُحسمنها  فقمال:  بن

أحسن عمل وأضّل قموم  رضميم لكمم الوفمق  قيمل: ومما الوفمق  قمال: بيمم فمي تهمنم إذا فُمتح صماح 

 تميع أهل النار من ش ّة حّره.

 وقال آخرون: هو اسم من أسماء تهنم. ذّر من قال ذلك:  

ني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهمب  قمال: سممعم خيمثم بمن عبم  هللا يقمول: سمألم أبما ـ ح ث29586  

 عب  الرحمن ال بفي  عن الوفق  قال: هي تهنم.

 وقال آخرون: الوفق: الابح. ذّر من قال ذلك:  

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه. عمن ابمن 29587  

 بَرّا اْلوَفَِق قال: الوفق: الّاْبح. عباس: أُعوذُ 

ـ ح ثنا ابن برمار  قمال: حم ثنا ابمن أبمي عم ّي  قمال: أزبأزما عموا  عمن ال سمن  فمي همذه 29588  

 اءَية: قُْل أُعوذُ بَِرّا اْلوَفَِق قال: الوفق: الابح.

بيمر  قمال: ـ قال: ثنا عب  الرحمن  قال: ح ثنا سويان  عن سالم األفطس  عن سمعي  بمن تُ 29589  

 الوفق الابح.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع وح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران تميعا  عن سمويان  عمن     ح ثنا أبو 

 سالم األفطس  عن سعي  بن ُتبير  مثفه.

حم ثني عفممّي بمن ال سممن األز ي  قممال: حم ثنا األشمم عّي  عممن سمويان  عممن سممالم  عمن سممعي  بممن    

 ُتبير  مثفه.

َُّريب  قال: ح ثنا وّيع  عن ال سمن بمن صمالح  عمن عبم  هللا بمن م مم  بمن ـ ح29590    ثنا أبو 

 عقيل  عن تابر  قال: الوَفَق: الابح.

ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا أبو أحم   قال: ح ثنا ال سن بمن صمالح  عمن عبم  هللا بمن م مم  بمن    

 عقيل  عن تابر بن عب  هللا  مثفه.

ل: أخبرزا ابن وهب  قال: أخبرزما أبمو صمتر  عمن القَُرِظمّي  أزمه ّمان ـ ح ثني يوزس  قا29591  

 يقول في هذه اءَية: قُْل أُعوذُ بَِرّا اْلوَفَِق يقول: فالق ال ّب والنوى  قال: فالق اإلصباح.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29592  

ل: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابن أبي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه: قُمْل أُعموذُ قال: ح ثنا ال سن  قا

 بَِرّا اْلوَفَِق قال: الابح.

ـ ح ثنا برر  قال: حم ثنا يليم   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة قُمْل أُعموذُ بِمَرّا اْلوَفَمِق قمال: 29593  

 الوَفَق: فَفَق النهار.

 بن ثور  عن معمر  عن قتا ة  قال: الوفق: ففق الابح.ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ا   

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم   فمي قمول هللا: قُمْل أُعموذُ بِمَرّا 29594  

 اْلوَفَِق قيل له: فَفَق الابح  قال: زعم  وقرأ: فاِلُق اإلْصباحِ َوتاِعُل الفّْيِل َسَكنا.

 لتفق  ومعنى الك م: قل أعوذ برا التفق. ذّر من قال ذلك:وقال آخرون: الوَفَق: ا  

ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاويمة  عمن عفمّي  عمن ابمن عبماس  فمي 29595  

 قوله: الوفق: يعني التفق.

