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 الجامع ألحكام القرآن

  المجلد الخامس عشر

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 يس سورة تفسير

ُموا َما َنْكُتبُ {:  تعالى قوله إن:  قالت فرقة أن إال ؛ آية مانونوث ثالث وھي. بإجماع مكية وھي ] 12:  يس[}  َوآَثاَرُھمْ  َقدَّ

 ، وسلم عليه هللا صلى الرسول مسجد جوار إلى وينتقلوا ، ديارھم يتركوا أن أرادوا حين األنصار من سلمة بني في نزلت

 وذكر". موتاكم على يس اقرؤوا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال يسار بن معقل عن داود أبي كتاب وفي. يأتي ما على

 وفي. عليه هللا ھون إال يس سورة عليه يقرأ ميت من ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الدرداء أم حديث من اآلجري

 له غفر هللا وجه ابتغاء ليلة في يس سورة قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن الدارمي مسند

 لكل إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن الترمذي وروى. أيضا الحافظ نعيم أبو خرجه" الليلة تلك في

 إسناده وفي ، غريب حديث ھذا:  قال" مرات عشر القرآن قراءة بقراءتھا له هللا كتب يس قرأ ومن يس القرآن وقلب قلبا شيء

 وإسناده ، إسناده قبل من بكر أبي حديث يصح وال ، الصديق بكر أبي عن الباب وفي ؛ مجھول شيخ محمد أبو ارونھ

 وھي أال لمستمعھا ويغفر لقرائھا تشفع لسورة القرآن في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة وعن. ضعيف

 أھاويل عنه وتدفع الدنيا بخير صاحبھا تعم: " قال ؟ المعمة وما هللا رسول يا:  قيل" المعمة التوراة في تدعى يس سورة

 حاجة كل له وتقضي سوء كل صاحبھا عن تدفع: " قال ؟ ذلك وكيف هللا رسول يا:  قيل" والقاضية الدافعة وتدعى اآلخرة

 جوفه أدخلت وشربھا كتبھا ومن هللا سبيل في بھا تصدق دينار كألف له كانت سمعھا ومن حجة عشرين له عدلت قرأھا ومن

 عائشة حديث من الثعلبي ذكره". وغل داء كل عنه ونزع ھدى وألف رأفة وألف رحمة وألف يقين وألف نور وألف دواء ألف

 بن شھر عن الدارمي مسند وفي. مسندا عنه هللا رضي الصديق بكر أبي حديث من األصول نوادر في الحكيم والترمذي ،

 يسر أعطي ليلته صدر في قرأھا ومن يمسي حتى يومه يسر أعطي يصبح حين" يس" قرأ من:  سعبا ابن قال:  قال حوشب

 ھمه كفي نھارا قرأھا من يس القرآن وقلب قلب شيء لكل:  قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عن النحاس وذكر. يصبح حتى ليلته

 .فقط" يس"و" طه" الجنة أھل يقرأ:  حوشب بن شھر وقال. ذنبه غفر ليال قرأھا ومن

 لكل إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن الضحاك روى:  فقال الماوردي الثالثة األخبار ھذه رفع

 أھل وإن اليوم ذلك يسر أعطي يوم في قرأھا ومن الليلة تلك يسر أعطي ليلة في قرأھا ومن يس القرآن قلب وإن قلبا شيء

 يزل لم ليال" يس" سورة قرأ من أن بلغني:  كثير أبي بن يحيى وقال". ويس طه إال شيئا يقرؤون فال القرآن عنھم يرفع الجنة

 وابن الثعلبي ذكره ؛ جربھا من حدثني وقد ؛ يمسي حتى فرح في يزل لم يصبح حين قرأھا ومن ، يصبح حتى فرح في

 بن محمد حدثنا:  قال األعلى عبد عن األصول رنواد في الحكيم الترمذي وذكر. التجربة ذلك ويصدق:  عطية ابن قال عطية،

 بزعفران جام في" يس" فليكتب قساوة قلبه في وجد من:  قال جعفر أبي عن مروان بن محمد عن ثابت بن عمر عن الصلت

 بن محمد عن ، أشرف بن المعتمر عن ، الوليد بن بقية عن ، حوشب بن أصرم حدثنا:  قال هللا رحمه أبي حدثني ؛ يشربه ثم
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 كفضل الكالم سائر على القرآن وفضل هللا دون شيء كل من أفضل القرآن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال علي

. ولده على الوالد كحرمة هللا عند القرآن وحرمة هللا يوقر لم القرآن يوقر لم ومن هللا وقر فقد القرآن وقر فمن خلقه على هللا

 ومن الجنة إلى قاده أمامه جعله ومن ُصدق القرآن به محل ومن شفع القرآن له شفع فمن دقمص حل وما مشفع شافع القرآن

 والى فقد واالھم من هللا كالم المعلمون هللا نور الملبسون هللا بحرمة المحفوفون ھم القرآن وحملة. النار إلى ساقه خلفه جعله

 عباده إلى ويحببكم حبا يزدكم كتابه بتوقير لربكم استجيبوا القرآن لةحم يا:  تعالى هللا يقول ، هللا عادى فقد عاداھم ومن هللا

 تحت مما أفضل له كان هللا كتاب من آية استمع ومن اآلخرة بلوى القرآن تالي عن ويدفع الدنيا بلوى القرآن مستمع عن يدفع

 من أكثر في لصاحبھا تشفع القيامة يوم الشريف صاحبھا ويدعى العزيزة تدعى لسورة هللا كتاب في وإن التخوم إلى العرش

 يس سورة قرأ من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن الثعلبي وذكر". يس سورة وھي ومضر ربيعة

 يومئذ عنھم هللا خفف يس سورة فقرأ المقابر دخل من: " قال صلى هللا رسول أن أنس وعن". له مغفورا أصبح الجمعة ليلة

 ".حسنات فيھا من ددبع له وكان

ِحيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْنِزيلَ  ، ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  إِنَّكَ  اْلَحِكيمِ  َواْلقُْرآنِ  ، يس{ 5 - 1:  اآلية   }الرَّ

. الواو في نالنو بإدغام} الحكيم والقرآن يس{ والكسائي المدينة أھل قرأ:  القراءات من أوجه" يس" في} يس{:  تعالى قوله

 أبي وابن عباس ابن وقرأ. النون بنصب} َيِسنَ { عمر بن عيسى وقرأ. النون بإظھار} َيِسنْ { وحمزة واألعمش عمرو أبو وقرأ

. قراءات خمس فھذه ؛ النون بضم} َيِسنُ { السميقع بن ومحمد األعور ھارون وقرأ. بالكسر} يِسنِ { عاصم بن ونصر إسحاق

 يوقف أن الھجاء حروف سبيل:  قال بين ومن. الواو في تدغم النون ألن ؛ العربية في يجب ما على باإلدغام األولى القراءة

 ؛ يصرفه وال مفعوال يكون أن:  إحداھما:  جھتين من وجعله النصب سيبويه وذكر. اإلدراج في اإلدغام يكون وإنما ، عليھا

 الفتح على مبنيا يكون أن اآلخر وقوله. للسورة اسما سيبويه علهوج. يسين أذكر والتقدير ، ھابيل بمنزلة أعجمي اسم عنده ألنه

. عباس ابن وقاله. قسما} يِسنِ { يكون ھذا فعلى ، أفعل ال جير العرب بقول مشبه أنه الفراء فزعم الكسر وأما. وأين كيف مثل

 يقف لمن ، رجل يا قلت إذا مفردال وبالمنادى ، وقط وحيث بمنذ فمشبه الضم وأما. ورقاش وھؤالء وحذام بأمس مشبه:  وقيل

 لمن حسن وقف} يس{" األنباري ابن قال. الضم بھا فاألولى رجل يا تفسيرھا في جاء وقد:  وھارون السميقع ابن قال. عليه

 يا معناه أن وغيرھما مسعود وابن عباس ابن عن وروي. عليه يقف لم رجل يا} يس{ معنى:  قال ومن. للسورة افتتاح ھو قال

 اسم ھو:  جبير بن سعيد وقال. محمد آل على أي] 130:  الصافات[}  َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ {:  تعالى قوله في وقالوا ، إنسان

 :  الحميري السيد قال. } اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  إِنَّكَ { ودليله ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد أسماء من

 ياسين آل الإ المودة على...  جاھدة بالنصح تمحضي ال نفس يا

 ينبغي ھل سألته:  قال أشھب عنه روى. مالك قاله ؛ هللا أسماء من اسم إنه:  وقيل. البشر سيد يا معناه:  الوراق بكر أبو وقال

 مكال ھذا العربي ابن قال. يس اسمي ھذا يقول} اْلَحِكيمِ  َواْلقُْرآنِ  ، يس{:  هللا لقول ينبغي أراه ما:  قال ؟ بياسين يتسمى أن ألحد

 منع وإنما. ومتكلم ومريد وقادر عالم:  كقوله ؛ منه معنى فيه كان إذا الرب باسم يتسمى أن له يجوز العبد أن وذلك ، بديع

 عليه يقدم أن يجوز فال الرب به ينفرد معناه كان فربما ؛ معناه يدرى ال هللا أسماء من اسم ألنه ؛} يسين{ بـ التسمية من مالك
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 ، به التسمية فتجوز بھجاء مكتوب ذلك:  قلنا] 130:  الصافات[}  َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ {:  تعالى هللا لقا فقد قيل فإن. العبد

 السورة ھذه هللا افتتح:  العلماء بعض وقال. أعلم وهللا ؛ اإلشكال من فيه لما ؛ عليه مالك تكلم الذي ھو بمتھجى ليس الذي وھذا

 سائر على أمير} يس{ وكذلك ؛ الجسد على أمير والقلب ، قلب أنه على المفتتح ودل : الخير مجمع وفيھما والسين بالياء

 ھو:  الشعبي وقال. الحبشة بلغة ھو:  وعكرمة جبير بن سعيد فقال ؛ أيضا فيه اختلفوا ثم. القرآن جميع على مشتمل ، السور

} طه{ في المعنى ھذا مضى وقد. لغتھم من صارف العرب به فتكلمت بالسريانية ھو:  الكلبي. كلب بلغة:  الحسن. طي بلغة

 عن روي أنه مكي محمد أبو فحكى} يس{ معنى في المفسرين أقوال عياض القاضي سرد وقد. مستوفى الكتاب مقدمة وفي

 .له اسمان ويس طه منھا أن ذكر" أسماء عشرة ربي عند لي: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 في أسماني تعالى هللا إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عنه هللا يرض علي عن الماوردي وذكر:  قلت

 عن السلمي الرحمن عبد أبو وحكى. القاضي قاله" وعبدهللا والمدثر والمزمل ويس وطه وأحمد محمد أسماء سبعة القرآن

 هللا صلى محمدا أراد إنسان يا} يس{:  عباس بنا وعن وسلم عليه هللا صلى لنبيه مخاطبة ، سيد يا أراد أنه الصادق جعفر

 وعن. إنسان يا وقيل رجل يا وقيل محمد يا معناه قيل:  الزجاج وقال. سبحانه هللا أسماء من وھو قسم ھو:  وقال. وسلم عليه

 إِنَّكَ {:  محمد يا لقا عام بألفي واألرض السماء يخلق أن قبل به هللا أقسم قسم} يس{:  كعب وعن. محمد يا} يس{:  الحنفية ابن

 من فيه كان قسم أنه فيه وصح ، وسلم عليه هللا صلى أسمائه من أنه قدر فإن. }اْلَحِكيمِ  َواْلقُْرآنِ {:  قال ثم} اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ 

 سالتهر لتحقيق بعده آخر قسم جاء فقد النداء بمعنى كان وإن. عليه اآلخر القسم عطف القسم فيه ويؤكد ، تقدم ما التعظيم

 أي ؛ إيمانه من مستقيم صراط وعلى ، عباده إلى بوحيه المرسلين لمن أنه وكتابه باسمه تعالى هللا أقسم. بھدايته والشھادة

 من وفيه ، له إال كتابه في بالرسالة أنبيائه من ألحد تعالى هللا يقسم لم:  النقاش قال. الحق عن عدول وال فيه اعوجاج ال طريق

 القشيري وحكى. كالمه انتھى" آدم ولد سيد أنا: " السالم عليه قال وقد ، فيه ما سيد يا إنه قال من تأويل لىع وتمجيده تعظيمه

. المرسلين من محمدا أن المحكم بالقرآن هللا فأقسم ؛ إلينا هللا أرسلك وما مرسال لست قريش كفار قالت:  عباس ابن قال

 فال ومعانيه نظمه في أحكم وكذلك]. 1:  ھود[} آَياُتهُ  أُْحِكَمتْ {:  قال كما ؛ وتناقض لبطالن يتعرض ال حتى المحكم" والحكيم"

 دين أي} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى{. المؤلم بمعنى كاألليم الكاف بكسر المحكم بمعنى هللا حق في} اْلَحِكيمُ { يكون وقد. خلل يلحقه

 َعلَى{ و ، إن خبر} اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  إِنَّكَ {:  وقال ؛ تقدموك ذينال األنبياء طريق على:  الزجاج وقال. اإلسالم وھو مستقيم

 ؛ استقامة على المرسلين لمن المعنى:  وقيل. مستقيم صراط على وإنك ، المرسلين لمن إنك أي ، ثان خبر} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ 

 كقوله ؛ مستقيمة طريقة على أرسلوا الذين المرسلين لمن إنك أي ؛ المرسلين صلة من} ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى{:  قوله فيكون

 .به هللا أمر الذي الصراط أي} هللاَِّ  ِصَراطِ  ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْھِدي َوإِنَّكَ {:  تعالى

ِحيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْنِزيلَ {:  تعالى قوله  الالم بنصب} يلَ َتْنزِ {:  وخلف والكسائي وحمزة ويحيى واألعمش وحفص عامر ابن قرأ} الرَّ

َقابِ  َفَضْربَ {:  كقوله معرفة فصار المصدر وأضاف. تنزيال ذلك هللا نزل أي ؛ المصدر على  فضربا أي] 4:  محمد[} الرِّ

:  وقرئ ھذا. الرحيم العزيز تنزيل إليك أنزل الذي أو ، تنزيل ھو أي محذوف ابتداء خبر على بالرفع} َتْنِزيلُ { الباقون. للرقاب

 لمن إنك أي ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى:  وقيل. القرآن إلى يرجع والتنزيل} القرآن{ من البدل على الجرب} تنزيل{

ِحيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْنِزيلَ { وإنك ، المرسلين ُ  أَْنَزلَ  َقدْ {:  تعالى هللا قال ؛ اإلرسال بمعنى ھذا على فالتنزيل. }الرَّ  َرُسوالً  ِذْكراً  إِلَْيُكمْ  هللاَّ
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 ومن. السماء من أنزلھا هللا رحمة وسلم عليه هللا صلى ومحمد. بمعنى وأنزله المطر هللا أرسل:  ويقال] 11:  الطالق[} ْتلُويَ 

 .طاعته بأھل} الرِحيم{ خالفه ممن المنتقم} العِزيزِ { و. الرحيم العزيز من إرساال المرسلين لمن إنك:  قال نصب

ً  لُِتْنِذرَ { 8 -  6:  اآلية ا ، ُيْؤِمُنونَ  ال َفُھمْ  أَْكَثِرِھمْ  َعلَى اْلَقْولُ  َحقَّ  لََقدْ  ، َغافِلُونَ  َفُھمْ  آَباُؤُھمْ  أُْنِذرَ  امَ  َقْوما  أَْعَناقِِھمْ  فِي َجَعْلَنا إِنَّ
 } ُمْقَمُحونَ  َفُھمْ  األَْذَقانِ  إِلَى َفِھيَ  أَْغالالً 

ً  لُِتْنِذرَ {:  تعالى قوله  نفي ألنھا ؛ قتادة منھم ، التفسير أھل أكثر عند اإلعراب من لھا موضع ال} َما}{ آَباُؤُھمْ  أُْنِذرَ  َما َقْوما

 عباس ابن قاله ؛ آباؤھم أنذر ما مثل لتنذرھم:  فالمعنى الذي بمعنى ھي:  وقيل. نذير قبلك آباءھم أتى ما قوما لتنذر:  والمعنى

 بالتواتر بلغتھم قد العرب تكون أن يجوز ثم. آبائھم إنذار قوما لتنذر أي ؛ مصدر والفعل} َما{ إن:  وقيل. أيضا وقتادة وعكرمة

 أن ويجوز. ونسوا وأعرضوا غفلوا ولكن الخبر بلغھم يكون أن ويجوز. أنفسھم من برسول ينذروا لم فالمعنى ؛ األنبياء أخبار

 .}َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْبلَكَ  إِلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا َوَما َيْدُرُسوَنَھا بٍ ُكتُ  ِمنْ  آَتْيَناُھمْ  َوَما{:  هللا قال وقد ، نبي خبر يبلغھم لم لقوم خطابا ھذا يكون

ً  ُتْنِذرَ {:  وقال  خبر بلغھم قال من قول وعلى. نبي يأتھم لم أي] 3:  السجدة[}  َيْھَتُدونَ  لََعلَُّھمْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  َنِذيرٍ  ِمنْ  أََتاُھمْ  َما َقْوما

} َغافِلُونَ  َفُھمْ {:  وقيل. عنه غافل إنه الشيء عن للمعرض ويقال ، ذلك عن تغافلونم اآلن معرضون فھم فالمعنى ، األنبياء

 .هللا عقاب عن

 علم في سبق فيمن وھذا. بإنذارك} ُيْؤِمُنونَ  ال َفُھمْ { أكثرھم على العذاب وجب أي} أَْكَثِرِھمْ  َعلَى اْلَقْولُ  َحقَّ  لََقدْ {:  تعالى قوله

ا{:  فقال اإليمان تركھم سبب بين ثم. كفره على يموت أنه هللا  ھشام بن جھل أبي في نزلت:  قيل. }أَْغالالً  أَْعَناقِِھمْ  فِي َجَعْلَنا إِنَّ

 حجرا فرفع ذھب رآه فلما ؛ بحجر رأسه ليرضخن يصلي محمدا رأى لئن حلف جھل أبا أن وذلك ؛ المخزوميين وصاحبيه

 تمثيل ھذا على فھو ؛ وغيرھما وعكرمة عباس ابن قاله ؛ بيده الحجر لتصقوا ، عنقه إلى يده رجعت إليه أومأ فلما ، ليرميه

 أنا:  المغيرة بن الوليد وھو الثاني الرجل فقال ، رأى بما أخبرھم أصحابه إلى عاد فلما ، عنقه إلى يده علت من بمنزلة ھو أي

 أصحابه إلى فرجع ، يراه وال صوته يسمع فجعل بصره هللا فأعمى بالحجر ليرميه حالته على يصلي وھو فأتاه. رأسه أرضخ

 وانطلق الحجر أخذ ثم. رأسه أنا ألشدخن وهللا:  الثالث فقال. صوته سمعت ولقد رأيته ما وهللا:  فقال نادوه حتى يرھم فلم

 فلما الرجل رأيت عظيم شأني قال ؟ شأنك ما:  له فقيل. عليه مغشيا قفاه على خر حتى عقبيه على ينكص القھقرى فرجع

. ألكلني منه دنوت لو والعزى فوالالت ، وبينه بيني حال منه أعظم قط فحال رأيت ما بذنبه يخطر فحل وإذا ، منه دنوت

ا{:  تعالى هللا فأنزل  وقال} ھمأيمان في جعلنا إنا{:  عباس ابن وقرأ. } ُمْقَمُحونَ  َفُھمْ  األَْذَقانِ  إِلَى َفِھيَ  أَْغالالً  أَْعَناقِِھمْ  فِي َجَعْلَنا إِنَّ

 حذف الكالم وفي. المصحف خالف بما يقرأ وال تفسير القراءة وھذه:  النحاس قال. } أيديھم في جعلنا إنا{ وقرئ:  الزجاج

 عن ال األيدي عن كناية فھي ، األذقان إلى فھي أغالال أيديھم وفي أعناقھم في جعلنا إنا:  التقدير ؛ الجماعة قراءة على

 ألن ؛ فحذف البرد تقيكم وسرابيل وتقديره] 81:  النحل[} اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ {:  ونظيره. ھذا ثلم تحذف والعرب ، األعناق

 َفِھيَ {:  وجل عز هللا قال وقد سيما وال ، اليد في يكون أن بد فال العنق في كان إذا الغل ألن ؛ البرد من وقى الحر من وقى ما

 إلى يده علت من ألن ؛ اإلطراق يستطيعون ال رؤوسھم رافعو أي} ُمْقَمُحونَ  َفُھمْ {. األيدي به يراد أنه علم فقد} األَْذَقانِ  إِلَى

 وألصقھما لحيته تحت يديه فجعل ، اإلقماح أراھم السالم عليه طالب أبي بن علي أن:  يحيى بن عبدهللا روى. رأسه ارتفع ذقنه
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 لجامھا جذبت إذا الدابة أقمحت يقال:  قال. األصمعي حكاه مما وذمأخ وھو فيه روي ما أجل وھذا ، النحاس قال. رأسه ورفع

 أكمحت يقال:  األصمعي قال. وكھرته قھرته:  يقال كما. منھا لقربھا الكاف من مبدلة والقاف:  النحاس قال. رأسھا لترفع

 :  الشاعر قول ومنه. رأسھا ينتصب حتى عنانھا جذبت إذا الدابة

 مكمح والرأس... 