والاواا من القول في ذلك  أن يقال: إن هللا تّل ثناؤه أمر زبيه م م ا صمفى هللا عفيمه وسمفم أن   

قممول: أُعمموذُ بِممَرّا اْلوَفَممِق والوفممق فممي ّمم م العممرا: فَفممق الاممبح  تقممول العممرا: هممو أبمميُن مممن فَفَممق ي

الّابح  ومن فََرق الّابح. وتائل أن يكون في تهمنم سم ن اسممه فَفَمق. وإذا ّمان ذلمك ّمذلك  ولمم 

الوفق  ون بعض  وّمان  يكن تّل ثناؤه وضَع  ءلة عفى أزه ُعنِي بقوله بَِرّا اْلوَفَِق بعض ما يُْ َعى
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هللا تعالى ذّره رّا ّل ما خفق من شيء  وتب أن يكون معنيا به ّل ما اسمه الوَفَق  إذ ّمان رّا 

 تميع ذلك.

وقال تّل ثناؤه: ِمْن َشّر ما َخفََق ألزه أمر زبيه أن يستعيذ من شّر ّل شيء  إذ ّان ّمّل مما سمواه    

 فهو ما َخفق.

 ٍق إذَا َوقََب يقول: ومن شّر مظفم إذا  خل  وه م عفينا بظ مه.وقوله: َوِمْن َشّر غاسِ   

ثم اختفف أهل التأويل في المظفم الذي ُعنِي في هذه اءَية  وأمر رسول هللا صمفى هللا عفيمه وسمفم   

 باءستعاذة منه  فقال بعضهم: هو الفيل إذا أظفم. ذّر من قال ذلك:

بي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أ29596  

 عباس: َوِمْن َشّر غاِسٍق إذَا َوقََب قال: الفيل.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ابن أبمي عم ّي  قمال: أزبأزما عموا  عمن ال سمن  فمي قولمه: 29597  

 َوِمْن َشّر غاِسٍق إذَا َوقََب قال: أّول الفيل إذا أظفم.

وزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: ح ثنا أبو صتر  عن القرظي أزه ّان يقول ـ ح ثني ي29598  

 في: غاِسٍق أذَا َوقََب يقول: النهار إذا  خل في الفيل.

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن رتل من أهل الم ينة  عن م مم  بمن ّعمب    

 س إذا تاء الفيل  إذا وقب.َوِمْن َشّر غاِسٍق إذَا َوقََب قال: هو غروا الرم

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29599  

قال: ح ثنا ال سن  قال: ح ثنا ورقاء  تميعا عن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   قولمه: غاِسمٍق قمال: 

 الفيل إذَا َوقََب قال: إذا  خل.

 ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن ال سمن َوِممْن َشمّر غاِسمٍق إذَا َوقَمَب ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح   

 قال: الفيل إذا أقبل.

ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قال: ح ثنا سعي   عن قتا ة  عن ال سن َوِممْن َشمّر غاِسمٍق إذَا َوقَمَب    

 قال: إذا تاء.

ن عفّي  عمن ابمن عبماس  قولمه ـ ح ثني عفّي  قال: ح ثنا أبو صالح  قال: ثني معاوية  ع29600  

 إذَا َوقََب يقول: إذا أقبل.

 وقال بعضهم: هو النهار إذا  خل في الفيل  وق  ذّرزاه قبُل.  

ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن رتل من أهل الم ينة  عن م مم  بمن ّعمب    

 مس إذا تاء الفيل  إذا وتب.القَُرِظّي َوِمْن َشّر غاِسٍق إذَا َوقََب قال: هو غروا الر

 وقال آخرون: هو ّوّب. وّان بعضهم يقول: ذلك الكوّب هو الثّريا. ذّر من قال ذلك:  

ـ حم ثنا م اهم  بمن موسمى  قمال: حم ثنا يليم   قمال: أخبرزما سمفيمان بمن ِحبّمان  عمن أبمي 29601  

 ل: ّوّب.الُمَهّلم  عن أبي هريرة في قوله: َوِمْن َشّر غاِسٍق إذَا َوقََب قا

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قوله: َوِممْن َشمّر غاِسمٍق إذَا 29602  

َوقَممَب قممال: ّازممم العممرا تقممول: الااسممق: سممقوط الثريمما  وّازممم األسممقام والطممواعين تكثممر عنمم  

 وقوعها  وترتوع عن  طفوعها.