 الحوض عند رأسه رفع إذا:  قموحا البعير وقمح. األصمعي عن ألف بال وحدھا ھذه ؛ وكبحتھا وأكفحتھا كمحتھاأ:  ويقال

 قامحت وقد. ريا الشرب وترك رأسه رفع إذا بمعنى وانقمح فتقمح شرب:  يقال ؛ وقمح قامح بعير فھو ، الشرب من وامتنع

 أيضا، مقامح وناقة ، مقامح وبعير ، مقامحة إبل وھي. برد أو بھا نيكو داء من رأسھا ورفعت ، تشرب ولم وردت إذا:  إبلك

 :  سفينة يصف بشر قال ؛ قياس غير على قماح والجمع

 القماح كاإلبل الطرف نغض...  قعود جوانبھا على ونحن

 من يكون ما دأش:  قماح وشھرا. ضيقه من مرفوعا رأسه ترك إذا الغل أقمحه:  يقال ؛ البصر وغض الرأس رفع:  واإلقماح

 ھو:  وقيل. السويق قمحت ومنه ؛ رؤوسھا فقامحت الماء برد آذاھا وردت إذا اإلبل ألن ؛ بذلك سميا الكانونان وھما ، البرد

 ؛ حمار فالن:  يقال وكما. عبيدة وأبو سالم بن يحيى قال ؛ المغلول كامتناع الھدى من امتناعكم في لھم تعالى هللا ضربه مثل

 :  قال وكما. ھدىال يبصر ال أي

 وأقياد أغالل الرشد عن لھم

 :  يقول وأنشأ فأبى راودته أسلم فلما ، الجاھلية في امرأة يھوى كان ذؤيب أبا أن:  الخبر وفي

 السالسل بالرقاب أحاطت ولكن...  مالك أم يا الدار كعھد فليس

 العواذل فاستراح شيئا العدل سوى...  بقائل ليس كالكھل الفتى وعاد

 سبيل في اإلنفاق عن حبسناھم أي ؛ مثل ضرب ھذا:  أيضا الفراء وقال. والفسق الزنى تعاطي عن اإلسالم بموانع منعنا دأرا

 في صاروا ھؤالء إن:  وقيل. الضحاك وقال] 29:  اإلسراء[} ُعُنقِكَ  إِلَى َمْغلُولَةً  َيَدكَ  َتْجَعلْ  َوال{:  تعالى كقوله وھو ؛ هللا

 والمتكبر. يفتحه ال بصره وغاضا ، يخفضه ال رأسه رافعا فبقي ، عنقه إلى فجمعت غل يده في جعل منك الحق عن االستكبار

 كاإلبل صعدا ورؤوسھم أذقانھم األغالل رفعت أعناقھم عند علت لما أيديھم إن:  األزھري وقال. العنق بانتصاب يوصف

 إشارة اآلية:  وقيل. كفرھم على لھم عقوبة التوفيق بسلبھم مقو وعند ، الكفار قلوب في الكفر بخلق المنع وھذا. رؤوسھا ترفع

 أَْعَناقِِھمْ  فِي األَْغاللُ  إِذِ {:  تعالى قال كما ؛ والسالسل أعناقھم في األغالل وضع من النار في غدا بأقوام يفعل ما إلى

الِسلُ   .خير كل عن مغلون} ُمْقَمُحونَ {:  مجاھد قال. يرهتفس تقدم} ُمْقَمُحونَ  َفُھمْ {. الماضي بلفظ عنه وأخبر] 71:  غافر[} َوالسَّ
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 ال ُتْنِذْرُھمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَْنَذْرَتُھمْ  َعلَْيِھمْ  َسَواءٌ  ُيْبِصُرونَ  ال َفُھمْ  َفأَْغَشْيَناُھمْ  َسّداً  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  َسّداً  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا{ 9:  اآلية
َما ُيْؤِمُنونَ  َبعَ  َمنِ  رُ ُتْنذِ  إِنَّ ْكرَ  اتَّ ْحَمنَ  َوَخِشيَ  الذِّ ْرهُ  بِاْلَغْيبِ  الرَّ  } َكِريمٍ  َوأَْجرٍ  بَِمْغفَِرةٍ  َفَبشِّ

 النبي إلى يصل ولم ، أصحابه إلى جھل أبو عاد لما:  مقاتل قال} َسّداً  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  َسّداً  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا{:  تعالى قوله

 من دنا فلما. الحجر بھذا أقتله:  وقال مخزوم بني من آخر رجل الحجر أخذ ، يده من الحجر وسقط ، وسلم عليه هللا صلى

 حتى يبصرھم فلم أصحابه إلى فرجع ، وسلم عليه هللا صلى النبي ير فلم بصره على هللا طمس وسلم عليه هللا صلى النبي

 ، خلف بن وأمية جھل وأبو ، ربيعة ابنا وشيبة عتبة جلس:  وايتهر في إسحاق بن محمد وقال. اآلية معنى فھذا ، نادوه

 به فرماھم تراب يده وفي} يس{ يقرأ وھو السالم عليه عليھم فخرج ؛ أذاه من ليبلغوا وسلم عليه هللا صلى النبي يرصدون

} سبحان{ سورة في ھذا مضى وقد. السالم عليه عليھم مر تىح فأطرقوا} َسّداً  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  َسّداً  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا{:  وقرأ

 أول في مضى وقد ؛ أبصارھم غطينا أي} َفأَْغَشْيَناُھمْ { ، لغتان وھما وفتحھا السين بضم} َسّداً { في الكالم} الكھف{ في ومضى

 بصرھا ضعف وھو العين في العشاء من معجمة غير بالعين} َفأَْغَشْيَناُھمْ { يعمر بن ويحيى وعكرمة عباس ابن وقرأ". البقرة"

 :  قال بالليل تبصر ال حتى

 ناره ضوء إلى تعشو تأته متى

ْحَمنِ  ِذْكرِ  َعنْ  َيْعشُ  َوَمنْ {:  تعالى وقال  :  قال كما ؛ أعميناھم والمعنى ، متقارب والمعنى. اآلية] 36:  الزخرف[} الرَّ

 دادباألس األرض علي ضربت...  أنني لك أبا ال الحوادث ومن

 مراد أرض وبين العذب بين...  تلعة لموضع فيھا أھتدي ال

 َبْينِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا{:  الضحاك وقال. السدي قاله ؛ قتله على ائتمروا حين محمدا:  وقيل. قتادة قاله ؛ الھدى أي} ُيْبِصُرونَ  ال َفُھمْ {

:  تعالى هللا قال ؛ الدنيا في الشرائع قبول عن وعموا البعث عن عموا أي ؛ اآلخرة أي} َسّداً  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ { الدنيا أي}َسّداً  أَْيِديِھمْ 

ُنوا قَُرَناءَ  لَُھمْ  َقيَّْضَنا{ . باآلخرة التكذيب إلى ودعوھم الدنيا لھم زينوا أي] 25:  فصلت[}  َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما لَُھمْ  َفَزيَّ

 اآلخرة} أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ {:  وقيل. باآلخرة تكذيبا أي} َسّداً  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ { بالدنيا غرورا أي} َسّداً  مْ أَْيِديھِ  َبْينِ  ِمنْ { ھذا على: وقيل

 .وغيرھم ريةالقد على رد واآلية" البقرة" في تقدم} ُيْؤِمُنونَ  ال ُتْنِذْرُھمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَْنَذْرَتُھمْ  َعلَْيِھمْ  َوَسَواءٌ {. الدنيا} َخْلفِِھمْ  َوِمنْ {

 على يكذبون:  فقال ؛ بالقدر تتكلم أنك بلغني غيالن يا:  فقال القدري غيالن أحضر عبدالعزيز بن عمر أن:  شھاب ابن وعن

ا{:  تعالى هللا قول أرأيت المؤمنين أمير يا:  قال ثم. المؤمنين أمير يا ً  َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتلِيهِ  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ  َسِميعا

ا َبِصيراً  ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا السَّ ا َشاِكراً  إِمَّ  اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ {:  قوله إلى انتھى حتى فقرأ غيالن يا أقرأ:  قال] 2:  اإلنسان[} َكفُوراً  َوإِمَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما{:  فقال اقرأ فقال] 29:  اإلنسان[} َسِبيالً  َربِّهِ  إِلَى  المؤمنين أمير يا وهللا:  فقال] 30:  اإلنسان[}  هللاَّ

 َلمْ  أَمْ  أَأَْنَذْرَتُھمْ  َعلَْيِھمْ  َوَسَواءٌ { بلغ حتى فقرأ] يس[ سورة أول أقرأ غيالن يا:  له فقال. قط هللا كتاب في ھذا أن شعرت إن

 قال. تائب أني المؤمنين أمير يا اشھد ؛ اليوم قبل قط أقرأھا لم لكأني المؤمنين أمير اي وهللا:  غيالن فقال} ُيْؤِمُنونَ  ال ُتْنِذْرُھمْ 

 فقطع ھشام فأخذه ؛ للمومنين آية واجعله يرحمه ال من عليه فسلط كاذبا كان وإن ، وثبته عليه فتب صادقا كان إن اللھم:  عمر
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 دعوة أصابتني:  فقال ؟ غيالن يا شأنك ما:  فقلنا. دمشق ابب على مصلوبا رأيته فأنا:  عون ابن وقال. وصلبه ورجليه يديه

 .عبدالعزيز بن عمر الصالح الرجل

َما{:  تعالى قوله ْكرَ  اتََّبعَ  َمنِ  ُتْنِذرُ  إِنَّ ْحَمنَ  َوَخِشيَ {. به وعمل القرآن يعني} الذِّ  قاله ؛ وناره عذابه من غاب ما أي} ِباْلَغْيبِ  الرَّ

ْرهُ {. بنفسه وانفراده الناس أبصار عن مغيبه يف يخشاه أي:  وقيل. قتادة  .الجنة أي} َكِريمٍ  َوأَْجرٍ { لذنبه أي} ِبَمْغفَِرةٍ  َفَبشِّ

ا{ 12 ُموا َما َوَنْكُتبُ  اْلَمْوَتى ُنْحيِ  َنْحنُ  إِنَّ  } ُمبِينٍ  إَِمامٍ  فِي أَْحَصْيَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ  َوآَثاَرُھمْ  َقدَّ

 :  مسائل أربع فيه

ا{:  تعالى قوله:  األولى  أي:  والحسن الضحاك وقال. الكفرة على ردا الموتى بإحيائه تعالى أخبرنا} اْلَمْوَتى ُنْحيِ  َنْحنُ  إِنَّ

 :  وھي اآلثار َكْتب بذكره توعدھم ثم. للجزاء بالبعث نحييھم أي ؛ أظھر واألول. الجھل بعد باإليمان نحييھم

 َعلَِمتْ {:  قوله ونظيره. زيد وابن مجاھد وقاله. عمل من معناه:  قتادة قال. نساناإل يصنعه ما وكل شيء كل وإحصاء:  الثانية

َمتْ  َما َنْفسٌ  َرتْ  َقدَّ ُ {:  وقوله]  5:  االنفطار[} َوأَخَّ أ مَ  ِبَما َيْوَمِئذٍ  األِْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ َ  اتَّقُوا{:  وقال ،] 13:  القيامة[}  َوأَخَّ  َوْلَتْنُظرْ  هللاَّ

َمتْ  َما سٌ َنفْ   ؛ حسن أثر من:  عليھا يجازى شر أو خير من اإلنسان بعد وتذكر تبقى التي المرء فآثار] 18:  الحشر[}  لَِغدٍ  َقدَّ

 كوظيفة سيئ أو. ذلك نحو أو قنطرة أو رباط أو مسجد من بنوه بناء أو ، احتبسوه حبيس أو ، صنفوه كتاب أو ، علموه كعلم

 ، وماله ألحان من هللا ذكر عن صد فيه أحدثه شيء أو ، تخسيرھم فيھا أحدثھا وسكة ، مينالمسل على الظالم بعض وظفھا

 وابن عمر اآلية تأول المعنى ھذا وعلى. المساجد إلى المشائين آثار ھي:  وقيل. بھا يستن سيئة أو ، حسنة سنة كل وكذلك

 فيه؛ قيل ما أولى وھذا:  النحاس قال. المساجد إلى خطاھم} َوآَثاَرُھمْ {:  معنى أن أيضا عباس ابن وعن. جبير بن وسعيد عباس

 هللا صلى النبي إلى مرفوعا الحديث وفي. المسجد عن بعيدة منازلھم كانت األنصار ألن ؛ ذلك في نزلت اآلية إن:  قال ألنه

 ".المسجد إلى خرج إذا وراجعا ذاھبا سيئه برجل عنه وتحط حسنة برجل له يكتب: " قال وسلم عليه

 ھذه فنزلت المسجد قرب إلى النقلة فأردوا المدينة ناحية في سلمة بنو كانت:  قال الخدري سعيد أبي عن الترمذي وفي:  لتق

ا{:  اآلية ُموا َما َوَنْكُتبُ  اْلَمْوَتى ُنْحيِ  َنْحنُ  إِنَّ . ينتقلوا فلم" تكتب آثاركم إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال} َوآَثاَرُھمْ  َقدَّ

 إلى يتحولوا أن سلمة بنو أراد:  قال عبدهللا بن جابر عن مسلم صحيح وفي. الثوري حديث من غريب حسن حديث ھذا:  قال

 آثاركم تكتب دياركم سلمة بني يا: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ:  قال ؛ خالية والبقاع:  قال ؛ المسجد قرب

 ، فأسرعت الصالة إلى مالك بن أنس مع مشيت:  البناني ثابت وقال. تحولنا كنا أنا يسرنا كان ما:  فقالوا" آثاركم تكتب دياركم

 أما: " قال الصالة انقضت فلما فحبسني ، وأسرعت وسلم عليه هللا صلى النبي مع مشيت:  قال الصالة انقضت فلما فحبسني

 عن الثعلبي وحكى. الخطا اآلية ھذه في اآلثار:  والحسن اأيض ومجاھد قتادة وقال. باآلية احتجاج فھذا" تكتب اآلثار أن علم

 .أثر ويقال أثر اآلثار وواحد. الجمعة إلى الخطا ھي اآلثار:  قال أنه أنس

 أن له فھل ، مسجد بجوار كان فلو ، أفضل المسجد من البعد أن على دليل اآلية لمعنى المفسرة األحاديث ھذه في:  الثالثة

 من فاألبعد األبعد:  غيره عن وروي. القديم إلى المحدث يجاوز كان أنه أنس عن فروي ، فيه اختلف ؟ األبعد إلى يجاوزه
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 مسجده تخطي وفي. مالك مذھب وھذا. غيره ويأتي قربه مسجدا يدع ال:  وقال ؛ ھذا وغيره الحسن وكره. أجرا أعظم المسجد

 صالة. : "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال كمال بن أنس حديث من ماجه ابن وخرج. قوالن األعظم المسجد إلى

 بخمسمائة فيه يجمع الذي المسجد في وصالته صالة وعشرين بخمس القبائل مسجد في وصالته بصالة بيته في الرجل

 ".صالة

 عليه دلي مضمر بفعل نصب} َوُكلَّ {. : األمر ذلك جواب على جزم" تكتب" و ، ألزموا أي اإلغراء على منصوب" دياركم"

 على الفعل فيه عمل ما ليعطف ؛ أولى نصبه أن إال باالبتداء رفعه ويجوز. أحصيناه شيء كل وأحصينا:  قال كأنه} أَْحَصْيَناهُ {

 أراد:  زيد وابن وقتادة مجاھد وقال. حجة ھو الذي به المقتدى الكتاب:  واإلمام. وسيبويه الخليل قول وھو. الفعل فيه عمل ما

 .األعمال صحائف أراد:  فرقة وقالت. المحفوظ اللوح

 }اْلُمْرَسلُونَ  َجاَءَھا إِذْ  اْلَقْرَيةِ  أَْصَحابَ  َمَثالً  لَُھمْ  َواْضِربْ {] 13: [ اآلية

ُبوُھَما اْثَنْينِ  إِلَْيِھمُ  أَْرَسْلَنا إِذْ { ] 14: [ اآلية ْزَنا َفَكذَّ ا َفَقالُوا بَِثالِثٍ  َفَعزَّ  }ُمْرَسلُونَ  إِلَْيُكمْ  إِنَّ

ْحَمنُ  أَْنَزلَ  َوَما ِمْثلَُنا َبَشرٌ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  َما َقالُوا{ ] 15: [ اآلية  }َتْكِذُبونَ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  الرَّ

َنا َقالُوا{ ] 16: [ اآلية ا َيْعلَمُ  َربُّ  }لَُمْرَسلُونَ  إِلَْيُكمْ  إِنَّ

 }اْلُمبِينُ  اْلَبالغُ  إاِلَّ  َعلَْيَنا َوَما{] 17: [ اآلية

ا َقالُوا{ ] 18: [ اآلية ْرَنا إِنَّ ُكمْ  َتْنَتُھوا لَمْ  لَئِنْ  بُِكمْ  َتَطيَّ ُكمْ  لََنْرُجَمنَّ نَّ ا َولََيَمسَّ  }أَلِيم َعَذابٌ  ِمنَّ

ْرُتمْ  أَإِنْ  َمَعُكمْ  َطائُِرُكمْ  َقالُوا{ ] 19: [ اآلية  }ُمْسِرفُونَ  َقْومٌ  أَْنُتمْ  َبلْ  ُذكِّ

 يضرب أن أمر ، وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب} اْلُمْرَسلُونَ  َجاَءَھا إِذْ  اْلَقْرَيةِ  أَْصَحابَ  َمَثالً  لَُھمْ  َواْضِربْ {:  تعالى قوله

 وھو أنطبيس أھل إلى نسبت. الماوردي ذكر فيما المفسرين جميع قول في أنطاكية ھي القرية ھذه القرية بأصحاب مثال لقومه

 بن أنطيخس له يقال فرعون بھا وكان. الطاء بدل بالتاء أنتاكية:  فيھا ويقال. السھيلي ذكره ؛ عرب مال غير ثم بناھا الذي اسم

 ، صادق وھم:  ثالثة إليه هللا فأرسل. ووھب كعب عن النحاس جعفر أبو وحكاه ، المھدوي ذكره ؛ األصنام يعبد أنطيخس

 يذكرا ولم ، ويحيى سمعان:  النقاش وحكى. ويوحنا معونش:  غيره وقال. الطبري قول ھذا. الثالث ھو وشلوم ، وصدوق

 أي} َمَثالً { من بدال} اْلَقْرَيةِ  أَْصَحابَ { أو ، ألضرب مفعولين} اْلَقْرَيةِ  أَْصَحابَ { و} َمَثالً { يكون أن ويجوز. صدوقا وال صادقا

 ما بھم يحل ما أن المشركين ھؤالء بإنذار وسلم عليه هللا صلى النبي أمر. المضاف فحذف القرية أصحاب مثل لھم اضرب

 للدعاء أنطاكية إلى بعثھم عيسى إن:  وقيل. االبتداء على هللا من رسل:  قيل. رسل ثالثة إليھم المبعوث القرية أھل بكفار حل

 ذلك وكان ، الرب بأمر ماأرسلھ عيسى ألن ؛ نفسه إلى ذلك الرب أضاف} اْثَنْينِ  إِلَْيِھمُ  أَْرَسْلَنا إِذْ {:  تعالى قوله وھو. هللا إلى

ُبوُھَما{. السماء إلى عيسى رفع حين ْزَنا{. وسجنوھما ضربوھما قيل} َفَكذَّ  وقرأ. }ِبَثالِثٍ { الرسالة وشددنا فقوينا أي} ِبَثالِثٍ  َفَعزَّ
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ْزَنا{:  تعالى وقوله:  الجوھري قال. الباقون وشدد بالتخفيف} ِبَثالِثٍ {:  عاصم عن بكر أبو  قوينا أي ؛ ويشدد يخفف} الِثٍ ِبثَ  َفَعزَّ

 :  للمتلمس العالء بن عمرو أبو فيه أنشدني:  األصمعي قال. وشددنا

 تنبس ال بنسعھا تشد وإذا...  لحمھا تعزز رحلت إذا أُُجدٌّ 

ِني{:  ومنه ؛ وقھرنا غلبنا بمعنى التخفيف:  وقيل. بمعنىً  القراءتان تكون ھذا فعلى ؛ ترغو ال أي :  ص[}  َطابِ اْلخِ  فِي َوَعزَّ

 حبيب وھو له غنيمات يرعى شيخا فلقيا رسولين إليھم أرسل عيسى أن:  القصة وفي. وكثرنا قوينا بمعنى والتشديد]. 23

 نشفي نحن:  فقاال بالمعجزة فطالبھما. هللا عبادة إلى ندعوك عيسى رسوال نحن:  وقاال هللا إلى فدعوه} يس{ صاحب النجار

 ھو:  وقيل. با الرجل فآمن ؛ صحيحا هللا بإذن فقام ، فمسحاه الفراش على مريض:  وقيل. نمجنو ابن له وكان المرضى

 -  األصنام يعبد وكان - إليھما الملك فأرسل ، المرضى من كثيرا وشفيا ، أمرھما ففشا ، يسعى المدينة أقصى من جاء الذي

 وندعوك ، هللا بإذن المريض ونبرئ واألبرص األكمه نبرئ:  قاال ؟ آيتكما وما:  فقال. عيسى رسوال نحن:  فقاال يستخبرھما

 فأرسل عيسى إلى الخبر فانتھى ؛ جلدة مائة وجلدھما الملك حبسھما:  وھب وقال. بضربھما الملك فھم. وحده هللا عبادة إلى

 حديثه ورفعوا ، به واواستأنس ، منھم تمكن حتى الملك حاشية فعاشر ، لنصرھما الحواريين رأس الصفا شمعون:  قيل. ثالثا

 دعواك رجلين حبست أنك بلغني:  للملك يوما قال ثم ، طريقته الملك فرضي ، دينه في موافقته وأظھر ، به فأنس الملك إلى

 فقال ؛ بذلك فأمر. أحضرتھما فلو:  قال. سؤالھما وبين بيني حال الغضب إن:  فقال. وراءھما ما عنھما سألت فلو ، هللا إلى

 عينيه موضع ؛ العينين ممسوح بغالم فجيء. واألبرص األكمه نبرئ:  فقاال ؟ تدعيان ما على برھانكما ما:  شمعون لھما

 فعجب ؛ بھما يبصر مقلتين فصارتا ، خديه في فوضعاھما طينا بندقتين فأخذا ، البصر موضع فأنشق ربھما فدعوا ، كالجبھة

 ودعاه ، عالنية هللا فدعوا ؟ ربكما يحييه فھل أبوه يجيء حتى أدفنه لمو أيام سبعة منذ مات غالما ھنا ھا إن:  وقال الملك

 ، النار من أودية سبعة في فأدخلت ، مشركا فوجدت ، أيام سبعة منذ مت إني:  للناس فقال ، حيا الميت فقام ، سرا شمعون

 ، وصاحبيه شمعون الثالثة لھؤالء يشفع الوجه حسن شابا فرأي ، السماء أبواب فتحت ثم ، با فآمنوا فيه أنتم ما فأحذركم

 فقالوا. هللا رسل ھم ھؤالء وأن ، وكلمته هللا روج عيسى وأن ، له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن أشھد وأنا ، هللا أحياني حتى

 فدعاه ، الملك في قوله فأثر ، إليھم المسيح رسول أنه شمعون فأعلمھم. أفضلھم وھو نعم:  قال ؟ معھم أيضا شمعون وھذا له

 .آخرون وكفر كثير قوم في الملك فآمن ، هللا إلى

 .الكفار من منھم بقي من كل مات صيحة جبريل وصاح ، قومه يؤمن ولم آمن الملك أن القشيري وحكى

 لھم هللا فدعا. ولغاتھم بألسنتھم نتكلم أن نعرف ال إنا هللا نبي يا:  قالوا القرية تلك إلى يذھبوا أن أمرھم لما عيسى أن وروي

:  قوله فذلك ؛ القوم بلغة صاحبه واحد كل فكلم ، أنطاكية بأرضى فألقتھم المالئكة حملتھم قد نومتھم من فھبوا ، بمكانھم فناموا

ْدَناهُ { ا{:  جميعا فقالوا] 87:  البقرة[} اْلقُُدسِ  ِبُروحِ  َوأَيَّ  وتمشون الطعام تأكلون} ِمْثلَُنا َبَشرٌ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  َما َقالُوا ، ُمْرَسلُونَ  إِلَْيُكمْ  إِنَّ

ْحَمنُ  أَْنَزلَ  َوَما{ األسواق في  فقالت ؛ الرسالة دعواكم في} َتْكِذُبونَ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ { عنه ينھى شيء من وال به يأمر} َشْيءٍ  ِمنْ  الرَّ

َنا{ الرسل ا َيْعلَمُ  َربُّ ا{ لھم} َقالُوا{ واحد هللا أن في} اْلُمِبينُ  اْلَبالغُ  إاِلَّ  َعلَْيَنا َماوَ { كذبتمونا وإن} لَُمْرَسلُونَ  إِلَْيُكمْ  إِنَّ ْرَنا إِنَّ } ِبُكمْ  َتَطيَّ

 لَئِنْ {. سنين عشر ينذرونھم أقاموا إنھم:  ويقال. بشؤمكم ھذا فقالوا سنين ثالث المطر عنھم حبس:  مقاتل قال. بكم تشاءمنا أي
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ُكمْ لََنرْ { إنذارنا عن} َتْنَتُھوا لَمْ   على ھو:  قتادة وقال. القتل معناه الرجم من القرآن في ما وعامة:  قال. لنقتلنكم:  الفراء قال} ُجَمنَّ

ُكمْ {. جميعه تقدم وقد ؛ لنشتمنكم:  وقيل. بالحجارة الرجم من بابه نَّ ا َولََيَمسَّ  التعذيب ھو:  وقيل. القتل ھو:  قيل} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنَّ

 أي معكم شؤمكم أي} َمَعُكمْ  َطاِئُرُكمْ {:  الرسل فقالت. والصلب والقطع كالسلخ القتل قبل المؤلم التعذيب وھ:  وقيل. المؤلم

 ابن. معكم أعمالكم:  قتادة وقال. الضحاك معناه قال ؛ شؤمنا من ھو وليس ، أعناقكم في والزم معكم والشر الخير من حظكم

 أي" أطيركم: " الحسن وقرأ. واحد والمعنى ؛ وعملكم رزقكم} َمَعُكمْ  َطاِئُرُكمْ {:  راءالف. تتبعكم واألقدار األرزاق معناه:  عباس

ْرُتمْ  أينْ {:  المدينة أھل قرأ:  القراءات من أوجه تسعة وفيه. تطيرتم ذكرتم إن:  قتادة قال" ذكرتم أئن. "تطيركم  بتخفيف}  ُذكِّ

ْرُتمْ  أاَإِنْ {:  الثالث والوجه. الھمزتين بتحقيق} ُتمْ ُذكِّرْ  أاَإِنْ {:  الكوفة أھل وقرأ. الثانية الھمزة  أدخلت ألف بينھما بھمزتين} ُذكِّ

} أاَإِنْ { الخامسة والقراءة. مخففة ھمزة األلف وبعد ألف بعدھا بھمزة} أاَإِنْ {:  الرابع والوجه. الھمزتين بين للجمع كراھة األلف

 أبي قراءة القراءة ھذه أن:  الفراء وحكى. مفتوحتين محققتين بھمزتين} أأن{:  السادس والوجه. ألف بينھما مفتوحتين بھمزتين

 .رزين

 أَينْ  َمَعُكمْ  َطاِئُرُكمْ  َقالُوا{:  البصري والحسن عمر بن عيسى وقرأ. السميقع وابن حبيش بن زر عن الثعلبي وحكاه:  قلت

ْرُتمْ   عن المھدوي وذكر. النحاس جميعه ذكر ؛ بالتخفيف} ْرُتمْ ُذكِّ { وطلحة والحسن القعقاع بن يزيد وقرأ. حيث بمعنى} ُذكِّ

ْرُتمْ  آنْ {:  الھمذاني وعيسى مصرف بن طلحة  آنْ {:  الماجشون. مفتوحة ھمزة على دخلت االستفھام ھمزة أن على ، بالمد} ُذكِّ

ْرُتمْ   كالم وھو ؛ وعظتم إلن أي} ْرُتمْ ُذكِّ  أئنْ {. }معك طيركم{ ھرمز ابن وقرأ. قراءات تسع فھذه. مفتوحة واحدة بھمزة} ُذكِّ

 أَْنُتمْ  َبلْ {. الھالك عاقبتھم كان يجيب فلم قومه دعا نبي كل أن بلغھم لما تطيروا إنما:  وقيل. تطيرتم وعظتم إن أي ، مستأنف

 ، الفساد ھنا ھا فالسر:  بحر ابن وقال. كفركم في مسرفون:  سالم بن يحيى. تطيركم في مسرفون:  قتادة قال} ُمْسِرفُونَ  َقْومٌ 

 .الحد يجاوز والمشرك ، الحد مجاوزة واإلسراف ، مشركون مسرفون:  وقيل. مفسدون قوم أنتم بل ومعناه

بُِعوا َقْومِ  َيا َقالَ  َيْسَعى َرُجلٌ  اْلَمِديَنةِ  أَْقَصى ِمنْ  َوَجاءَ {] 20: [ اآلية  }اْلُمْرَسلِينَ  اتَّ

بُِعوا{ ] 21: [ اآلية  }ُمْھَتُدونَ  َوُھمْ  أَْجراً  أَلُُكمْ َيسْ  ال َمنْ  اتَّ

 }ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َفَطَرنِي الَِّذي أَْعُبدُ  ال لِيَ  َوَما{ ] 22: [ اآلية

ِخذُ { ] 23: [ اآلية ْحَمنُ  ُيِرْدنِ  إِنْ  آلَِھةً  ُدونِهِ  ِمنْ  أَأَتَّ ً  َشَفاَعُتُھمْ  َعنِّي ُتْغنِ  ال بُِضرٍّ  الرَّ  }ُيْنقُِذونِ  َوال َشْيئا

 }ُمبِينٍ  َضاللٍ  لَفِي إِذاً  إِنِّي{ ] 24: [ اآلية

ُكمْ  آَمْنتُ  إِنِّي{ ] 25: [ اآلية  }َفاْسَمُعونِ  بَِربِّ

 }َيْعلَُمونَ  َقْوِمي لَْيتَ  َيا َقالَ  اْلَجنَّةَ  اْدُخلِ  قِيلَ { ] 26: [ اآلية

 }اْلُمْكَرِمينَ  ِمنَ  َوَجَعلَنِي َربِّي لِي َغَفرَ  بَِما{ ] 27: [ اآلية

َماءِ  ِمنَ  ُجْندٍ  ِمنْ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َقْوِمهِ  َعلَى أَْنَزْلَنا َوَما{ ] 28: [ اآلية ا َوَما السَّ  } ُمْنِزلِينْ  ُكنَّ
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 } َخاِمُدونَ  ُھمْ  َفإَِذا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  َكاَنتْ {] 29: [ اآلية

 ابن وقال. قصارا:  وقيل. إسكافا:  وقيل. نجارا وكان مري بن حبيب وھ} َيْسَعى َرُجلٌ  اْلَمِديَنةِ  أَْقَصى ِمنْ  َوَجاءَ {:  تعالى قوله

 وسلم عليه هللا صلى بالنبي آمن ممن وھو ، األصنام ينحت وكان النجار إسرائيل بن حبيب ھو:  ومقاتل ومجاھد عباس

 وكان:  وھب قال. ظھوره بعد إال أحد بنبي يؤمن ولم. وغيرھما نوفل بن وورقة األكبر تبع به آمن كما ، سنة ستمائة وبينھما

 لعلھم ، يدعوھم سنة سبعين األصنام عبادة على يعكف وكان ، المدينة أبواب من باب أقصى عند ومنزله ، مجذوما حبيب

 ربنا ندعو ، نعم:  قالوا ؟ آية من ھل:  فقال هللا عبادة إلى دعوه الرسل أبصر فلما ، له استجابوا فما ضره ويكشفون يرحمونه

 في ربكم يفرجه فكيف ، تستطع فلم عني تفرج سنة سبعين اآللھة ھذه أدعو! لعجب ھذا إن:  فقال. بك ما عنك فيفرج القادر

 لم كأن ، به ما هللا فكشف ربھم ودعوا فآمن. تضر وال شيئا تنفع ال وھذه ، قدير يشاء ما على ربنا ، نعم:  قالوا ؟ واحدة غداة

 بقتل قومه ھم فلما ، بنصف وتصدق نصفا عياله فأطعم ، بكسبه تصدق أمسى فإذا ، سبالتك على أقبل فحينئذ ، بأس به يكن

بُِعوا َقْومِ  َيا َقالَ { فـ. جاءھم الرسل  يسعى جاء المرسلين بخبر سمع فلما ، غار في هللا يعبد كان:  قتادة وقال. اآلية} اْلُمْرَسلِينَ  اتَّ

 بھم وآمن صدقھم فاعتقد:  العالية أبو قال. هللا على إال أجرنا ما ال:  قالوا ؟ اأجر به جئتم ما على أتطلبون:  للمرسلين فقال ،

ِبُعوا َقْومِ  َيا َقالَ { فـ قومه على وأقبل ِبُعوا{. } اْلُمْرَسلِينَ  اتَّ  َوُھمْ { المال منكم لطلبوا متھمين كانوا لو أي} أَْجراً  َيْسأَلُُكمْ  ال َمنْ  اتَّ

 الَِّذي أَْعُبدُ  ال لِيَ  َوَما{:  فقال!  ؟ دينھم على أنت قومه له قال:  قتادة قال} َفَطَرِني الَِّذي أَْعُبدُ  ال لِيَ  َوَما{. بھم فاھتدوا} ُمْھَتُدونَ 

 ، الشكر توجب عليه نعمة ذلك ألن ؛ نفسه إلى الفطرة وأضاف. عليھم منه احتجاج وھذا} ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ {. خلقني أي} َفَطَرِني

 .أثرا أبلغ الكافر إلى البعث وإضافة ، شكرا اظھر نفسه إلى النعمة إضافة فكان ؛ الزجر يقتضي وعيد ذلك ألن ؛ ليھمإ والبعث

ْحَمنُ  ُيِرْدنِ  إِنْ {. أصناما يعني} آلَِھةً  ُدوِنهِ  ِمنْ  أَأَتَِّخذُ {:  تعالى قوله  ُھمْ َشَفاَعتُ  َعنِّي ُتْغنِ  ال{. السقم من أصابه ما يعني}  ِبُضرٍّ  الرَّ

 ً  إِنِّي{ ،. ظاھر خسران أي} ُمبِينٍ  َضاللٍ  لَفِي{ ذلك فعلت إن يعني} إِذاً  إِنِّي{ البالء من فيه أنا مما يخلصوني} ُيْنقُِذونِ  َوال َشْيئا

 كونوا أي ، فأشھدوا أي} َفاْسَمُعونِ { ومعنى. ربھم با مؤمن بأنه الرسل خاطب:  مسعود ابن قال} َفاْسَمُعونِ  ِبَربُِّكمْ  آَمْنتُ 

ِبُعوا{ لقومه قال لما إنه:  وقيل. به كفرتم الذي بربكم آمنت إنى لقومه ذلك قال إنما:  ووھب كعب وقال. باإليمان شھودي  اتَّ

ِبُعوا ، اْلُمْرَسلِينَ   قتل عن لكبذ ليشغلھم الكالم معھم فطول ؛ عدونا تبعت قد:  وقالوا الملك إلى رفعوه} أَْجراً  َيْسأَلُُكمْ  ال َمنْ  اتَّ

 ، دبره من قُْصُبه خرج حتى بأرجلھم وطئوه:  مسعود ابن قال. فقتلوه عليه فوثبوا} ِبَربُِّكمْ  آَمْنتُ  إِنِّي{:  قال أن إلى ، الرسل

:  يقول وھو بالحجارة رموه:  السدي وقال. الثالثة الرسل قتلوا أنھم رواية وفي. الرس أصحاب وھم الرس وھي بئر في وألقي

 حرقوه:  الحسن وقال. ردما فمات التراب فوقه وردموا ، فيھا وجعلوه حفرة حفروا:  الكلبي وقال. قتلوه حتى قومي داھ اللھم

 يقتلوه أن القوم أراد لما الحسن وقال:  القشيري وقال. الثعلبي حكاه ؛ أنطاكية سور في وقبره المدينة سور من وعلقوه ، حرقا

 نشروه:  وقيل. أدخلھا الجنة هللا أعاد فإذا ، الجنة وھالك السماء بفناء إال يموت ال نةالج في فھو ، السماء إلى هللا رفعه

 فلما. }اْلَجنَّةَ  اْدُخلِ  قِيلَ {:  قوله فذلك ؛ فدخلھا الجنة إلى إال روحه خرجت ما فوهللا ، رجليه بين من خرج حتى بالمنشار

 بمعنى:  وقيل. المصدر بمنزلة الفعل مع" ما" فـ ؛ لي ربي بغفران أي} َربِّي لِي َفرَ غَ  ِبَما َيْعلَُمونَ  َقْوِمي َلْيتَ  َيا َقالَ { شاھدھا

 لي غفر شيء بأي يعلمون قومي ليت قال كأنه ، التعجب معنى فيه استفھاما تكون أن ويجوز. محذوف الصلة من والعائد الذي

 وھو باأللف بما يقال أن يجوز:  الفراء وقال. ألف رغي من بم لقال ھذا صح لو:  فقال الكسائي واعترضه. الفراء قال ؛ ربي
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 بما علمت قد:  يقال ؛ جائزا إثباتھا كان وإن ، أجود األلف بطرح} َربِّي لِي َغَفرَ  ِبمَ {:  الزمخشري. أبياتا فيه وأنشد استفھام

 معنى:  جماعة وقال. }لَُمونَ َيعْ { على ھذا على فيوقف. قليل االستفھام في األلف وإثبات:  المھدوي. صنعت وبم ھذا صنعت

 .البعث بعد يستحق دخولھا ألن ؛ الجنة دخول استحق قد بأنه خبر فھو ؛ الجنة لك وجبت} اْلَجنَّةَ  اْدُخلِ  قِيلَ {

:  تعالى قوله أراد ؛ يرزق حي فيھا وھو الجنة هللا أدخله:  قتادة قال. الجنة ادخل له قيل قتل لما أنه اآلية من والظاھر:  قلت

ً  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي قُِتلُوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  الوَ { " عمران آل" في تقدم ما على] 169:  عمران آل[} ُيْرَزقُونَ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  أَْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتا

 .أعلم وهللا. بيانه

 ھو الذي العظيم الفوز ذلك عند قول من وجد اعم سائل سؤال تقدير على مرتب وھو} َيْعلَُمونَ  َقْوِمي لَْيتَ  َيا َقالَ {:  تعالى قوله

 بحاله يعلموا أن تمنى أنه أحدھما:  قوالن تمنيه معنى وفي} المكرمين من{ وقرئ} اْلُمْكَرِمينَ  ِمنَ  َوَجَعلَِني َربِّي لِي َغَفرَ  َما{

 حيا قومه نصح:  عباس ابن قال. لهحا مثل إلى فيصيروا إيمانه مثل ليؤمنوا ذلك تمنى الثاني. عاقبته وحميد مآله حسن ليعلموا

 أبي ابن وقال". موته وبعد حياته في لھم نصح إنه: " اآلية ھذه في قال السالم عليه أنه الخبر وفي:  فقال القشيري رفعه. وميتا

 ، يس وصاحب ، فرعون آل ومؤمن ، أفضلھم وھو طالب أبي بن علي:  عين طرفة با يكفروا لم ثالثة األمم ُسّباق:  ليلى

 على وداللة ، عظيم تنبيه اآلية ھذه وفي. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن مرفوعا الزمخشري ذكره ؛ الصديقون فھم

 في والتشمر ، البغي وأھل األشرار غمار في نفسه أدخل من على والترؤف. الجھل أھل عن والحلم ، الغيظ كظم وجوب

 له والباغين ، لقتلته الخير تمنى كيف ترى أال. عليه والدعاء به الشماتة عن ذلكب واالشتغال ، افتدائه في والتلطف ، تخليصه

 فماتوا صيحة بھم فصاح جبريل فأمر ، قومه على النقمة وعجل له هللا غضب حبيب قتل فلما. أصنام عبدة كفرة وھم الغوائل

َماءِ  ِمنَ  ُجْندٍ  ِمنْ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َقْوِمهِ  َعلَى أَْنَزْلَنا َوَما{:  قوله فذلك ؛ آخرھم عن ا َوَما السَّ  رسالة من عليھم أنزلنا ما أي} ُمْنِزلِينَ  ُكنَّ

 الجند:  وقيل. األنبياء على بالوحي النازلون المالئكة الجند:  الحسن قال. والحسن ومجاھد قتادة قال ؛ قتله بعد نبي وال