 فى هللا عفيه وسفم  وهو ما:ولقائفي هذا القول ِعفّة من أثر عن النبّي ص  

ـ ح ثنا به زار بن عفّي  قال: ح ثنا بكار بن عب  هللا بمن أخمي َهّممام  قمال: حم ثنا م مم  29603  

بن عب  العليل بن عمر بن عب  الرحمن بن عوا  عن أبيه  عن أبي سفمة  عن أبمي هريمرة  عمن 

 قال: الن م الااسق.النبّي صفى هللا عفيه وسفم َوِمْن َشّر غاِسٍق إذَا َوقََب 

 وقال آخرون: بل الااسق إذا وقب: القمر  ورووا بذلك عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم خبرا.  

ـ ح ثنا أبو ّريب  قال: ح ثنا وّيع وح ثنا ابن سويان  قال: ح ثنا أبي ويلي  بن هارون 29604  

 به.

 مم  بمن عبم  المرحمن بمن أبمي ـ وح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا مهران  عن سويان  عن م29605  

ذئب  عن خاله ال ر  بن عب  الرحمن  عن أبمي سمفمة بمن عبم  المرحمن  عمن عائرمة قالمم: أخمذ 

يا عائَِرةُ تَعَّوِذي بالِّلِ ِمْن َشّر غاِسمٍق »النبّي صفى هللا عفيه وسفم بي ي  ثم زظر إلى القمر  ثم قال: 
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َُّريب وابن وّيع. وأما ابن ُحَمي   فإزمه قمال وهذ«  إذَا َوقََب  َوَهذَا غاِسٌق إذَا َوقَبَ  ا لوش ح يث أبي 

أتَمْ ِريَن أّي َشمْيٍء َهمذَا  تَعَمّوِذي بمالِّلِ »في ح يثه: قالم أَخذَ النبّي صفى هللا عفيه وسفم بي ي  فقال: 

 «.ِمْن َشّر َهذَا  فإّن َهذَا اْلااِسُق إذَا َوقَبَ 

عمامر  قمال: حم ثنا ابمن أبمي ذئمب  عمن ال مر  بمن عبم  ح ثنا م م  بن سمنان  قمال: حم ثنا أبمو    

يما عائَِرمةُ اْسمتَِعيِذي »الرحمن  عن عائرة  عن النبّي صفى هللا عفيه وسفم زظمر إلمى القممر. فقمال: 

 «.بالِّلِ ِمْن َشّر َهذَا  فإّن َهذَا اْلااِسُق إذَا َوقَبَ 

زبيه صفى هللا عفيه وسفم أن يستعيذ  وأولى األقوال في ذلك عن ي بالاواا  أن يقال: إن هللا أمر  

ِمْن َشّر غاِسٍق وهو الذي يُْظفم  يقال: قم  َغَسمق الفيمل يَْاُسمق غسموقا: إذا أظفمم. إذَا َوقَمَب يعنمي: إذا 

 خل في ظ مه والفيل إذا  خل في ظ مه غاسق  والن م إذا أفل غاسمق  والقممر غاسمق إذا وقمب  

  فكمّل غاسمق  فإزمه صمفى هللا عفيمه وسمفم ّمان يُمالمر ولم يتاص بعض ذلمك بمل عمّم األممر بمذلك

 باءستعاذة من شّره إذا وقب. وّان قتا ة يقول في معنى وقب: ذهب.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معمر  عن قتا ة غاِسمٍق إذَا َوقَمَب قمال: 29606  

 إذا ذهب.

  بمل المعمروا ممن ّ مهما ممن معنمى وقمب: ولسم أعرا ما قال قتا ة في ذلك في ّ م العرا  

  خل.

وقوله: َوِمْن َشّر النّوّاثاِت فِي اْلعُقَِ  يقول: ومن شّر السمواحر ال تمي ينوُمثن فمي ُعقَم  التميى  حمين   

 يَْرقِين عفيها. وبن و الذي قفنا في ذلك قال أهل التأويل. ذّر من قال ذلك:

  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي29607  

 عباس: َوِمْن َشّر النّوّاثاِت فِي اْلعُقَِ  قال: ما خالى الّس ر من الّرقَى.

ـ ح ثنا ابن برار  قال: ح ثنا ابن أبي ع ّي  عن عموا  عمن ال سمن َوِممْن َشمّر النّوّاثماِت 29608  

 فِي اْلعُقَِ  قال: السواحر والّسَ رة.

ـمم حمم ثنا ابممن عبمم  األعفممى  قممال: حمم ثنا ابممن ثممور  عممن معمممر  قممال: تمم  قتمما ة: َوِمممْن َشممّر 29609  

 النّوّاثاِت فِي اْلعُقَِ  قال: إياّم وما خالى الّس ر من هذه الّرقَى.

ـ قال: ثنا ابن ثور  عن معمر  عن ابن طاوس  عن أبيمه  قمال: مما ممن شميء أقمرا إلمى 29610  

 ين.الررك من ُرْقية الم از

ـ ح ثنا برر  قال: ح ثنا يلي   قمال: حم ثنا سمعي   عمن قتما ة  قمال: ّمان ال سمن يقمول إذا 29611  

 تاز َوِمْن َشّر النّوّاثاِت فِي العُقَِ  قال: إياّم وما خالى الس ر.

ـمم حمم ثنا ابممن حميمم   قممال: حمم ثنا مهممران  عممن سممويان  عممن تممابر  عممن م اهمم  وعكِرمممة 29612  

 ْلعُقَِ  قال: قال م اه : الّرقى في ُعقَ  التيى وقال عكِرمة: األخذ في عق  التيى.النّوّاثاِت فِي ا

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابمن زيم   فمي قولمه: َوِممْن َشمّر النّوّاثماِت 29613  

 فِي اْلعُقَِ  قال: النواثات: السواحر في العق .

 َ: اختفف أهل التأويل في ال اسم  المذي أممر النبمّي صمفى هللا عفيمه وقوله: َوِمْن َشّر حاِسٍ  إذَا َحسَ   

وسفم أن يستعيذ من شّر حس ه به  فقال بعضهم: ذلك ّّل حاس  أمر النبّي صفى هللا عفيمه وسمفم أن 

 يستعي  من شّر عينه وزوسه. ذّر من قال ذلك:

قتما ة َوِممْن َشمّر حاِسمٍ  إذَا  ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عمن معممر  عمن29614  

َحَس َ قال: من شّر عينه وزوسه  وعن عطاء الُتراسازي مثل ذلك. قال َمْعمر: وسمعم ابمن طماُوس 

َشميٌء سمابق القَم ِر  َسمبَقتْه العَميُن  وإذا اْستُْاِسمل أحم ُّم 2ي  ّ  عن أبيمه  قمال: العَميُن َحمّق  َولَمو ّما

 فَْفيَْاتَسل.

ممر النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم بهم ه اءَيمة أن يسمتعيذ ممن شمّر اليهمو  المذين وقمال آخمرون: بمل أُ   

 حس وه. ذّر من قال ذلك:

ـ ح ثني يوزس  قال: أخبرزا ابن وهب  قال: قال ابن زي   في قولمه: َوِممْن َشمّر حاِسمٍ  إذَا 29615  

 َحَس َ قال: يهو   لم يمنعم أن يالمنوا به إء حس هم.
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لاواا في ذلك  قول من قمال: أممر النبمّي صمفى هللا عفيمه وسمفم أن يسمتعيذ ممن وأولى القولين با  

 شّر ّّل حاس  إذا حس   فعابه أو س ره  أو بااه سوءا.