 مسعود ابن معناه قال. واحدة بصيحة أھلكھم بل ؛ عساكر وال جيوش وال جنود إرسال إلى ھالكھم في أحتج لم أي ؛ العساكر

ا َوَما{:  فقوله. وغيره  إلى رفعه بعد من أو ، الرجل ذلك بعد من واحدة بصيحة أھلكناھم أي ؛ ألمرھم تصغير} ُمْنِزلِينَ  ُكنَّ

ا َوَما{:  وقيل. السماء  .قبلھم كان من على} ُمْنِزلِينَ  ُكنَّ

ً  َعَلْيِھمْ  َوأَْرَسْلَنا{:  فقال ؟ والخندق بدر يوم السماء من الجنود لأنز فلم قلت فان:  الزمخشري }  َتَرْوَھا لَمْ  َوُجُنوداً  ِريحا

ِمينَ  اْلَمالِئَكةُ  ِمنَ  آالفٍ  ِبَخْمَسةِ {]. 124:  عمران آل[} ُمْنَزلِينَ  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ  آالفٍ  ِبَثالَثةِ {:  وقال ،] 9:  األحزاب[  آل[}  ُمَسوِّ

 ].125:  نعمرا

 ولكن ، بصيحة صالح وقوم ثمود وبالد ، جبريل جناح من بريشة لوط قوم مدائن أھلكت فقد ، واحد ملك يكفي كان إنما:  قلت

 وأواله ، النجار حبيب عن فضال الرسل من العزم وأولي األنبياء سائر على شيء بكل وسلم عليه هللا صلى محمدا فضل هللا

 َوَما{. }أَْنَزْلَنا َوَما{:  بقوله أشار وكأنه ، السماء من جنودا له أنزل أنه ذلك فمن ؛ أحدا يوله لم ما واإلعزاز الكرامة أسباب من

ا  َصْيَحةً  إاِلَّ  َكاَنتْ  إِنْ {. لغيرك نفعل كنا وما ، مثلك إال لھا يؤھل ال التي األمور عظائم من الجنود إنزال أن إلى} ُمْنِزلِينَ  ُكنَّ

 .واحدة صيحة إال عقوبتھم كانت ما تقدير على بالنصب}  َواِحَدةً { لعامةا قراءة} َواِحَدةً 
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} َجِميعٌ  ُھمْ  َفإَِذا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  َكاَنتْ  إِنْ {:  قوله وفي ، ھنا بالرفع} َصْيَحةً {:  واألعرج وشيبة القعقاع بن جعفر أبو وقرأ

 من وكثير حاتم أبو القراءة ھذه وأنكر. واحدة صيحة إال عليھم وقعت ما:  قال فكأنه ؛ والحدوث الوقوع بمعنى الكون جعلوا

 أبو قال. ھند إال أحد قام ما المعنى كان حيث من ؛ ضعيفا ھند إال قامت ما تكون كما ؛ ضعيف فھو التأنيث بسبب النحويين

 إال جاءتني ما:  يقال ، ھذا من شيء يمتنع ال:  النحاس قال. صيحة إال كان إن:  لقال جعفر أبو قرأ كما كان فلو:  حاتم

 إن المعنى:  قال ، إسحاق أبو قاله ما بالرفع القراءة في والتقدير. جاريتك إال جارية أو امرأة جاءتني ما بمعنى ، جاريتك

. العرب كالم في كثير وقع بمعنى وكان. واحدة صيحة إال عليھم وقع ما:  غيره وقدره ، واحدة صيحة إال صيحة عليھم كانت

 وأيضا. للمصحف مخالف وھذا. }واحدة زقية إال كانت إن{ – كذلك عبدهللا حرف في إنه ويقال -  األسود بن عبدالرحمن وقرأ

 .النحاس ذكره. زقوة يكون أن ھذا على يجب فكان ؛ الزواقي من أثقل:  المثل ومنه ، صاح إذا يزقو زقا المعروفة اللغة فإن

 .الصيحة والزقية ، زاق صائح وكل ، صاح أي:  زقاء يزقو الصدى زقا وقد ، مصدر والزقي الزقو:  الجوھري وقال:  قلت

 ميتون أي} َخاِمُدونَ  ُھمْ  َفإَِذا{. أعلم وهللا. عليھا اعتراض ال صحيحة فالقراءة ؛ لغتان وزقية زقوة:  يقال ھذا وعلى:  قلت

 .دواح والمعنى. ھلكى:  قتادة وقال. الخامد بالرماد تشبيھا ؛ ھامدون

ُھمْ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  َقْبلَُھمْ  أَْھلَْكَنا َكمْ  َيَرْوا أَلَمْ  ، َيْسَتْھِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َيأْتِيِھمْ  َما اْلِعَبادِ  َعلَى َحْسَرةً  َيا{ 30  ال إِلَْيِھمْ  أَنَّ
ا ُكلٌّ  َوإِنْ  ، َيْرِجُعونَ   } ُمْحَضُرونَ  لََدْيَنا َجِميعٌ  لَمَّ

 يا{ أبي حرف وفي. البصريين عند النصب غير فيه يجوز وال نكرة نداء ألنه ؛ منصوب} اْلِعَبادِ  َعلَى َحْسَرةً  َيا{:  تعالى هقول

 االختيار أن الفراء وزعم. حسيرا به يصير ما الندم من اإلنسان يلحق أن اللغة في الحسرة وحقيقة. اإلضافة على} العباد حسرة

 ال بأمرنا مھتم يا:  العرب من سمع أنه منھا بأشياء واستشھد. صوابا كان بالصلة الموصولة لنكرةا رفعت لو وأنه ، النصب

 :  وأنشد. تھتم

 تغييرا البلى غيرھا دار يا

 ، طول في المضاف بمنزلة ھو ما ويرفع ، المحضة النكرة يرفع ألنه ؛ أكثره أو النداء باب إبطال ھذا وفي:  النحاس قال

 أجازه؛ ما يشبه فال العرب عن حكاه ما فأما. ذلك أوجبت علة بغير مفعول المعنى في ھو ما ويرفع ، توسطام التنوين ويحذف

 ، الدار أيتھا يا:  البيت وتقدير. بأمرنا تھتم ال المھتم أيھا يا:  والمعنى ، والتأخير التقديم على تھتم ال بأمرنا مھتم يا تقدير ألن

:  يونس[}  بِِھمْ  َوَجَرْينَ  اْلفُْلكِ  فِي ُكْنُتمْ  إَِذا َحتَّى{:  وعز جل هللا قال كما ؛ البلى الدار ھذه غير ھؤالء يا أي ؛ المخاطبة حول ثم

 المعنى:  الطبري. الحسرة حضور موضع ھذا النداء ومعنى ، أقبل رجال يا تقول كما ؛ النداء على منصوب} َحْسَرةً { فـ]. 22

 يا أي} اْلِعَبادِ  َعلَى َحْسَرةً  َيا{:  عباس ابن. السالم عليھم هللا برسل استھزائھم في وتلھفا اوتندم أنفسھم على العباد من حسرة يا

 ھنا ھا العباد أن العالية أبي عن أنس عن الربيع وروى. عليھم يتحسر من محل ھؤالء حل:  أيضا وعنه. العباد على ويال

 فتمنوا ؛ بھم اإليمان وترك ، قتلھم على فتحسروا} اْلِعَبادِ  َعلَى َحْسَرةً  َيا{:  قالوا العذاب رأوا لما الكفار أن وذلك ؛ الرسل

 َيا{:  وقيل. الرسل كذبوا حين الكفار على المالئكة حسرة إنھا:  الضحاك وقال. مجاھد وقال ؛ اإليمان ينفعھم لم حين اإليمان

 الذين ھم الثالثة الرسل إن:  وقيل. لقتله القوم وثب لما ، سعىي المدينة أقصى من جاء الذي الرجل قول من} اْلِعَبادِ  َعلَى َحْسَرةً 
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 تمنوا كأنھم ، ھؤالء على حسرة يا:  العذاب بالقوم وحل ، يسعى المدينة أقصى من جاء الذي الرجل ذلك القوم قتل لما قالوا

 على ، الثالثة الرسل مع الرجل قتلوا أو ، الرسل وفارقتھم الرجل قتلوا لما قالوا القوم قول من ھذا:  وقيل. أمنوا قد يكونوا أن

 الكالم وتم. اإليمان ينفع الذي الوقت في بھم آمنا ليتنا ، الرجل ھذا وعلى ، الرسل ھؤالء على حسرة يا:  الروايات اختالف

 بسكون} اْلِعَبادِ  َعلَى ْسَرةً حَ  َيا{:  وعكرمة جندب بن ومسلم ھرمز ابن وقرأ. }َرُسولٍ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ  َما{:  فقال ابتدأ ثم ، ھذا على

 يكن لم وإن ، مثله في ذلك تفعل والعرب وتنبيه وعظ موضع كان إذ ؛ النفس في المعنى وتقرير البيان على للحرص الھاء

 البيان على حرصا ؛ حرفا حرفا قراءته يقطع كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي ما ذلك ومن. للوقف موضعا

 على الوقف قدر فكأنه ؛ بالحسرة ال بمحذوف متعلقا يكون أن ويجوز. بالحسرة متعلقا} اْلِعَبادِ  َعلَى{ يكون أن وزويج. واإلفھام

} العباد حسرة يا{:  وغيرھما والضحاك عباس ابن وعن. العباد على أتحسر أي} اْلِعَبادِ  َعلَى{:  قال ثم ، الھاء فأسكن الحسرة

 إذا كأنھم ؛ فاعلين العباد فيكون الفاعل إلى اإلضافة باب من يكون أن وجاز. فالمصح خالف وھو". على" بحذف مضاف

 فكأن ؛ مفعولين العباد فيكون ، المفعول إلى اإلضافة باب من تكون أن ويجوز. زيد قيام يا كقولك فھو تحسروا العذاب شاھدوا

 .المعنى لھذا مقوية} اْلِعَبادِ  َعلَى َحْسَرةً  َيا{:  قرأ من وقراءة. لھم يشفق من عليھم يتحسر العباد

ُھمْ  اْلقُُرونِ  ِمنَ  َقْبلَُھمْ  أَْھلَْكَنا َكمْ  َيَرْوا أَلَمْ {:  تعالى قوله  ھنا ھا كم ومعنى ،" كم" من بدل" أن: " سيبويه قال} َيْرِجُعونَ  ال إِلَْيِھمْ  أَنَّ

 وقال. يرجعون ال إليھم أنھم أھلكناھم الذين القرون أن يروا ألم:  والمعنى. باستفھام ليس ما منھا يبدل أن جاز فلذلك ؛ الخبر

 من يروا ألم{ مسعود ابن قراءة في بأنه ھذا على واستشھد} َيَرْوا{ بـ أحدھما:  وجھين من نصب موضع في} َكمْ {:  الفراء

 فيھا يعمل ال" كم" ألن ؛ محال األول القول:  النحاس قال} أَْھلَْكَنا{ بـ نصب موضع في} َكمْ { يكون أن اآلخر والوجه. }أھلكنا

 أومأ قد سيبويه كان وإن ، خبرا كانت إذا حكمھا وكذا. قبله ما خبر في االستفھام يدخل أن ومحال ، استفھام ألنھا ؛ قبلھا ما

 و} أَْھلَْكَنا{ بـ نصب موضع في" كم: " وقال ، رد أشد يزيد بن محمد ذلك رد وقد. كم من بدال" أنھم" فجعل ھذا بعض إلى

ُھمْ {  ھذا على والدليل:  قال. باالستئصال} اْلقُُرونِ  ِمنَ  َقْبلَُھمْ  أَْھلَْكَنا َكمْ  َيَرْوا أَلَمْ { أي بأنھم عنده والمعنى ، نصب موضع قي} أَنَّ

ُھمْ {:  الحسن وقرأ. }يرجعون ال إليھم أنھم القرون من قبلھم أھلكنا من{ عبدهللا قراءة في أنھا  الھمزة بكسر} ْرِجُعونَ يَ  ال إَِلْيِھمْ  أَنَّ

ا ُكلٌّ  َوإِنْ {. الموت بعد القيامة قبل يرجع من الخلق من أن زعم من على رد اآلية وھذه. االستئناف على  لََدْيَنا َجِميعٌ  لَمَّ

ا ُكلٌّ  َوإِنْ { :  وحمزة وعاصم عامر ابن وفرأ. للجزاء القيامة يوم يريد} ُمْحَضُرونَ  ا{ بتشديد} لَمَّ " إن" فـ. الباقون وخفف. }لَمَّ

 فرقا الخبر في الالم ولزمت. لفظھا تغير حين عملھا وبطل. الخبر بعده وما ، باالبتداء مرفوع بعدھا وما الثقيلة من مخففة

" لما" جعل شدد ومن:  الفراء قال. لجميع كل وإن:  عنده والتقدير. زائدة عبيدة أبي عند" وما. "ما بمعنى التي إن وبين بينھا

 في سيبويه وحكى]. 25:  المؤمنون[}  ِجنَّةٌ  ِبهِ  َرُجلٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ {:  كقوله ؛ لجميع إال كل ما أي ، ما بمعنى" إن"و الإ بمعنى

 إال منھم وإن{ أبي حرف وفي. }ھود{ في المعنى ھذا مضى وقد. ھذا يعرف ال أنه الكسائي وزعم. فعلت لما با سألتك:  قوله

 .}محضرون لدينا جميع

 وھي ، قدرته وكمال توحيده وذكرھم ، الموتى إحياء على بھذا تعالى هللا نبھھم} أَْحَيْيَناَھا اْلَمْيَتةُ  األَْرضُ  لَُھمُ  آَيةٌ {:  تعالى ولهق

 المدينة أھل وشدد. يتغذون وبه} َيأُْكلُونَ { الحب من أي} َفِمْنهُ }{َيأُْكلُونَ  َفِمْنهُ {. منھا الحب وإخراج بالنبات أحياھا الميتة األرض

 وخصصھما} َوأَْعَنابٍ  َنِخيلٍ  ِمنْ {. بساتين أي} َجنَّاتٍ {. األرض في أي} َجنَّاتٍ  فِيَھا َوَجَعْلَنا{. تقدم وقد ، الباقون وخفف} اْلَمْيَتةُ {
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ْرَنا{. الثمار أعلى ألنھما ؛ بالذكر  ماء على تعود} َثَمِرهِ { في الھاء} َمِرهِ ثَ  ِمنْ  لَِيأُْكلُوا{. البساتين في أي} اْلُعُيونِ  ِمنَ  فِيَھا َوَفجَّ

 لَُكمْ  َوإِنَّ {:  قال كما ؛ ذكرنا ما ثمر من ليأكلوا أي:  وقيل. وغيرھما والمھدوي الجرجاني قاله ؛ أندرج منه الثمر ألن ؛ العيون

ا ُنْسقِيُكمْ  لَِعْبَرةً  اأْلَْنَعامِ  فِي . الباقون وفتحھما. والميم الثاء بضم} ثمره من{:  سائيوالك حمزة وقرأ]. 66:  النحل[} ُبُطوِنهِ  فِي ِممَّ

 على خفض موضع في" ما"}  أَْيِديِھمْ  َعِملَْتهُ  َوَما{". األنعام" في فيه الكالم مضى وقد. الميم وإسكان الثاء ضم األعمش وعن

 من األصل على} َعِملَْتهُ { الباقون. ھاء بغير} عملت وما{:  الكوفيون وقرأ. أيديھم عملته ومما أي} َثَمِرهِ  ِمنْ { من" على العطف

 صلة إلى تحتاج فال لھا موضع ال نافية" ما" تكون أن ويجوز. االسم لطول كثير الكالم في أيضا الصلة وحذف. حذف غير

 عنىالم:  غيرھم وقال. ومقاتل والضحاك عباس ابن قول وھذا. لھم هللا أنبته الذي الزرع من أيديھم تعمله ولم أي. راجع وال

 والدھن كالخبز بعالج الحبوب من اتخذوا ومما ، واألطعمة الحالوات أصناف ومن ، الثمار من أي أيديھم عملته الذي ومن

} َيْشُكُرونَ  أََفال{. أيضا عباس ابن عن معناه روي. الناس يغرسه ما إلى ذلك يرجع:  وقيل. والزيتون السمسم من المستخرج

 .نعمه

 وآثار نعمه من رأوه ما مع غيره عبدوا إذ ؛ الكفار قول عن سبحانه نفسه نزه} ُكلََّھا األَْزَواجَ  َخلَقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ {:  تعالى قوله

 ما مع كفرھم في لھؤالء عجبا أي ؛ التعجب معنى فيه:  وقيل. به يليق ال عما ونزھوه سبحوه أي ؛ األمر تقدير وفيه. قدرته

 ألنه ؛ صنف زوج فكل ؛ واألصناف األنواع واألزواج! هللا سبحان:  قال شيء من تعجب ومن ؛ اآليات ھذه من يشاھدونه

ا{. واألنثى الذكر يعني:  قتادة وقال. ازدواجھا ھو فاختالفھا ، والكبر والصغر واألشكال والطعوم األلوان في مختلف  ُتْنِبتُ  ِممَّ

ا{. وإناثا ذكورا أزواجا أوالدا منھم وخلق يعني} أَْنفُِسِھمْ  َوِمنْ {. أصناف ألنه ؛ النبات من يعني} األَْرضُ   أي} َيْعلَُمونَ  ال َوِممَّ

 أال ويجوز. المالئكة وتعلمه البشر يعلمه ال يخلقه ما يكون أن يجوز ثم. واألرض والسماء والبحر البر في خلقه أصناف من

 .به يشَرك أن ينبغي فال بالخلق انفرد إذا أنه اآلية ھذه في االستدالل ووجه. مخلوق يعلمه

 } اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلِكَ  لََھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمسُ  ، ُمْظلُِمونَ  ُھمْ  َفإَِذا النََّھارَ  ِمْنهُ  َنْسلَخُ  اللَّْيلُ  لَُھمُ  َوآَيةٌ {

 الكشط:  والسلخ. إالھيته ووجوب وقدرته هللا توحيد على دالة وعالمة أي} النََّھارَ  ِمْنهُ  َنْسلَخُ  اللَّْيلُ  لَُھمُ  َوآَيةٌ {:  تعالى قوله

 الشيء من كالسلخ الظلمة ومجيء الضوء ذھاب جعل وقد. اإلخراج بمعنى تستعمل ثم ، دينه من هللا سلخه:  يقال ؛ والنزع

 في دخلنا وأظھرنا ، ليلال ظالم في دخلنا أي أظلمنا:  يقال ؛ الظالم في داخلون} ُمْظلُِمونَ { و. استعارة فھي المسلوخ وظھور

 ُھمْ  َفإَِذا{. النھار ضياء عنه نسلخ والمعنى ، عنه بمعنى} ِمْنهُ {:  وقيل. وأمسينا وأضحينا أصبحنا وكذلك ، الظھر وقت

 .أظلم منه خرج فاذا فيضيء الھواء في يتداخل النھار ضوء ألن ؛ ظلمة في أي} ُمْظلُِمونَ 

 مرفوعا} َوالشَّْمسُ { يكون أن ويجوز. الشمس لھم وآية تقديره يكون أن يجوز} لََھا ُمْسَتَقرٍّ لِ  َتْجِري َوالشَّْمسُ {:  تعالى قوله

 عن مسلم صحيح وفي. جارية أي الخبر موضع في} َتْجِري{ باالبتداء مرفوعا يكون أن ويجوز. الثاني يفسره فعل بإضمار

 تحت مستقرھا: " قال} لََھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمسُ {:  جلو عز قوله عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت:  قال ذر أبي

 أعلم ورسوله هللا قالوا ؟" الشمس ھذه تذھب أين أتدرون: " يوما قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ذر أبي عن وفيه". العرش

 من ارجعي ارتفعي لھا يقال حتى لككذ تزال فال ساجدة فتخر العرش تحت مستقرھا إلى تنتھي حتى تجري ھذه إن: " قال ،
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 كذلك تزال وال ساجدة فتخر العرش تحت مستقرھا إلى تنتھي حتى تجري ثم مطلعھا من طالعة فتصبح فترجع جئت حيث

 حتى شيئا منھا الناس يستنكر ال تجري ثم مطلعھا من طالعة فتصبح فترجع جئت حيث من ارجعي ارتفعي لھا يقال حتى

 هللا رسول فقال" مغربھا من طالعة فتصبح مغربك من طالعة أصبحي ارتفعي لھا فيقال العرش تحت كذا مستقرھا إلى تنتھي

ً  َيْنَفعُ  ال{ حين ذاك ذلكم متى أتدرون: " وسلم عليه هللا صلى }  َخْيراً  إِيَماِنَھا فِي َكَسَبتْ  أَوْ  َقْبلُ  ِمنْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَمْ  إِيَماُنَھا َنْفسا

 أين تدري: " الشمس غربت حين ذر ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال ذر أبي عن البخاري ولفظ ]".158:  األنعام[

 منھا يقبل فال تسجد أن ويوشك لھا فيؤذن فتستأذن العرش تحت تسجد حتى تذھب فإنھا: " قال ، أعلم ورسوله هللا قلت" تذھب

 َذلِكَ  لََھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمسُ {:  تعالى قوله فذلك مغربھا من لعفتط جئت حيث من ارجعي لھا يقال لھا يؤذن فال وتستأذن

. جالس وسلم عليه هللا صلى والنبي الشمس غابت حين المسجد دخلت:  قال ذر أبي عن الترمذي ولفظ. }اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ 

 فتستأذن تذھب فإنھا: " قال ؛ أعلم ورسوله هللا:  قلت قال" ھذه ھبتذ أين أتدري ذر أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال

 وذلك قال} لھا مستقر ذلك{ قرأ ثم:  قال" مغربھا من فتطلع جئت حيث من اطلعي لھا قيل قد وكأنھا لھا فيؤذن السجود في

 .صحيح حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال. عبدهللا قراءة

 من ربھا استعفت أصبحت فإذا ، تصبح حتى هللا تسبح العرش تحت محرابا تدخل غربت إذا الشمس إن:  عكرمة وقال

 فليس أخرجي:  وتعالى تبارك الرب فيقول. دونك من عبدت خرجت إذا إني:  قالت ؟ ذاك ولم:  الرب لھا فيقول الخروج

 .فيھا يدخلوھم حتى يقودونھا ملك ألف سبعين مع جھنم إليھم سأبعث ، شيء ذاك من عليك

 الموضع بلوغھا فمستقرھا ؛ منازلھا أدنى إلى ترجع ثم ، الغروب في منازلھا أبعد إلى تجري المعنى:  وغيره لكلبيا وقال

 األول منزل إلى يرجع ثم ، وطره فيقضي مقصوده أقصى يبلغ حتى مسافة يقطع كاإلنسان ؛ منه ترجع بل تتجاوزه ال الذي

 السنة، في األيام أطول اليوم وذلك ، الھنعة طلعت إذا مستقرھا وھو ، نازلھام أقصى الشمس تبليغ وعلى. سفره منه ابتدأ الذي

 طلعت فإذا ، الشمس وترجع النقصان في يأخذ ثم ، ساعات تسع والليل ساعة عشرة خمس فالنھار ، الليالي أقصر الليلة وتلك

 ، األيام أقصر اليوم وذلك ، النعائم وتطلع ھامنازل أدنى تبلغ ثم ، ساعة عشرة ثنتا واحد وكل ، والنھار الليل استوى الثريا

 ثلث عشر يوم كل النھار من الليل فيأخذ ، والنھار الليل استوى المؤخر الدلو فرس طلع إذا حتى ، ساعة عشرة خمس والليل

 يأخذو ، ساعة عشرة خمس يبلغ حتى الليل ويأخذ يستويا حتى ، تامة ساعة شھر وكل ، ساعة ثلث أيام عشرة وكل ، ساعة

 إلى تنزله ال ثم ، مطلعا يوم كل في تنزل ، مطلعا وستين ثالثمائة السنة في للشمس إن:  الحسن وقال. كذلك الليل من النھار

 إلى وانتھت غربت إذا إنھا:  عباس ابن وقال. سواء قبله الذي معنى وھو. مستقرھا وھي المنازل تلك في تجري فھي ؛ الحول

 .تطلع أن إلى العرش تحت تقرتاس تتجاوزه ال الذي الموضع

 عباس وابن مسعود ابن وقرأ الدنيا انقضاء عند أمدھا انتھاء إلى:  وقيل. فتأمله األقوال يجمع عباس ابن قاله ما:  قلت

 وقد. القيامة يوم هللا يكورھا أن إلى ، قرار وال لھا وقوف ال والنھار الليل في تجري إنھا أي} لھا مستقر ال تجري والشمس{

 من على مردود باطل وھذا:  األنباري بكر أبو قال. عباس وابن مسعود ابن بقراءة أقرأ أنا:  فقال المصحف خالف من حتجا

} لََھا لُِمْسَتَقرٍّ  َتْجِري َوالشَّْمسُ { عباس ابن عن مجاھد عن روى كثير وابن عباس ابن عن مجاھد عن وروى عمر أبا ألن ؛ نقله
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 ، الجماعة مذھب يخالف مما الضعيف بالسند روي ما يبطالن - اإلجماع بصحتھما يشھد اللذان عباس ابن عن السندان فھذان

 .األمة عليه اتفقت وما

 ، مستقرھا إلى أي} لََھا لُِمْسَتَقرٍّ {:  وقوله. هللا قاتله ، هللا كتاب على أجرأه فما ، قوله ترد ذكرناھا التي الثابتة واألحاديث:  قلت

 .}اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ { تقدير والشمس والنھار الليل أمر من ذكر الذي أي}  َتْقِديرُ  َذلِكَ {. رارالق موضع والمستقر

ْرَناهُ  َواْلَقَمرَ {  } اْلَقِديمِ  َكاْلُعْرُجونِ  َعادَ  َحتَّى َمَناِزلَ  َقدَّ

} َواْلَقَمرَ { الكوفيون وقرأ. باالبتداء امرفوع} والقمر{ يكون أن ويجوز. القمر لھم وآية تقديره يكون} َواْلَقَمرَ {:  تعالى قوله

ْرَناهُ { وبعده} َنْسلَخُ { قبله ؛ فعال وبعده فعال قبله ألن:  قال. عبيد أبي اختيار وھو فعل إضمار على بالنصب :  النحاس. }َقدَّ

 ألنه ؛ أولى عندھم لرفعا كان وإنما ، إلي أعجب الرفع:  قال الفراء منھم:  قال ما خالف على علمت فيما جميعا العربية وأھل

} َوالشَّْمسُ { وقبله} َتْجِري{ وھو منه أقرب ھو ما فقبله}َنْسلَخُ { قبله إن:  وقوله. القمر لھم وآية ومعناه قبله ما على معطوف

ْرَناهُ { وھو بعده ذكره والذي. بالرفع  فرفعته ضميربال عنه الفعل شغلت ألنك ؛ أولى الرفع:  حاتم أبو قال. الھاء في عمل قد} َقدَّ

ْرَناهُ {:  قال فكيف المنازل ھو ليس القمر:  ويقال. باالبتداء :  مثل ؛ منازل إذا قدرناه أحدھما:  جوابان ھذا ففي} َمَناِزلَ  َقدَّ

 ولينمفع إلى الفعل لتعدي حسنا حذفھا وكان ، الالم حذفت ثم منازل له قدرنا اآلخر والتقدير]. 82:  يوسف[}  اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {

 منھا ليلة كل القمر ينزل ، منزال وعشرون ثمانية والمنازل]. 155:  األعراف[} َرُجالً  َسْبِعينَ  َقْوَمهُ  ُموَسى َواْخَتارَ { مثل

. الصرفة. الخراتان. الجبھة. الطرف. النثرة. الذراع. الھنعة. الھقعة. الدبران. الثريا. البطين. الشرطان:  وھي ؛ بمنزل

 .الغفر .السماك. العواء

 الفرغ. المقدم الفرغ. األخبية سعد. السعود سعد. بلع سعد. الذابح سعد. البلدة. النعائم. الشولة. القلب. اإلكليل. الزبانيان

 يطلع ثم يستسر ثم. ليلة وعشرين ثمان في الفلك فيقطع ، أولھا إلى عاد آخرھا في القمر صار فإذا. الحوت بطن. المؤجر

 والبطين السرطان فللحمل. وثلث منزالن برج لكل البروج على منقسمة وھي ، المنازل على الفلك قطع في فيعود ، ھالال

.  والحمد البروج تسمية" الحجر" في مضى وقد. سائرھا إلى كذلك ثم ، الھقعة وثلثا والدبران الثريا ثلثا وللثور ، الثريا وثلث

 نور وأما ، العرش نور فمن الشمس نور فأما ، الطلوع عند النور سياك ثم نار من والقمر الشمس خلق تعالى هللا إن:  وقيل

 وأما ، وتشرق لتشعشع حالھا على كسوتھا فتركت الشمس فأما. الكسوة وھذه الخلقة أصل فذلك ، الكرسي نور فمن القمر

. األشياء على غالب طانهسل والروح روح أنه وذلك ، الجناح بسلطان ضوءه فمحا وجھه على جناح األمين الروح فأمرّ  القمر

 الغالف ذلك من للخلق يبدو ليلة فكل ، مجرى له جعل ثم ، ماء من غالف في جعل ثم ، الخلق يراه ما على المحو ذلك فبقي

 منه شيء ليلة كل الغالف إلى يعود يزال ال ثم. واستدارته بكماله الخلق ويراه ، بدؤه ينتھي حتى لھم يقمر ما بمقدار قمرا

 الغروب ناحية وھي الشمس تراه ال التي الناحية من النقصان في ويبتدئ. البدء في زاد ما بمقدار واإلقمار الرؤية من فينقص

 أن إلى ببياضه الجو يبيض أي يقمر ألنه ؛ القمر قيل وإنما. ودقته ليبسه المتقوس العذق وھو ، القديم كالعرجون يعود حتى

 .يستسر
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 وھو االنعراج من فعلون وھو ، الشماريخ عليه الذي العذق عود ھو:  الزجاج قال}  اْلَقِديمِ  ُعْرُجونِ َكالْ  َعادَ  َحتَّى{:  تعالى قوله

. زائدة فالنون ھذا وعلى. كالعرجون صار حتى وضاق واستقوس دق آخرھا في كان فإذا ، منازل في سار أي ، االنعطاف

 في الكباسة من يبقى الذي} العرجون{:  قال}  اْلَقِديمِ  َكاْلُعْرُجونِ {:  ثعلب. النخلة من المنحني اليابس العذق ھو:  قتادة وقال

 إذا الھالل به يشبه عريض أصفر وھو العذق أصل} العرجون{ الرباعي باب في:  الخليل. البالي} القديم{ و ، قطعت إذا النخلة

 ضربه:  وعرجنه ؛ يابسا النخل على فيبقى الشماريخ منه وتقطع يعوج الذي العذق أصل} العرجون{ :  الجوھري. انحنى

 :  قيس بني أعشى شعر ومنه ؛ أصلية ھؤالء قول على فالنون. بالعرجون

 القمر كعرجون صفراء فھي...  بھا والعبير المسك شرق

 مصر وأھل ، والقنو والكباسة اإلھان أيضا له ويقال. به وصفرته دقته في القمر شبه وتقوس ويبس عتق إذا فالعرجون

 عود ھو:  وقال الزمخشري ذكره ؛ والِبزيون كالُبزيون لغتان وھما الفرجون بوزن} العرجون{:  وقرئ. اإلسباطة يسمونه

 فأولھا:  منازل سبعة فصل لكل ، فصول أربعة على منقسمة السنة أن واعلم. النخلة من منبته إلى شماريخه بين ما العذق

 ، والثور ، الحمل:  بروج ثالثة الشمس فيه تقطع ؛ يوما وتسعون اثنان يامهأ وعدد ، آذار من يوما عشر خمسة وأوله ، الربيع

 خمسة في الصيف فصل يدخل ثم. والذراع والھنعة والھقعة والدبران والثريا والبطين الشرطان:  منازل وسبعة ، والجوزاء

 ، والسنبلة ، واألسد ، السرطان:  بروج ثالثة فيه الشمس تقطع ؛ يوما وتسعون اثنان أيامه وعدد ، حزيران من يوما عشر

 عشر خمسة في الخريف فصل يدخل ثم. والسماك والعواء والصرفة والخراتان والجبھة والطرف النثرة وھي:  منازل وسبعة

 وسبعة ، والقوس ، والعقرب ، الميزان وھي ؛ بروج ثالثة الشمس فيه تقطع ، يوما وتسعون أحد أيامه وعدد ، أيلول من يوما

 ، األول كانون من يوما عشر خمسة في الشتاء فصل يدخل ثم. والبلدة والنعائم والشولة والقلب واإلكليل والزبانان الغفر منازل

 وسبعة ، والحوت والدلو الجدي وھي:  بروج ثالثة الشمس فيه تقطع ، يوما وتسعين أحدا كان وربما يوما تسعون أيامه وعدد

 قسمة وھذه. الحوت وبطن المؤخر والفرغ ، المقدم والفرغ األخبية وسعد سعودال وسعد بلع وسعد الذابح سعد منازل

 ، حزيران ، أيار ، نيسان ، آذار ، أشباط ، الثاني كانون ، األول كانون ، الثاني تشرين ، األول تشرين:  لشھورھا السريانيين

 وعشرون ثمانية وأشباط ، ثالثون فھي ، وأيلول نوحزيرا ونيسان الثاني تشرين إال وثالثون أحد وكلھا ، أيلول ، آب ، تموز

 .يوم وربع يوما

ْرَناهُ  اْلَقَمرَ {:  تعالى قوله فذلك:  تعالى هللا قدرة في تنظر أن بھذا أردنا وإنما  الھالل أھل منزل في الشمس كانت فإذا} َمَناِزلَ  َقدَّ

 الفجر كان ، نيسان من يوما وعشرين خمسة في بالثريا مسالش كانت فإذا. قبله من بمنزلتين الفجر وكان ، بعده الذي بالمنزل

. منزلة وعشرين ثمانيا ليلة وعشرين ثمان في يقطع حتى منزلة ليلة كل في له يكون ثم ، بالدبران الھالل وأھل ، بالشرطين

 .}اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  رُ َتْقِدي َذلِكَ { فـ الشمس منزلة بعد التي المنزلة في يطلع ثم ، فيقطعھما منزلتين الشمس قطعت وقد

 أقل:  وقيل. أوجه ثالثة من به القمر فشبه واصفر وانحنى دق قدم وإذا المحول القديم:  الزمخشري قال} القديم{:  تعالى قوله

 له مضى من عتق وصيته في ذلك كتب أو ، حر فھو قديم لي مملوك كل:  قال رجال أن فلو ، الحول بالقديم الموصوف عدة

 .أكثر أو حول
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 . والحمد األحكام من األھلة على يترتب ما" البقرة" في مضى قد:  قلت

َھارِ  َسابِقُ  اللَّْيلُ  َوال اْلَقَمرَ  ُتْدِركَ  أَنْ  لََھا َيْنَبِغي الشَّْمسُ  ال{ 40:  اآلية  } َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ  فِي َوُكلٌّ  النَّ

 تكلم وقد. معرفة في} ال{ تعمل أن يجوز وال ، باالبتداء}  الشَّْمسُ { رفعت} اْلَقَمرَ  ْدِركَ تُ  أَنْ  لََھا َيْنَبِغي الشَّْمسُ  ال{:  تعالى قوله

 على سلطان منھما واحد لكل أي. معناه فتبطل القمر تدرك ال الشمس إن معناھا:  بعضھم فقال ، اآلية ھذه معنى في العلماء

 ما على مغربھا من الشمس فتطلع ، ذلك من دبر ما هللا يبطل أن إلى ، سلطانه فيذھب اآلخر على أحدھما يدخل فال ، حياله

 روي. ضوء للشمس يكن لم القمر طلع وإذا ، ضوء للقمر يكن لم الشمس طلعت إذا:  وقيل. بيانه}األنعام{ سورة آخر في تقدم

 وال يعدوه ال وعلم حد لكل:  قتادة وقال. اآلخر ضوء أحدھما ضوء يشبه ال أي:  مجاھد وقال. والضحاك عباس ابن عن معناه

 تبقى ال أي. خاصة الھالل ليلة السماء في يجتمعان ال إنھما:  الحسن وقال. ھذا سلطان ذھب ھذا سلطان جاء إذا دونه يقصر

 ألنه خاصة البدر ليلة القمر الشمس تدرك ال:  سالم بن يحيى. القمر طلع الشمس غربت إذا ولكن ، القمر يطلع حتى الشمس

 قاله ؛ فيھا يشتركان ال منازل في اآلخر يدي بين أحدھما كان السماء في اجتمعا إذا معناه:  وقيل. طلوعھا قبل ببالمغي يبادر

 قال. والمھدوي النحاس ذكره ؛ تدركه ال فھي الرابعة السماء في والشمس الدنيا السماء في القمر:  وقيل. أيضا عباس ابن

 المھدوي ذكره السير في تدركه ال والشمس سريع سير القمر سير أن:  يدفع ال مام وأبينه معناھا في قيل ما وأحسن:  النحاس

 آخر في بيانه تقدم ما على الطلوع عن الشمس حبس حين فذلك] 9:  القيامة[} َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ {:  سبحانه قوله فأما. أيضا

 والقمر الشمس من يعني} َوُكلٌّ {. الساعة وقيام الدنيا قضاءالن عالمة وجمعھما. أيضا] القيامة[ سورة في ويأتي" األنعام"

 الشمس:  الحسن وقال. يعقل من بفعل وصفھا ألنه ؛ تسبح يقل ولم. يدورون:  وقيل. يجرون أي}  َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ  فِي{ والنجوم

 واستدل. والماوردي ثعلبيال ذكره جرت ما ملصقة كانت ولو ؛ ملصقة غير واألرض السماء بين فلك في والنجوم والقمر

 واحد كل:  وقيل. بخلق يسبقه لم الليل وأن ، الليل قبل مخلوق النھار أن على} النََّھارِ  َساِبقُ  اللَّْيلُ  َوال{:  تعالى بقوله بعضھم

 ھذا وإنما} َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ {:  قال كما ؛ القيامة يوم والقمر الشمس بين يجمع أن إلى صاحبه يسبق وال وقته يجيء منھما

ِنينَ  َعَددَ  َولَِتْعلَُموا{. العباد مصالح لتتم اآلن التعاقب  والنھار ، واالستراحة لإلجمام الليل ويكون] 5:  يونس[}  َواْلِحَسابَ  السِّ

َھارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َرْحَمِتهِ  َوِمنْ {:  تعالى قال كما ؛ للتصرف :  وقال] 73:  القصص[} َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا فِيهِ  لَِتْسُكُنوا َوالنَّ

ً  َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا{  فالن سبق:  يقال ؛ النھار غالب أي} النََّھارِ  َساِبقُ  اللَّْيلُ  َوال{:  فقوله. النھار عمل من ألبدانكم راحة أي} ُسَباتا

 النھار سابق أردت:  قال ؟ ھذا ما فقلت} النََّھارِ  َساِبقُ  لُ اللَّيْ  َوال{:  يقرأ عمارة سمعت:  قال المبرد وذكر. غلبه أي فالنا

 .الساكنين اللتقاء حذف التنوين ويكون تنوين بغير منصوبا} النََّھارِ { يكون أن يجوز:  النحاس قال. أخف ألنه ؛ التنوين فحذفت

ا لَُھمْ  َوآَيةٌ {] 41: [ اآلية َتُھمْ  َحَمْلَنا أَنَّ يَّ  }ْلَمْشُحونِ ا اْلفُْلكِ  فِي ُذرِّ

 }َيْرَكُبونَ  َما ِمْثلِهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَخلَْقَنا{ ] 42: [ اآلية

 }ُيْنَقُذونَ  ُھمْ  َوال لَُھمْ  َصِريخَ  َفال ُنْغِرْقُھمْ  َنَشأْ  َوإِنْ { ] 43: [ اآلية

ا َرْحَمةً  إاِلَّ { ] 44: [ اآلية ً  ِمنَّ  } ِحينٍ  إِلَى َوَمَتاعا
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 اآليات في ألن ؛ عليھم نعمة الثاني. اعتبارا اآليات في ألن ؛ لھم عبرة أحدھا:  معان ثالثة يحتمل} لَُھمْ  َوآَيةٌ {:  تعالى قوله

ا{. إنذارا اآليات في ألن ؛ لھم إنذار الثالث. إنعاما َتُھمْ  َحَمْلَنا أَنَّ يَّ  ھم ألنھم ؛ السورة في ما أشكل من} اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  فِي ُذرِّ

 ذكره ؛ مختلفان فالضميران} اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  فِي{ الماضية القرون ذرية حملنا أنا مكة ألھل وآية عنىالم:  فقيل. المحمولون

 ذرياتھم يكون أن على مكة ألھل جميعا الضميران:  وقيل. يقوله سمعه أنه سليمان بن علي عن النحاس وحكاه. المھدوي

 أنه وامتنانه بلطفه وعز جل خّبر ؛ للجنس اسما يكون الثاني وعلى. نوح سفينة األول القول على فالفلك ؛ وضعفاءھم أوالدھم

:  وقيل. متفقين ھذا على الضميران فيكون ، والضعفاء الذمة من والركوب المشي عليه يصعب من فيھا يحمل السفن خلق