وإزما قفنا: ذلك أولى بالاواا  ألن هللا عّل وتّل لم يتاص من قوله َوِمْن َشمّر حاِسمٍ  إذَا َحَسم َ   

 تعاذة من شر ّّل حاس   فذلك عفى عمومه.حاس ا  ون حاس   بل عّم أمُره إياه باءس

 

 سورة الناس

 سورة الناس مكية

 وآياتها سمٌ 

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 6-1اآلية : 
القول فمـي تأويمـل قولمه تعمالى: }قُمْل أَُعموذُ بِمَرّا النّماِس *  َمِفمِك النّماِس *  إِلَمـَِه النّماِس *  ِممن َشمّر 

 يَُوْسِوُس فِي ُص ُوِر النّاِس *  ِمَن اْلِ نِّة َوالنّاِس{. اْلَوْسَواِس اْلَتنّاِس *  الِّذى

يقول تعالى ذّره لنبيه م م  صفى هللا عفيه وسفم: قل يا م م  أست ير بَِرّا النّماِس َمِفمِك النّماِس    

وهو مفك تميع التفق: إزِسهم وتنهم  وغير ذلمك  إع مما منمه بمذلك َممْن ّمان يعّظمم النماس تعظميم 

ربّهم  أزه َمِفُك من يعظمه  وأن ذلك في ُمفكمه وسمفطازه  ت مري عفيمه قُ رتمه  وأزمه أولمى المالمنين 

 بالتعظيم  وأحّق بالتعب  له ممن يعظمه  ويتعبّ  له  من غيره من الناس.

 وقوله: إلَِه النّاِس يقول: معبو  الناس  الذي له العبا ة  ون ّّل شيء سواه.  

يعني: ممن شمّر الرميطان الَتنّماِس المذي يتمنِس ممّرة ويوسموس أخمرى   وقوله: ِمْن َشّر الَوْسَواِس   

 وإزما يتنِس فيما ذُّر عن  ذّر العب  ربه. ذّر من قال ذلك:

َُّريب  قال: ح ثنا ي يمى بمن عيسمى  عمن سمويان  عمن حكميم بمن ُتبيمر  عمن 29616   ـ ح ثنا أبو 

ه الَوسمواس  فمإذا عقمل فمذّر هللا سعي  بن تبير  عمن ابمن عبماس  قمال: مما ممن مولمو  إء عفمى قفبم

 َخنَس  وإذا َغوَل وسوس  قال: فذلك قوله: اْلَوْسَواِس الَتنّاِس.

ـ ح ثنا ابن حمي   قال: ح ثنا ترير  عن مناور  عن سويان  عن ابن عباس  فمي قولمه 29617  

إذا ذّمر هللا الَوْسَواِس الَتنّاِس قمال: الرميطان تماثم عفمى قفمب ابمن آ م  فمإذا سمها وغومل وسموس  و

 خنس.

ـ قال: ثنا مهران  عن عثمان بن األسو   عن م اه  اْلَوْسَواِس الَتنّاِس قال: ينبسى  فإذا 29618  

 ذّر هللا َخنَس وازقبض  فإذا غول ازبسى.

ـ ح ثني م م  بن عمرو  قمال: حم ثنا أبمو عاصمم  قمال: حم ثنا عيسمى وحم ثني ال مر   29619  

نا ورقاء  تميعا عمن ابمن أبمي ز ميح  عمن م اهم   فمي قولمه اْلَوْسمَواِس قال: ح ثنا ال سن  قال ح ث

 الَتنّاِس قال: الريطان يكون عفى قفب اإلزسان  فإذا ذّر هللا َخنَس.