 أبو قاله ؛ اآلية ھذه بدليل ؛ ذرية بناءواأل ذرية فاآلباء ؛ السالم عليه نوح سفينة في تعالى هللا حملھم ، واألجداد اآلباء الذرية

 تشبيھا النساء بطون في تعالى هللا حملھا النطف الذرية أن:  رابع وقول. األبناء ذرأ منھم ألن ؛ ذرية اآلباء وسمي. عثمان

 فيھا والكالم الذرية اشتقاق}البقرة{ في مضى وقد. الماوردي ذكره ؛ عنه هللا رضي طالب أبى بن علي قاله ؛ المشحون بالفلك

 .فيه القول}يونس{ في تقدم وقد. وجمعا واحدا يكون} اْلفُْلكِ { و ، الموقر المملوء} اْلَمْشُحونِ { و. مستوفى

 ثالثة معناه وفي. آية رأس وأنه االسم لطول الھاء فحذفت يركبونه واألصل} َيْرَكُبونَ  َما ِمْثلِهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَخلَْقَنا{:  تعالى قوله

 للركوب لھم خلقھا ، لإلبل" مثله من" معنى أن عباس ابن عن وروي ، التفسير أھل من وجماعة وقتادة مجاھد مذھب:  أقوال

 :  طرفة قال. بالسفن اإلبل تشبه والعرب ؛ البحر في المركوبة السفن مثل البر في

 َددِ  من بالنواصف سفين خاليا...  غدوة المالكية حدوج كأن

 وھو:  النحاس ؛ للسفن أنه الثالث والقول. يركب ما وكل والدواب لإلبل أنه الثاني والقول. عظيمةال السفينة وھي خلية جمع

 وقال. فيھا يركبون أمثالھا سفنا لھم خلق:  قال} َيْرَكُبونَ  َما ِمْثلِهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَخلَْقَنا{. عباس ابن عن اإلسناد متصل ألنه أصحھا

 السفن ھي:  وغيره الضحاك وقال. والحسن عباس ابن عن وروي ؛ الكبار السفن مثل ھاخلق الصغار السفن إنھا:  مالك أبو

 ھي المشحون الفلك في الذرية أن في عنه هللا رضي علي تأويل مقتضى على ويجيء:  الماوردي قال. نوح سفينة بعد المتخذة

 األزواج لركوب خلقن النساء تأويله يكون أن} َيْرَكُبونَ  َما هِ ِمْثلِ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَخلَْقَنا{:  قوله في خامس قول النساء بطون في النطف

 .محكيا أره لم لكن

 قول صحة على يدل وھذا ، الجميع إلى أو ، الذرية أصحاب إلى الكناية فترجع البحر في أي} ُنْغِرْقُھمْ  َنَشأْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله

 وروى. قتادة عن سعيد رواه لھم مغيث ال أي} لَُھمْ  َصِريخَ  َفال{. اإلبل ال السفن}  ِمْثلِهِ  ِمنْ { المراد إن:  قال ومن عباس ابن

 ألن ؛} لھم صريخ فال{ ويجوز. فاعل بمعنى فعيل مصرخ بمعنى} َصِريخَ { و. متقاربان ومعناھما لھم منعة فال:  عنه شيبان

:  ومعنى. زيد وال الدار في رجل ال يختارون لنحويونوا} ُيْنَقُذونَ  ُھمْ  َوال{ وھو معرفة ألنه ؛ الرفع إال فيه يجوز ال ما بعده

ا َرْحَمةً  إاِلَّ {. العذاب من:  وقيل. الغرق من يخلصون} ُيْنَقُذونَ { :  الزجاج وقال. االستثناء على نصب ھو:  الكسائي قال} ِمنَّ

ً { للرحمة أي ؛ أجله من مفعول نصب :  سالم بن يحيى. قتادة قاله ؛ الموت ىإل} ِحينٍ  إِلَى{. عليه معطوف ِحينٍ  إِلَى} َوَمَتاعا

 عليه هللا صلى محمد أمة عذاب وأخر ، السالفة األمم عذاب عجل هللا وأن ، آجالھم إلى ونمتعھم نرحمھم أن إال أي القيامة إلى

 .والقيامة الموت إلى كذبوه وإن وسلم
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قُوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{] 45: [ اآلية  }ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َخْلَفُكمْ  َوَما أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما اتَّ

ِھمْ  آَياتِ  ِمنْ  آَيةٍ  ِمنْ  َتأْتِيِھمْ  َوَما{ ] 46: [ اآلية  }ُمْعِرِضينَ  َعْنَھا َكاُنوا إاِلَّ  َربِّ

ا أَْنفِقُوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{ ] 47: [ اآلية ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ ُ  َيَشاءُ  لَوْ  َمنْ  أَُنْطِعمُ  ُنواآمَ  لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َقالَ  هللاَّ  فِي إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ  أَْطَعَمهُ  هللاَّ
 } ُمبِينٍ  َضاللٍ 

 }َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ {] 48: [ اآلية

مُ  َوُھمْ  َتأُْخُذُھمْ  َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َما{ ] 49: [ اآلية  }ونَ َيِخصِّ

 } َيْرِجُعونَ  أَْھلِِھمْ  إِلَى َوال َتْوِصَيةً  َيْسَتِطيُعونَ  َفال{ ] 50: [ اآلية

قُوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله قُوا{ يعني:  قتادة قال} َخْلَفُكمْ  َوَما أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما اتَّ  قبلكم كان فيمن الوقائع من أي} أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما اتَّ

 ما} َخْلَفُكمْ  َوَما{ ، الذنوب من مضى ما" أيديكم بين ما: " ومجاھد جبير وابن عباس ابن. اآلخرة من} َخْلَفُكمْ  َوَما{ ، ألمما من

 ، نياالد من} أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما{:  وقيل. منه بقي ما} َخْلَفُكمْ  َوَما{ أجلكم من مضى ما} أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما{:  الحسن. الذنوب من يأتي

 أمر من} أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما{:  قال. عباس ابن عن الثعلبي القول ھذا عكس وحكى. سفيان قاله ؛ اآلخرة عذاب من} َخْلَفُكمْ  َوَما{

} َخْلَفُكمْ  َوَما{ لكم ظھر ما} أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما{:  وقيل. بھا تغتروا وال فاحذروھا الدنيا أمر من} َخْلَفُكمْ  َوَما{ ، لھا عملوا وما اآلخرة

 َربِِّھمْ  آَياتِ  ِمنْ  آَيةٍ  ِمنْ  َتأِْتيِھمْ  َوَما{:  بعد قول دليله ؛ أعرضوا ذلك لھم قيل إذا:  والتقدير ، محذوف والجواب. عنكم خفي ما

 .ذلك عن بھذا فاكتفى}  ُمْعِرِضينَ  َعْنَھا َكاُنوا إاِلَّ 

امِ  أَْنفِقُوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله ُ  َرَزَقُكمُ  مَّ . الفقراء بإطعام أمروا اليھود يعني:  الحسن قال. الفقراء على تصدقوا أي}  هللاَّ

:  قوله وذلك ؛  أنھا أموالكم من زعمتم ما أعطونا:  وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب فقراء لھم قال المشركون ھم:  وقيل

َِّ  َوَجَعلُوا{ ا ِ ً  َواألَْنَعامِ  ْرثِ اْلحَ  ِمنَ  َذَرأَ  ِممَّ  فال - استھزاء - أطعمكم هللا شاء لو:  وقالوا فحرموھم] 136:  األنعام[}  َنِصيبا

ُ  َيَشاءُ  لَوْ  َمنْ { أَن أنرزق أي} أَُنْطِعمُ { قالوا. ديننا إلى ترجعوا حتى نطعمكم  ھو الرازق أن:  المسلمين قول من بلغھم كان} هللاَّ

: قالوا المساكين على بالصدقة أمروا فإذا ، زنادقة بمكة كان:  عباس ابن وعن. أغناه هللا يشاء لو من أنرزق:  ھزءا فقالوا. هللا

 ؛ فالنا ألغنى هللا شاء لو:  فيقولون بمشيئته تعالى هللا أفعال يعلقون المؤمنين يسمعون وكانوا. نحن ونطعمه هللا أيفقره! وهللا ال

 تعليق من يقولونه كانوا وبما ، بالمؤمنين االستھزاء مخرج الجواب ھذا فأخرجوا. كذا لكان هللا شاء ولو ، ألعز هللا شاء ولو

ا أَْنفِقُوا{:  لھم المؤمنين بقول تعلقا ھذا قالوا:  وقيل. تعالى هللا بمشيئة األمور ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  قادر فھو رزقنا هللا كان فإذا أي} هللاَّ

 فيه عليه أوجب ثم ماال عبدا ملك إذا تعالى هللا ألن ؛ باطال االحتجاج ھذا وكان.  ؟ منا الرزق تلتمسون فلم يرزقكم أن على

. االحتجاج في كذبوا ولكن أطعمھم هللا شاء لو:  قولھم في صدقوا وقد. لالعتراض معنى فال ، منه القدر ذلك انتزع فكأنه حقا

ُ  َشاءَ  لَوْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َسَيقُولُ {:  قوله ومثله ُ  هللاَِّ  لََرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا{:  وقوله ،] 148:  األنعام[}  أَْشَرْكَنا َما هللاَّ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

ُ  لََرُسولُهُ  إِنَّكَ   للمؤمنين؛ الكفار لقو من ھو قيل} ُمِبينٍ  َضاللٍ  فِي إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ {]. 1:  المنافقون[ } لََكاِذُبونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ

. لھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب قول من ھو:  وقيل. وغيره مقاتل معناه قال. محمدا اتباعكم وفي المال سؤال في أي
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 المسلمين مساكين يطعم كان عنه هللا رضي الصديق بكر أبا إن:  وقيل. الجواب بھذا ردوا حين للكفار تعالى هللا قول من وقيل

 قوما ابتلى:  قال ؟ يطعمھم لم باله فما:  قال. نعم:  قال ؟ ھؤالء إطعام على قادر هللا أن أتزعم بكر أبا يا:  فقال جھل أبو فلقيه

 أن أتزعم ضالل في إال أنت ما بكر أبا يا وهللا:  فقال. باإلعطاء األغنياء وأمر ، بالصبر الفقراء وأمر ، بالغنى وقوما ، بالفقر

ا{:  تعالى قوله ونزل ، اآلية ھذه فنزلت ؟ أنت تطعمھم ثم يطعمھم ال وھو ھؤالء إطعام على قادر هللا  َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ

قَ   يؤمنون فال يتزندقون أقوام فيھم كان وقد ، الزنادقة من قوم في اآلية نزلت:  وقيل. اآليات] 6 - 5:  الليل[} ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ

 .والماوردي القشيري ذكره ؛ القول بھذا ينبالمسلم واستھزؤوا بالصانع

قُوا{:  لھم قيل لما} اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َيقُولُونَ {:  تعالى قوله  ھذا وكان} اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى{:  قالوا} َخْلَفُكمْ  َوَما أَْيِديُكمْ  َبْينَ  َما اتَّ

 نفخة وھي}َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ { ينتظرون ما أي}َيْنُظُرونَ  َما{:  تعالى هللا قال ، الوعيد لھذا تحقيق ال أي أيضا منھم استھزاء

ُمونَ  َوُھمْ  َتأُْخُذُھمْ { إسرافيل ُمونَ { وفي. الصعق نفخة وھذه ؛ مكانھم في فيموتون دنياھم أمور في يختصمون أي} َيِخصِّ } َيِخصِّ

 فأما. نافع عن ورش روى وكذا. الصاد وتشديد خاءوال الياء بفتح} يخصمون وھم{:  كثير وابن عمرو أبو قرأ:  قراءات خمس

. ساكنين ببن الجمع على الصاد وتشديد الخاء بإسكان} يخصمون{ عنه فرووا ورش سوى نافع وأصحاب القراءات أصحاب

 والكسائي عاصم وقرأ. خصمه من الصاد وتخفيف الخاء بإسكان} يخصمون وھم{:  وحمزة واألعمش وثاب بن يحيى وقرأ

 في يختصمون أنفسھم عند وھم تأخذھم:  وقيل. بعضا بعضھم يخصم ومعناه ، الصاد وتشديد الخاء بكسر} مونيخص وھم{

 قال. والتشديد والخاء الياء كسر عاصم عن وحماد ، عاصم عن بكر أبي عن جبير ابن روى وقد. يبعثون ال أنھم الحجة

 أبي حرف وفي. الخاء إلى حركتھا فنقلت الصاد في التاء غمتفأد يختصمون فيھا واألصل ، أبينھا األولى القراءة:  النحاس

 على الخاء أسكنوا:  وقيل. ولين مد حرف أحدھما وليس ساكنين بين جمع ألنه ، يجوز ال الخاء وإسكان -} يختصمون وھم{

 حذفف أنفسھم عند مجادلھم يخصمون المعنى يكون أن وجاز ، المضاف فحذف بعضا بعضھم يخصم والمعنى ، أصلھا

 التاء فأدغمت ، يختصمون أيضا فيه فاألصل} يخصمون{ فأما:  النحاس قال. كعب بن أبي قراءة وھي:  الثعلبي قال. المفعول

 التاء حركة إلقاء من أولى ھو ما فترك ؛ وأكثر أجود القراءة ھذه أن الفراء وزعم. الساكنين اللتقاء الخاء كسرت ثم الصاد في

 الخلق قراءة وبالفتح أكثر يكون وكيف. وأكثر أجود أنه وزعم ، وكسرة ياء بين وجمع أخرى ةحرك لھا واجتلب الخاء على

 في" البقرة" في ھذا مضى وقد. فلإلتباع والخاء الياء كسر من عاصم عن روي وما! المدينة وأھل البصرة وأھل مكة أھل من

ِ◌ي{" يونس" وفي] 20:  البقرة[} أَْبَصاَرُھمْ  َيْخَطفُ {  َصْيَحةً  إاِلَّ {:  وعز جل قوله في عكرمة وقال]. 35:  يونس[ } َيْھدِّ

 ومن ، لقحة حالب فمن:  أسواقھم في والناس الصور في ينفخ:  ھريرة أبو وقال. الصور في األولى النفخة ھي:  قال} َواِحَدةً 

 الساعة تقوم: " وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن نعيم وروى. حاجة في مار ومن ، ثوبا ذارع

 تقوم حتى يسقيھا فما ماشيته ليسقي حوضه يليط والرجل ، الساعة تقوم حتى يطويانه فال يتبايعانه ثوبھما نشرا قد والرجالن

". الساعة تقوم حتى يبتلعھا فما فيه إلى أكلته يرفع والرجل ، الساعة تقوم حتى يرفعه فما ميزانه يخفض والرجل ، الساعة

 َفال{. الحديث" الناس ويصعق فيصعق - قال -  إبله حوض يلوط رجل يسمعه من وأول: " عمرو بن عبدهللا يثحد وفي

 بعضا بعضھم يوصي أن يستطيع ال:  وقيل. حق من يده في لما بعضا يوصي أن بعضھم يستطيع ال أي} َتْوِصَيةً  َيْسَتِطيُعونَ 

 أَْھلِِھمْ  إِلَى َوال{ معنى إن:  وقيل. ماتوا إذا} َيْرِجُعونَ  أَْھلِِھمْ  إِلَى َوال{. ومواضعھم أسواقھم في يموتون بل ؛ واإلقالع بالتوبة

 .ذلك عن أعجلوا قد ألنھم ؛ منازلھم إلى أي} َيْرِجُعونَ  أَْھلِِھمْ  إِلَى َوال{:  قتادة وقال. قوال إليھم يرجعون ال} َيْرِجُعونَ 
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ورِ  فِي َوُنفِخَ { ْحَمنُ  َوَعدَ  َما َھَذا َمْرَقِدَنا ِمنْ  َبَعَثَنا َمنْ  َوْيلََنا َيا َقالُوا ، َيْنِسلُونَ  َربِِّھمْ  إِلَى ْجَداثِ اأْلَ  ِمنَ  ُھمْ  َفإَِذا الصُّ  َوَصَدقَ  الرَّ

ً  َنْفسٌ  ُتْظلَمُ  ال َفاْلَيْومَ  ، ُمْحَضُرونَ  لََدْيَنا َجِميعٌ  ُھمْ  َفإَِذا َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  َكاَنتْ  إِنْ  ، اْلُمْرَسلُونَ   ُكْنُتمْ  َما إاِلَّ  ُتْجَزْونَ  َوال َشْيئا

 }َتْعَملُونَ 

ورِ  فِي َوُنفِخَ {:  تعالى قوله  دالة اآلية وھذه. ثالث ال نفختان أنھما" النمل: " سورة في بينا وقد. للنشأة الثانية النفخة ھذه} الصُّ

:  سنة أربعون النفختين بين: " وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول قال:  قال الحسن عن فضالة بن المبارك وروى. ذلك على

 الصور في نفخ أي ؛ صورة جمع الصور:  قتادة وقال". ميت كل بھا هللا يحيي واألخرى ، حي كل بھا هللا يميت األولى

 :  العجاج قال ؛ وسور البناء سورة مثل وصور وصورة. واألرواح

 رالسو أعالي في إليه سرتُ ...  محجور سرادق ذي ورب

 بذلك جاء ؛ القرن:  الواو بإسكان} الصور{ أن والصحيح:  النحاس. }الصور في ونفخ{:  قرأ أنه ھريرة أبي عن روي وقد

 :  اللغة أھل أنشد. العرب كالم في معروف وذلك ، هللا رسول عن التوقيف

 النقعين غبار في بالضابحات...  الغورين غداة نطحناھم نحن

 ينالصور كنطح ال شديدا نطحا

:  يقال. الزمخشري ذكره" األجداف من" بالفاء وقرئ. القبور أي} األَْجَداثِ  ِمنَ  ُھمْ  َفإَِذا{. مستوفى" األنعام" في ھذا مضى وقد

 :  الھذلي المتنخل قال ؛ وأجداث أجدث والجمع" بالثاء: " الجدث الفصيحة واللغة. وجدف جدث

 النماط كتحبير عالمات...  عرق فنعاف بأجدث عرفت

 :  القيس امرئ قول ومنه وقتادة عباس ابن قال ؛ يخرجون أي} َيْنِسلُونَ  َربِِّھمْ  إِلَى{. جدثا اتخذ أي:  واجتدث

 تنسلي ثيابك من ثيابي فسلي

 مشية ومنه ، السير في اإلسراع:  والعسالن والنسالن. يسرعون:  وقيل. أمه بطن من يخرج ألنه ؛ نسل للولد قيل ومنه

 :  قال الذئب؛

 فنسل عليه الليل برد...  قاربا أمسى الذئب عسالن

 ؛ المشي في اإلسراع وھو. أيضا بالضم ينسل:  ويقال. يضرب ضرب باب من ، وينسل يعسل ، ونسل الذئب عسل:  يقال

 ِمنَ  َيْخُرُجونَ {:  وقال ،] 28:  لقمان[}  َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما{:  التنزيل وفي. مسرعين يخرجون فالمعنى

ُھمْ  اأْلَْجَداثِ  ً  اأْلَْجَداثِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ  َيْومَ {] 1:  المعارج[} سائل سأل{ وفي ،] 7:  القمر[}  ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنَّ  إِلَى َكأَنَُّھمْ  ِسَراعا

 عليكم: " فقال الضعف وسلم عليه هللا صلى يالنب إلى شكونا:  الخبر وفي. يسرعون أي] 43:  المعارج[}  ُيوفُِضونَ  ُنُصبٍ 

 .ينشط فإنه المشي في باإلسراع أي" بالنسل
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 ويلنا يا{ القراء بعض عن وروي} بعثنا من{ تبتدئ ثم حسن وقف} ويلنا يا{:  األنباري ابن قال} َوْيلََنا َيا َقالُوا{:  تعالى قوله

 يا{:  قوله على الوقف يحسن ال المذھب ھذا فعلى ؛ عنه هللا ضير علي عن ذلك روي. البعث من والثاء من بكسر} بعثنا من

 مذھب صحة على دليل فھذا} مرقدنا من{ بالوصل} ھّبنا من{ كعب بن أبي قراءة وفي. }مرقدنا من{:  يقول حتى} ويلنا

} عجوز وأنا أألد ويلتا يا{:  هومثل ، الوصل تأنيث وھو تاء بزيادة} ويلتنا يا قالوا{:  ليلى أبي ابن قرأ:  المھدوي قال. العامة

 كأنه ؛ بمحذوف فتتعلق} ويلتا{ من حال أو بالويل متعلقة} من{ فـ} بعثنا من ويلتا يا{ عنه هللا رضي علي وقرأ]. 72:  ھود[

} دنامرق من{:  قوله من} من{ و. منه حاال يكون أن يجوز كذلك عنه خبرا يكون أن يجوز وكما ؛ بعثنا من كائنا ويلتا يا:  قال