ـ ح ثنا ابن عب  األعفى  قال: ح ثنا ابن ثور  عن معممر  عمن قتما ة اْلَوْسمَواِس قمال: قمال 29620  

 ذّر العب  ربه خنس  وهو يوسوس ويَْتنِس.هو الريطان  وهو الَتنّاس أيضا  إذا 

حم ثنا برممر  قممال: حم ثنا يليمم   قممال: حم ثنا سممعي   عممن قتما ة ِمممْن َشممّر اْلَوْسمَواِس الَتنّمماِس يعنممي:    

 الريطان  يوسوس في ص ر ابن آ م  ويتنس إذا ذَّر هللا.

ن الرميطان  أو قمال ـ ح ثنا ابن عبم  األعفمى  قمال: حم ثنا ابمن ثمور  عمن أبيمه  ذُّمر لمي أ29621  

 الوسواس  ينوث في قفب اإلزسان عن  ال لن وعن  الورح  وإذا ذَّر هللا خنس.

ـمم حمم ثني يمموزس  قممال: أخبرزمما ابممن وهممب  قممال: قممال ابممن زيمم   فممي قولممه: الَتنّمماِس قممال: 29622  

 التناس الذي يوسوس مّرة  ويتنس مّرة من ال ّن واإلزس  وّمان يقمال: شميطان اإلزمس أشم ّ عفمى

 الناس من شيطان ال ّن  شيطان ال ّن يوسوس وء تراه  وهذا يُعاينك معاينة.
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وُروي عن ابن عباس رضي هللا عنه أزمه ّمان يقمول فمي ذلمك ِممْن َشمّر اْلَوْسمَواِس المذي يوسموس   

بال عاء إلى طاعته في ص ور الناس  حتى يُست اا له إلى ما  عا إليمه ممن طاعتمه  فمإذا اسمت يب 

 َخنَس. ذّر من قال ذلك:له إلى ذلك 

ـ ح ثني م م  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني عمي  قال: ثني أبي  عن أبيمه  عمن ابمن 29623  

 عباس  في قوله اْلَوْسواس قال: هو الريطان يأمره  فإذا أطيع خنس.

 والاواا ممن القمول فمي ذلمك عنم ي أن يقمال: إن هللا أممر زبيمه م مم ا صمفى هللا عفيمه وسمفم أن  

يسممتعيذ بممه مممن شممّر شمميطان يوسمموس مممّرة ويتممنس أخممرى  ولممم يتممّص وسوسممته عفممى زمموع مممن 

أزواعها  وء خنوسه عفى وتمه  ون وتمه  وقم  يوسموس الم عاء إلمى معامية هللا  فمإذا أطيمع فيهما 

َخنَس  وق  يوسوس بالنّْهي عن طاعة هللا فإذا ذّمر العبم ُ أممر بمه  فأطاعمه فيمه  وعامى الرميطان 

 ي ّل حالتيه َوْسواس َخنّاس  وهذه الاوة صوته.خنس  فهو ف

وقولممه: الّممِذي يَُوْسممِوُس فِممي ُصمم ُوِر النّمماِس يعنممي بممذلك: الرمميطان الوسممواس  الممذي يوسمموس فممي   

 ص ور الناس: تنهم وإزسهم.

فإن قال قائل: فال ّن زاس  فيقال: الذي يوسوس فمي صم ور النماس: ممن ال نمة والنماس. قيمل: قم    

ماَن ِرتماٌل ِممَن سماهم هللا  َّ في هذا الموضع زاسا  ّما سماهم في موضمع آخمر رتماء   فقمال: َوأزّمهُ 

 اإلْزِس يَعُوذُوَن بِِرتاٍل ِمَن الِ ّن  ف عل ال ّن رتاء   وّذلك تعل منهم زاسا.

وق  ذّر عن بعض العرا أزه قمال وهمو ي م ّ   إذ تماء قموم ممن ال مّن فوقوموا  فقيمل: ممن أزمتم    

 زاس من ال ّن  ف عل منهم زاسا  فكذلك ما في التنليل من ذلك.فقالوا: 
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