 وفي. نومة ينامون:  قال كعب بن أبي أن فالجواب ؟ قبورھم في المعذبين من وھم ھذا قالوا كيف:  قيل ثم. البعث بنفس متعلقة

 كما القرآن لفظ من} أھبنا{ أن على الحديث ھذا يحمل ال:  األنباري بكر أبو قال. مرقدنا من أھبنا من ويلتا يا:  فيقولون رواية

 في ألف بغير} ھبنا من{ حفظته وكذا:  بكر أبو قال. معانيه بعض عن معبر أو} بعثنا{ تفسير ولكنه ، قرآنال في طعن من قال

 نون على ألقيت أھب ھمزة فتحة أن على النون بفتح} أھبنا من{ اللغة طريق على فيه والصواب. من نون تسكين مع أھبنا

. النائم فھب النائم أھببت:  ويقال. أخبرك من يريدون وھم ؟ لمكأع من أخبرك من:  العرب قالت كما ؛ الھمزة وأسقطت} من{

 :  النحوي يحيى بن أحمد أنشدنا

 عذول ذاك قبل يعتمرني ولم...  تلومني بليل ھبت وعاذلة

 ؛ سنة أربعون وبينھما الثانية النفخة إلى ھجعة وھجعوا القبور أھل عن العذاب رفع األولى النفخة نفخ إذا:  صالح أبو وقال

 } َمْرَقِدَنا ِمنْ  َبَعَثَنا َمنْ {:  قولھم فذلك

 في به عذبوا ما صار العذاب أنواع من فيھا وما جھنم عاينوا إذا الكفار إن:  المعاني أھل وقال. وقتادة عباس ابن وقاله

ْحَمنُ  َوَعدَ  َما َھَذا{:  المؤمنون لھم فقال:  مجاھد قال. كالنوم عذابھا جنب إلى قبورھم : هللا ھدى من لھم فقال:  قتادة قال .}  الرَّ

 المالئكة ألن ؛ متفقة األقوال وھذه:  النحاس". الرحمن وعد ما ھذا: " المالئكة لھم فقالت:  الفراء وقال. }الرحمن وعد ما ھذا{

الَِحاتِ  اَوَعِملُو آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  وجل عز هللا قول يتأول ھذا وعلى. وجل عز هللا ھدى وممن المؤمنين من  َخْيرُ  ُھمْ  أُولَِئكَ  الصَّ

 المؤمنين من وغيرھم المالئكة تكون أن ويجوز" . خلق ما كل من خير هللا عند المؤمن: " الحديث وكذا] 7:  البينة[} اْلَبِريَّةِ 

 عاينوا لما الرسل صدقوا} مرقدنا من بعثنا من{:  لبعض بعضھم قال لما الكفار إن:  وقيل. }الرحمن وعد ما ھذا{:  لھم قالوا

 حفص وكان. اإلقرار ينفعھم لم حين أقروا ؛ به فكذبنا} المرسلون وصدق الرحمن وعد ما ھذا{:  قالوا ثم ، به أخبروھم ما

:  تبتدئ ثم ؛ حسن وقف} مرقدنا من بعثنا من{:  األنباري بن بكر أبو قال. }ھذا{:  فيقول يبتدئ ثم} مرقدنا من{ على يقف

 على} الرحمن وعد ما{:  وتبتدئ ، للمرقد اإلتباع على ھذا فتخفض" ھذا مرقدنا على تقف أن ويجوز} منالرح وعد ما ھذا{

 باالبتداء رفع موضع في} ھذا{ و} مرقدنا من{ على التمام:  النحاس. الرحمن وعد بعثكم أي ؛ الرحمن وعد ما بعثكم معنى

 وعد ما{. }ھذا مرقدنا من{ التمام فيكون} مرقدنا{ لـ النعت على خفض موضع في يكون أن ويجوز. }الرحمن وعد ما{ وخبره

 يكون أن الثانية والجھة. ھذا بإضمار يكون:  قال اثنتين منھا إسحاق أبو ذكر. جھات ثالث من رفع موضع في} الرحمن

 إن يعني}  َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  َكاَنتْ  إِنْ {. الرحمن وعد ما بمعنى يكون أن الثالثة والجھة. بعثكم الرحمن وعد ما حق بمعنى

 هللا إن! المتمزقة والشعور المتقطعة واألوصال ، البالية العظام أيتھا:  إسرافيل قول وھي واحدة بصيحة كان وإحياءھم بعثھم
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ْيَحةَ  َيْسَمُعونَ  َيْومَ {:  الحق قول معنى وھذا. القضاء لفصل تجتمعن أن يأمركن ]. 42:  ق[} .ُخُروجِ الْ  َيْومُ  َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  الصَّ

اعِ  إِلَى ُمْھِطِعينَ {: وقال  والزقية} واحدة زقية إال كانت إن{ عنه صح إن مسعود ابن قراءة وفي. يأتي ما على] 8:  القمر[}  الدَّ

. صفته من} رونمحض{ و ، نكرة} جميع{ وخبره مبتدأ} ھم فإذا} { ُمْحَضُرونَ  لََدْيَنا َجِميعٌ  ُھمْ  َفإَِذا{. ھذا تقدم وقد ؛ الصيحة

اَعةِ  أَْمرُ  َوَما{:  كقوله وھو ؛ الحساب موقف أحضروا مجموعون} محضرون{ ومعنى ]. 77:  النحل[}  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّ

ً  َنْفسٌ  ُتْظلَمُ  ال َفاْلَيْومَ {:  تعالى قوله  نصب محل في} ما} { َملُونَ َتعْ  ُكْنُتمْ  َما إاِلَّ  ُتْجَزْونَ  َوال{. عمل ثواب من تنقص ال أي}  َشْيئا

 تعملونه أي ؛ تعملون كنتم بما إال:  تقديره الصفة حرف بنزع:  والثاني. فاعله يسم لم لما ثان مفعول أنه:  األول:  وجھين من

 .فحذف

ِكُئونَ  اأْلََرائِكِ  َعلَى ِظاللٍ  فِي َوأَْزَواُجُھمْ  ُھمْ  ، َفاِكُھونَ  ُشُغلٍ  فِي اْلَيْومَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  إِنَّ { 55:  اآلية  َوَلُھمْ  َفاِكَھةٌ  فِيَھا لَُھمْ  ، ُمتَّ
ُعونَ  َما َھا اْلَيْومَ  َواْمَتاُزوا ، َرِحيمٍ  َربٍّ  ِمنْ  َقْوالً  َسالمٌ  ، َيدَّ  } اْلُمْجِرُمونَ  أَيُّ

 افتضاض شغلھم:  ومجاھد وقتادة عباس وابن دمسعو ابن قال}  َفاِكُھونَ  ُشُغلٍ  فِي اْلَيْومَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 حفص عن ، القمي يعقوب حدثنا ، الرازي حميد بن محمد حدثنا:  له القرآن مشكل كتاب في الحكيم الترمذي وذكر. العذارى

 ُشُغلٍ  فِي َيْومَ الْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  إِنَّ {:  قوله في مسعود بن عبدهللا عن ، سلمة بن شقيق عن ، عطية بن شمر عن ، حميد بن

 عن ، الضحاك عن ، نھشل عن ، المغيرة بن ھارون حدثنا ، حميد بن محمد حدثنا. العذارى افتضاض شغلھم:  قال}  َفاِكُھونَ 

 ؛ مشغول أھلي مع أنا فيقول أھلك إلى تحول له قيل إذ أھله مع الجنة أھل من الرجل بينما:  قالبة أبو وقال. بمثله عباس ابن

 المعاصي بأھل االھتمام عن والنعيم اللذات من فيه ھم بما شغل في الجنة أصحاب:  وقيل. أھلك إلى أيضا تحول فيقال

 وقال. وغيره المسيب بن سعيد قال ؛ وأھلوھم أقرباؤھم فيھم كان وإن ، العذاب أليم من فيه ھم وما ، النار إلى ومصيرھم

 أنه وروي. تعالى هللا ضيافة في:  وقيل. بعضا بعضھم زيارة في أي}  لٍ ُشغُ  فِي{:  كيسان ابن وقال. السماع في يعني:  وكيع

 والكوكب البدر وجوھھم كأنما فيقومون ؟ بالغيب عھدي وحفظوا أطاعوني الذين عبادي أين:  مناد نادى القيامة يوم كان إذا

 ، العرش يدي بين يقوموا حتى ، الخالئق رؤوس على بھم تطير ، الياقوت من أزمتھا نور من نجب على ركبانا ، الدري

 وأنا أجتبيتكم وأنا اصطفيتكم أنا ، بالغيب عھدي وحفظوا أطاعوني الذين عبادي على السالم: " لھم وعز جل هللا فيقول

 على يمرونف]" 68:  الزخرف[}  َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوال اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  َخْوفٌ  ال{ فـ حساب بغير الجنة فادخلوا اذھبوا ، اخترتكم

 فالن أين قوم يا:  لبعض بعضھم فيقول موقوفون المحشر في الخلق إن ثم. أبوابھا لھم فتفتح الخاطف كالبرق الصراط

 لغتان} ُشْغل{ و} ُشُغل{ و. } َفاِكُھونَ  ُشُغلٍ  فِي اْلَيْومَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  إِنَّ { مناد فينادي بعضا بعضھم يسأل حين وذلك ؟!وفالن

:  عباس ابن وقال. مسرورون:  الحسن قال} فاكھون{. تقدم وقد ؛ والسحت والسحت ؛ والرعب الرعب مثل ؛ ابھم قرئ

 جعفر أبو وقرأ. الطيب والكالم المزاح والفكاھة. متقارب والمعنى. ناعمون:  السدي. معجبون:  والضحاك مجاھد. فرحون

:  عبيدة وأبو الكسائي وقال. الفراء قاله ؛ والحذر والحاذر ، الفرهو كالفاره لغتان وھما ألف بغير} فكھون{:  واألعرج وشيبة

. معجبون:  قتادة قول في ألف بغير} فكھون{ و. والمتنعم المتفكه:  والفكه ، والبن وتامر والحم شاحم مثل ؛ الفاكھة ذو الفاكه

 ُھمْ {. الحال على نصبه} فاكھين{:  مصرف بن طلحة وقرأ. ضحوكا النفس طيب كان إذا فكه رجل يقال:  زيد أبو وقال

ِكُئونَ  اأْلََراِئكِ  َعلَى ِظاللٍ  فِي َوأَْزَواُجُھمْ   و ، المضمر على عطف} وأزواجھم{ توكيدا} ھم{ يكون أن ويجوز. وخبره مبتدأ}  ُمتَّ
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 واألعمش عمير بن وعبيد مسعود ابن وقرأ. واأللف الظاء بكسر} ظالل في{:  العامة وقراءة. } فاكھون{ لقوله نعت} متكئون{

} األرائك على{. ظلة جمع وظلل ، ظل جمع فالظالل ؛ ألف غير من الظاء بضم} ظلل في{:  وخلف والكسائي وحمزة ويحيى

 :  الشاعر قال ؛ وسفائن سفينة مثل ؛ أريكة واحدھا الحجال في السرر يعني

 المتضاحك روضه في الضحى بوقت...  غصونه فوق الورد احمرار كأن

 األرائك فوق بالريحان تھادين...  الحيا من خجلن قد ارىعذ خدود

 ابن وقال". أبكارا عدن نساءھم جامعوا كلما الجنة أھل إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال الخدري سعيد أبي عن الخبر وفي

 إليھا رجع وكلما ، بكرا جدھاو أتاھا كلما ، تمله وال يملھا ال ، سنة سبعين الحوراء ليعانق الجنة أھل من الرجل إن:  عباس

} فاكھة فيھا لھم{. منھا وال منه مني غير من يأتي ؛ مني بينھما يكون ال ، رجال سبعين بقوة فيجامعھا ؛ شھوته إليه عادت

 ؛ عبيدة أبو قاله. أعطيه بشيء دعا من أي دعا من يفتعلون ألنه ، تاء من مبدلة الثانية الدال} يدعون ما ولھم{. وخبر ابتداء

 يدعي أال على طبعھم قد تعالى هللا ألن ؛ له فھو شيئا منھم أدعى من أن المعنى:  وقيل. الدعاء من يتمنون} يدعون{ فمعنى

 قال. متقارب والمعنى. يسألون:  عباس ابن. يشتھون} يدعون{:  سالم بن يحيى وقال. يدعيه أن ويحسن يجمل ما إال أحد منھم

 معنى على السالم يرفع أن ويجوز. سالم لھم ذلك معنى على} سالم{:  تبتدئ ثم ، حسن وقف} يدعون ما ولھم{:  األنباري ابن

 البدل على مرفوع} سالم{:  الزجاج وقال. }يدعون ما{ على الوقف يحسن ال المذھب ھذا فعلى. خالص مسلّم يدعون ما ولھم

 هللا صلى هللا رسول أن البجلي عبدهللا بن جرير حديث من وروي. الجنة أھل ُمَنى وھذا ، عليھم هللا يسلم أن ولھم أي} ما{ من

 فقال فوقھم من عليھم اطلع قد تعالى الرب فإذا رؤوسھم فرفعوا نور لھم سطع إذ نعيمھم في الجنة أھل بينا: " قال وسلم عليه

 النعيم من شيء إلى يلتفتون الف إليه وينظرون إليھم فينظر. }رحيم رب من قوال سالم{:  قوله فذلك الجنة أھل يا عليكم السالم

 في ثابت ومعناه. والقشيري الثعلبي ذكره" ديارھم في عليھم وبركاته نوره فيبقى عنھم يحتجب حتى إليه ينظرون داموا ما

} ما{ تكون أن ويجوز]. 26:  يونس[ }  َوِزَياَدةٌ  اْلُحْسَنى أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله عند" يونس" في بيناه وقد ، مسلم صحيح

 ھذه وعلى. عنھا خبر} سالم{ و ، باالبتداء رفع} ما{ تكون أن ويجوز. مسلّم يدعون ما ولھم أي ؛ لھا نعتا} سالم{ و ؛ نكرة

 أي ؛ الحال موضع في شئت وإن ، مصدرا يكون} سالما{ مسعود ابن قراءة وفي. } يدعون ما ولھم{ على يوقف ال الوجوه

 القرظي كعب بن محمد وقرأ} يدعون{ على الوقف يحسن ال المذھب ھذا فعى ؛ مسلما أو سالمة أو سالم ذا يدعون ما ولھم

 بدال} سالم{ يكون أن ويجوز. تاما} يدعون ما ولھم{ ويكون. فيه يتنازعون ال لھم سلم ذلك:  قال كأنه االستئناف على} ِسلم{

 لھم أنه الكالم معنى ويكون ، آخر خبرا} سالم{ يكون أن ويجوز. } لھم} {يدعون ما{ وخبر ،} يدعون ما ولھم{:  قوله من

 لفظ المحذوف الفعل على ودل ، قوال بقوله أو. قوال ذلك هللا قال معنى على مصدر} قوال{. فيه منازع غير من خالص

 على قفالو يحسن ال الثاني المذھب ھذا فعلى. هللا من عدة أي ؛ قوال يدعون ما ولھم المعنى يكون أن ويجوز. مصدره

 .قبله مما خارج القول ألن خطأ وھذا ؛ تام} سالم{:  قوله على الوقف:  السجستاني وقال. } يدعون{

َھا اْلَيْومَ  َواْمَتاُزوا{:  تعالى قوله . فتميز وميزته ، وامتاز فانماز ومزته ؛ بمعنىً  وامتازوا وأمازوا تميزوا ويقال} اْلُمْجِرُمونَ  أَيُّ

 كل عن عزلوا:  قتادة قال. جملتھم من اخرجوا أي ؛ الجنة إلى الجنة بأھل يؤمر حين للسؤال لوقوفا عند ھذا لھم يقال أي
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 ، فرقة والمجوس ، فرقة والنصارى ، فرقة اليھود فيمتاز ؛ بعض من بعضھم المجرمون يمتاز:  الضحاك وقال. خير

 َترى ال أبدا فيه فتكون ؛ بابه ويرد فيه تدخل بيتا لنارا في فرقة لكل إن:  أيضا وعنه. فرقة األوثان وعبدة ، فرقة والصابئون

 .المجرمين مع فيكونون األھواء أصحاب إال ، المجرمين من المسلمون فيمتاز:  الجراح بن داود وقال. ُترى وال

ْيَطانَ  َتْعُبُدوا ال أَنْ  آَدمَ  َبنِي َيا إِلَْيُكمْ  أَْعَھدْ  أَلَمْ {] 60: [ اآلية  }ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  مْ لَكُ  إِنَّهُ  الشَّ

 }ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا اْعُبُدوِني َوأَنِ { ] 61: [ اآلية

 }َتْعقِلُونَ  َتُكوُنوا أََفلَمْ  َكثِيراً  ِجباِّلً  ِمْنُكمْ  أََضلَّ  َولََقدْ { ] 62: [ اآلية

 }ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَّتِي َجَھنَّمُ  َھِذهِ { ] 63: [ اآلية

 }َتْكفُُرونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلَيْومَ  ااْصلَْوھَ { ] 64: [ اآلية

 تعبدوا ال أن{. الرسل ألسنة على وأبلغكم أوصكم ألم أي ؛ الوصية بمعنى ھنا العھد}  آَدمَ  َبِني َيا إِلَْيُكمْ  أَْعَھدْ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

 كره ضم ومن ، األصل على ونالن بكسر} اعبدوني وأن{. للنھي ال:  الكسائي قال. معصيتي في تطيعوه ال أي} الشيطان

 .قويم دبن عبادتي أي} مستقيم صراط ھذا{. ضمة بعدھا كسرة

 أمما:  الكلبي. كثيرة جموعا:  قتادة. مجاھد قاله ؛ كثيرا خلقا أي}  َكِثيراً  ِجِباّلً { أغوى أي}  ِمْنُكمْ  أََضلَّ  َولََقدْ {:  تعالى قوله

 الجيم بضم} جبال{ عامر وابن عمرو وأبو. والباء الجيم بكسر} جبال{:  صموعا المدينة أھل وقرأ. واحد والمعنى ؛ كثيرة

 بن وعبدهللا عمر بن وعيسى إسحاق أبي وابن الحسن وشددھا ، الالم وتخفيف والباء الجيم ضم} جبال{ الباقون. الباء وإسكان

. قراءات خمس فھذه. الالم وتخفيف الباء وإسكان الجيم بكسر} جبال{ العقيلي واألشھب يحيى أبو وقرأ. أنس بن والنضر عبيد

 أن على أجمعوا قد أنھم ذلك على والدليل ؛ األولى القراءة أبينھا:  النحاس. الخلق بمعنى لغات وكلھا:  والثعلبي المھدوي قال

لِينَ  َواْلِجِبلَّةَ { قرؤوا  وجل عز هللا جبل من ھو إنماو. واحد كله فيه واالشتقاق جبلة جمع} جبال{ فيكون] 184:  الشعراء[}  اأْلَوَّ

 الواحد الجيل أن الضحاك عن وحكي. بالياء} كثيرا جيال منكم أضل ولقد{:  وھي سادسة قراءة ذكرت وقد. خلقھم أي الخلق

 الواجب أن وتعلموا عداوته} تعقلون تكونوا أفلم{. الماوردي ذكره ؛ وجل عز هللا إال يحصيه ال ما والكثير ، آالف عشرة

 صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن وروي. بھا فكذبتم وعدتم التي جھنم ھذه جھنم خزنة لھم تقول أي} جھنم ھذه{. هللا طاعة

 النار من عنق أشرف ثم واحد صعيد في واآلخرين واألولين والجن اإلنس هللا جمع القيامة يوم كان إذا: " قال وسلم عليه هللا

 على األمم تجثو فحينئذ}  َتْكفُُرونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلَيْومَ  اْصَلْوَھا ، ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي َجَھنَّمُ  ِذهِ ھَ { مناد ينادي ثم بھم فأحاط الخالئق على

 عذاب ولكن بسكارى ھم وما سكارى الناس وترى ، أرضعت عما مرضعة كل وتذھل ؛ حملھا حمل ذات كل وتضع ركبھا

 ".شديد هللا
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 }َيْكِسُبونَ  َكاُنوا بَِما أَْرُجلُُھمْ  َوَتْشَھدُ  أَْيِديِھمْ  َوُتَكلُِّمَنا أَْفَواِھِھمْ  َعلَى تِمُ َنخْ  اْلَيْومَ {] 65: [ اآلية

َراطَ  َفاْسَتَبقُوا أَْعُينِِھمْ  َعلَى لََطَمْسَنا َنَشاءُ  َولَوْ { ] 66: [ اآلية  }ُيْبِصُرونَ  َفأَنَّى الصِّ

ً  اْسَتَطاُعوا َفَما َمَكاَنتِِھمْ  َعلَى لََمَسْخَناُھمْ  َنَشاءُ  َولَوْ { ] 67: [ اآلية  }َيْرِجُعونَ  َوال ُمِضّيا

ْرهُ  َوَمنْ { ] 68: [ اآلية ْسهُ  ُنَعمِّ  } َيْعقِلُونَ  أََفال اْلَخْلقِ  فِي ُنَنكِّ

 مالك بن أنس عن مسلم صحيح في}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا اِبمَ  أَْرُجلُُھمْ  َوَتْشَھدُ  أَْيِديِھمْ  َوُتَكلُِّمَنا أَْفَواِھِھمْ  َعلَى َنْختِمُ  اْلَيْومَ {:  تعالى قوله

 من -:  قال أعلم ورسوله هللا:  قلنا - ؟ أضحك مم تدرون ھل: " فقال فضحك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند كنا:  قال

:  قال مني شاھدا إال نفسي على أجيز ال فإني فيقول بلى يقول:  قال الظلم من تجرني ألم رب يا يقول ، ربه العبد مخاطبة

 بأعماله فتنطق قال انطقي ألركانه فيقال فيه على فيختم:  قال شھودا الكاتبين وبالكرام شھيدا عليك اليوم بنفسك كفى فيقول

 يقال ثم: " وفيه. ھريرة أبي حديث من أيضا خرجه" أناضل كنت فعنكن وسحقا لكن بعدا فيقول الكالم وبين بينه يخلى ثم: قال

 فتنطق انطقي وعظامه ولحمه لفخذه ويقال فيه على فيختم علي يشھد الذي ذا من نفسه في ومتفكر عليك شاھدنا نبعث اآلن له

 بن معاوية عن الترمذي وخرج". عليه هللا يسخط الذي وذلك المنافق وذلك نفسه من ليعذر وذلك بعمله وعظامه ولحمه فخذه

 تحشرون ھنا ھا إلى ھنا ھا من: " فقال الشام إلى بيده وأشاره:  قال رهذك حديث في وسلم عليه هللا صلى النبي عن حيدة

 أول وإن هللا على وأكرمھم خيرھم أنتم أمة سبعين توفون الفِدام أفواھكم على القيامة يوم وجوھكم على وتجرون ومشاة ركبانا

 يعني:  عبيد أبو قال. الليث قال ؛ بريقواإل الكوز مصفاة الفدام" وكفه فخذه: " أخرى رواية في" فخذه أحدكم عن يعرب ما

:  أحدھا:  أوجه أربعة الختم سبب في قيل ثم. اإلبريق على يجعل الذي بالفدام ذلك فشبه أفخاذھم تكلم حتى الكالم منعوا أنھم

َنا َوهللاَِّ { قالوا ألنھم ا َما َربِّ  موسى أبو قاله ؛ جوارحھم نطقت حتى أفواھھم على هللا فختم] 23:  األنعام[}  ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

 من الحجة في أبلغ الناطق غير إقرار ألن:  الثالث. زياد ابن قاله ؛ منھم فيتميزون الموقف أھل ليعرفھم:  الثاني. األشعري

 في أعوانا كانت التي أعضاءه أن ليعلم:  الرابع. إعجاز إلى يحتاج ال يوما كان إن ، اإلعجاز مخرج لخروجه الناطق إقرار

 ، كالما اليد من كان ما فجعل} أرجلھم وتشھد أيديھم وتكلمنا{ قال لم:  قيل فإن. ربه حق في شھودا عليه صارت فسهن حق

 الفاعل وقول ، شھادة غيره على الحاضر وقول ، حاضرة والرجل لعمله مباشرة اليد إن:  قيل ؟ شھادة الرجل من كان وما

 عن روي وقد. بالشھادة األرجل من صدر وعما ، بالقول األيدي من صدر عما عبر فلذلك ؛ فعل أو قال بما إقرار نفسه على

 فخذه األفواه على يختم يوم يتكلم اإلنسان من عظم أول: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عامر بن عقبة

 ؛ اليمنى فخذه منه ينطق ما أول أن ألحسب إنى:  األشعري موسى أبو وقال. والمھدوي الماوردي ذكره" اليسرى الرجل من

 يدركھا معاصيه لذة ألن ؛ األعضاء سائر على بالكالم الفخذ تقدم يكون أن فاحتمل:  الماوردي قال. أيضا المھدوي ذكره

 ألن ؛ اليسرى وتقدمت:  قال. عليھا الشھادة في يتقدم أن منھا لقربه فجاز ، الفخذ منھا األسفل الشطر في ھي التي بحواسه

 .شھوتھا لقلة اليمنى على اليسرى تقدمت فلذلك ؛ مياسرھا في منھا أقوى األعضاء ميامن في ھوةالش

 .أعلم وهللا. واللذة الشھوة تمام يكون ذلك بمجموع فإن ؛ والكف معا كالھما أو ، الشھوة لغلبة بالعكس أو:  قلت
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ً  اْسَتَطاُعوا َفَما َمَكاَنتِِھمْ  َعلَى لََمَسْخَناُھمْ  َنَشاءُ  َولَوْ {:  تعالى قوله . ويطُمس يطِمس طَمس:  الكسائي حكى}  َيْرِجُعونَ  َوال ُمِضّيا

 فال ، الھدى عن ألعميناھم المعنى:  عباس ابن قال. شق عينيه في ليس الذي األعمى اللغة أھل عند والطميس والمطموس

 طريقا يبصرون فال ألعميناھم فالمعنى. يترددون عميا لتركناھم المعنى:  والسدي الحسن وقال. الحق طريق إلى أبدا يھتدون

 فأنى{ ليجوزوا الطريق استبقوا أي} الصراط فاستبقوا{ وقوله. الطبري اختيار وھذا. غيرھا وال منازلھم في تصرفھم إلى

 ، ضاللتھم أعين لفقأنا نشاء ولو:  عباس ابن عن وروي وقتادة ومقاتل عطاء وقال. يبصرون أين فمن أي} يبصرون

 ثم. اآلخرة طريق إلى وتبادروا ، رشدھم وأبصروا فاھتدوا ؛ الھدى إلى الضاللة من أبصارھم وحولنا ، غيھم عن عميناھموأ

 عن روي وقد. باقية الضالل على ، مطموسة الھدى وعين يھتدون فكيف أي ؛ بھم ذلك نفعل ولم} يبصرون فأنى{:  قال

 ،. الصراط ومد القيامة يوم كان إذا:  وقال. القيامة يوم في أنھا على وتأولھا ، دمتق ما غير اآلية ھذه تأويل في سالم بن عبدهللا

 طمس عليه صاروا فإذا ، الصراط ليجوزوا يتبعونه وفاجرھم برھم فيقومون ؛ وأمته وسلم عليه هللا صلى محمد ليقم مناد نادى

 برھم فيتبعونه فيقوم ؛ وأمته عيسى ليقم مناد ينادي ثم. يجاوزوه حتى يبصرونه أين فمن الصراط فاستبقوا ، فجارھم أعين هللا

 ما حسب بمعناه التذكرة في كتبناه وقد النحاس ذكره. السالم عليھم األنبياء سائر وكذا ، السبيل تلك سبيلھم فيكون وفاجرھم

 جماعة ومعه حجرا سوداأل بن األسود أخذ:  عنه هللا رضي عباس ابن وقال. القشيري وذكره. رقائقه في المبارك ابن ذكره

 وال أبصره فما ، بيده الحجر وألصق ، بصره على هللا فطمس ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي على ليطرحه مخزوم بني من

 .والقتبي األخفش قاله ؛ األثر الريح طمس من مأخوذ ، شق جفنيه بين يكون ال الذي ھو والمطموس. فيه اآلية ونزلت ، اھتدى

ً  اْسَتَطاُعوا َفَما َمَكاَنِتِھمْ  َعلَى لََمَسْخَناُھمْ  َنَشاءُ  وْ َولَ {:  تعالى قوله  أو حجرا وقلبھا الخلقة تبديل:  المسخ}  َيْرِجُعونَ  َوال ُمِضّيا

 وال يتقدم ال الجماد وكذلك. وراءھم يرجعوا وال أمامھم يمضوا أن يستطيعون فال ألقعدناھم أي:  الحسن قال. بھيمة أو جمادا

 ابن. تدبر وال تقبل فال ، فتتحير تقصده موضعا تعقل ال البھيمة تلك ثم ، بھيمة اإلنسان صورة تبديل المسخ يكون وقد. يتأخر

 فيه اجترؤوا الذي المكان في لمسخناھم نشاء لو المعنى:  وقيل. مساكنھم في ألھلكناھم نشاء لو المعنى:  عنه هللا رضي عباس

 حبيش بن وزر والسلمي الحسن وقرأ. الصراط على أعينھم تعالى هللا يطمس القيامة يوم كله ھذا:  سالم ابن. المعصية على

. الميم بفتح} مضيا استطاعوا فما{:  حيوة أبو وقرأ. بالتوحيد الباقون ، الجمع على} مكاناتھم{:  بكر أبي رواية في وعاصم

 .ذھب إذا مضيا يمضى مصدر الميم بضم والمضى

ْسهُ  ْرهُ ُنَعمِّ  َوَمنْ {:  تعالى قوله  الباقون. التنكيس من الكاف وتشديد األولى النون بضم} ننكسه{ وحمزة عاصم قرأ} اْلَخْلقِ  فِي ُنَنكِّ

 يصير أنه المعنى:  قتادة قال. فانتكس رأسه على قلبته نكسا أنكسه الشيء نكست من الكاف وضم األولى النون بفتح} َنْنُكسه{

ْرهُ  َوَمنْ {:  تعالى قوله في سفيان وقال. الصبا حال يشبه الذي الھرم حال إلى ْسهُ  ُنَعمِّ  تغير سنة ثمانين بلغ إذا} اْلَخْلقِ  فِي ُنَنكِّ

 :  الشاعر قال. قوته وضعفت جسمه

 والبصر السمع ثقتاه وخانه...  جدته األيام أخلقت عاش من
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 يرد أن من وسلم عليه هللا صلى تعوذ وقد. بالغال ھو وھذا ، نقصا والزيادة ، ضعفا والقوة ، ھرما الشباب يصير العمر فطول

:  ذكوان وابن نافع وقرأ. بعثكم على قادر بكم ھذا فعل من أن} يعقلون أفال{. بيانه" النحل" في مضى وقد. العمر أرذل إلى

 ".بالياء الباقون. بالتاء} تعقلون{

ً  َكانَ  َمنْ  لُِيْنِذرَ  ، ُمبِينٌ  َوقُْرآنٌ  ِذْكرٌ  إاِلَّ  وَ ھُ  إِنْ  لَهُ  َيْنَبِغي َوَما الشِّْعرَ  َعلَّْمَناهُ  َوَما{ 69:  اآلية  } اْلَكافِِرينَ  َعلَى اْلَقْولُ  َوَيِحقَّ  َحّيا

 الكفار من قال من قول ورد ، وسلم عليه هللا صلى نبيه حال عن تعالى أخبر}  لَهُ  َيْنَبِغي َوَما الشِّْعرَ  َعلَّْمَناهُ  َوَما{:  تعالى قوله

 يقول ال وسلم عليه صلى هللا رسول كان وكذلك}  لَهُ  َيْنَبِغي َوَما الشِّْعرَ  َعلَّْمَناهُ  َوَما{:  بقوله ، شعر القرآن إنو ، شاعر إنه

 من. وسلم عليه هللا صلى فقط المعاني يحرز كان وإنما ، وزنه كسر متمثال قديم ببت إنشاد حاول إذا وكان ، يزنه وال الشعر

 :  رفةط قول يوما أنشد أنه ذلك

 باألخبار تزوده لم من ويأتيك...  جاھال كنت ما األيام لك ستبدي

 :  يقول الذي فقال الناس أشعر من له قيل وقد يوما وأنشد

 طيبا تطب لم وإن بھا وجدت...  طارقا جئت كلما ترياني ألم

 :  يوما وأنشد

 وعيينة األقرع بين ـيد...  العبـ ونھب نھبي أتجعل

 :  رواحة بن عبدهللا بيت أنشد أنه روي. النادر في المستقيم البيت أنشد ربما مالسال عليه كان وقد

 المضاجع بالمشركين استثقلت إذا...  فراشه عن جنبة يجافي ببيت

 :  السالم عليه النبي أنشد:  الحسن أبي بن الحسن وقال

 ناھيا للمرء والشيب باإلسالم كفى

 :  الشاعر قال إنما هللا رسول يا:  عنه هللا رضي بكر أبو فقال

 ناھيا للمرء واإلسالم الشيب كفى...  غاديا تجھزت إن ودع ھريرة

:  أحمد بن الخليل وعن. }  لَهُ  َيْنَبِغي َوَما الشِّْعرَ  َعلَّْمَناهُ  َوَما{:  وجل عز هللا يقول ، هللا رسول أنك أشھد:  عمر أو بكر أبو فقال

 .له يتأتى ال ولكن ، الكالم من كثير من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أحب الشعر كان

 حنين يوم كقول ، ورن في يدخل ما كالمه نثر من أحيانا يأتي ما وكذلك ، الشعر يعلم أنه يوجب ال أحيانا الوزن إصابته

 :  وغيره



32 

 

 لقيت ما هللا سبيل وفي...  دميت إصبع إال أنت ھل

 :  وقوله

 دالمطلبعب ابن أنا...  كذب ال النبي أنا

 ُتْنفِقُوا َحتَّى اْلِبرَّ  َتَنالُوا لَنْ {:  تعالى كقوله ؛ معناه في وال شعرا ذلك وليس ؛ كالم كل وفي ، القرآن آيات في ذلك مثل يأتي فقد

ا  َوقُُدورٍ  َكاْلَجَوابِ  نٍ ِجَفا{:  وقوله ،] 13:  الصف[}  َقِريبٌ  َوَفْتحٌ  هللاَِّ  ِمنَ  َنْصرٌ {:  وقوله ،] 92:  عمران آل[}  ُتِحبُّونَ  ِممَّ

 أبا أن على ، الوزن عن وأخرجھا عليھا وتكلم آيات منھا العربي ابن ذكر وقد. اآليات من ذلك غير إلى] 13:  سبأ[}  َراِسَياتٍ 

 جزأين على السجع من جاء ما إن:  العين كتاب في الخليل وقال. بشعر ليس" كذب ال النبي أنا: " قوله في قال األخفش الحسن

 ال: " قوله من الباء على بالوقف إال الرجز منھوك من يكون ال:  قيل وقد. الرجز منھوك من أنه عنه وروي. شعرا يكون ال

 قال أنه حال من واألظھر:  العربي ابن قال. وسلم عليه هللا صلى النبي قاله كيف يعلم ولم". عبدالمطلب: " قوله ومن ،" كذب

 ، باإلعراب الرواية إنما:  بعضھم قال النحاس وقال. اإلضافة على المطلب عبد من الباء فضويخ ، مرفوعة الباء" كذب ال: "

 خرج الثاني البيت من الباء وكسر ، نونھا أو ضمھا أو األول البيت من الباء فتح إذا ألنه ؛ شعرا يكن لم باإلعراب كانت وإذا

 الخليل رواھا قد ھذا على العرب أشعار ألن ؛ العيان مكابرة وھذا. الشعر من الوزن ھذا ليس:  بعضھم وقال. الشعر وزن عن

 فإن ، دميت من التاء كسرت إذا إال بكون ال وذلك ، السريع بحر من إنه فقيل" دميت إصبع إال أنت ھل: " قوله وأما. وغيره

 النبي ولعل. السريع بحر في لفعول مدخل وال ، فعول تكون الصفة ھذه على الكلمتين ھاتين ألن ؛ بحال شعرا يكون ال سكن

 ، شعر ھذا أن تسليم على االنفصال في عليه والمعول. إشباع غير من التاء متحركة أو التاء ساكنة قالھا وسلم عليه هللا صلى

 النزر بالبيت التمثل أن - شاعر وال بالشعر عالما وسلم عليه هللا صلى النبي يكون أن منه يلزم وال ، االعتراض ويسقط

 من أن كما ، العلماء باتفاق شاعرا يسمى وال ، بالشعر عالما قائلھا يكون أن يوجب ال ، وغيره الرجز من القافيتين وإصابة

 ، شاعرا جعلناه ما أي يشعر أن علمناه وما} الشعر علمناه وما{:  معنى:  الزجاج إسحاق أبو قال. خياطا يكون ال خيطا خاط

 ما أنه وجل عز هللا خبر إنما:  قيل وقد. ھذا في قيل ما أحسن من وھذا:  النحاس قال. الشعر من شيئا ينشد أن يمنع ال وھذا

 ، اللغة أھل من إجماع أنه صاحبه زعم ؛ بين قول فيه وقيل. الكالم ظاھر وھذا ، شعرا ينشد ال أنه يخبر ولم الشعر هللا علمه

 وإنما:  قالوا. بين قول وھذا. الشعر وافق وإنما بشعر يسفل شعر إلى به يقصد ال موزونا قوال قال من كل:  قالوا أنھم وذلك

 بذلك موصوفا يكن ولم ، بقوله واالتصاف وقوافيه وأعاريضه ، وأصنافه بالشعر العلم فھو السالم عليه نبيه عن هللا نفاه الذي

 فقال. شاعر إنه نقول:  بعضھم فقال ، الموسم عليھم قدموا إذا فيه للعرب يقولون فيما تراوضت قريشا أن ترى أال. باالتفاق

 أنيس وقال. بشعر قوله وما ، منھا شيئا يشبه ما فوهللا ، الشعر أصناف يعرفون فإنھم ، العرب لتكذبنكم وهللا:  منھم الفطنة أھل

 بةعت وكذلك. العرب أشعر من أنيس وكان ، مسلم أخرجه. شعر أنه يلتئم فلم الشعر أقراء على قوله وضعت لقد:  ذر أبي أخو

 هللا شاء إن] فصلت[ سورة في خبره من بيانه يأتي ما على ؛ سحر وال كھانة وال بشعر ھو ما وهللا:  كلمه لما ربيعة أبي بن

 يعد ال الكالم موزون من اللسان على يجري ما إن ثم. البلغاء واللسن ، العرباء العرب فصحاء من غيرھما قال وكذلك. تعالى

 الكسائي، صاحب يا وينادي لنا شيخ حدثنا:  القائل يقول فقد ؛ إليه القصد مع الشعر وزن على رييج ما منه يعد وإنما ، شعرا

 .اكتوى قد وقولوا الطبيب إلى بي اذھبوا:  العقالء العامة عرض من وھو مرضه في ينادي رجل كان وقد. شعرا ھذا يعد وال
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 الشِّْعرَ  َعلَّْمَناهُ  َوَما{:  يقول هللا أن عيبه فمن ؛ منه تكثرن ال:  قالف الشعر إنشاد عن سئل أنه مالك عن القاسم ابن روى:  الثالثة

 ؛ قِبلك الشعراء أجمع أن:  األشعري موسى أبي إلى كتب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن بلغني ولقد:  قال}  لَهُ  َيْنَبِغي َوَما

 لبيدا وسأل. ونقوله لنعرفه إنا فقالوا فسألھم فجمعھم:  قال ؛ ذلك لبيدا وأحضر ؛ معرفة معھم بقي وھل ، الشعر عن وسلھم

 اآلية ھذه:  العربي ابن قال] 1:  البقرة[}  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلِكَتابُ  َذلِكَ . الم{:  يقول وجل عز هللا سمعت منذ شعرا قلت ما:  فقال

هُ  َوال ِكَتابٍ  ِمنْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  َتْتلُو ُكْنتَ  َوَما{:  قوله يكن لم كما ؛ الشعر عيب من ليست  عيب من] 48:  العنكبوت[}  ِبَيِمينِكَ  َتُخطُّ

 أن روي. الشعر عيب من وسلم عليه هللا صلى النبي عن النظم نفي يكون ال كذلك ، الخط عيب من األمية تكن لم فلما ، الكتابة

 فربما اللحن أما ، المؤمنين أمير يا:  فقال. نتلح وأنك ، الشعر تقيم ال وأنك ، أمي أنك بلغني:  المنقري علي ألبي قال المأمون

:  له فقال. الشعر يقيم وال يكتب ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان فقد الشعر وكسر األمية وأما ، بشيء منه لساني سبق

 فيك وھو ، يلةفض وسلم عليه هللا صلى للنبي كان ذلك إن! جاھل يا ، الجھل وھو رابعا فزدتني فيك عيوب ثالثة عن سألتك

 .والكتابة الشعر في لعيب ال ، عنه الظنة لنفي ذلك وسلم عليه هللا صلى النبي منع وإنما ، نقيصة أمثالك وفي

 لئال السالم عليه نبيه أعالم من علما ذلك وعز جل هللا وجعل. يقول أن له ينبغي وما أي}  لَهُ  َيْنَبِغي َوَما{:  تعالى قوله - الرابعة

 على لملحد اعتراض وال. الشعر على القوة من طبعه في بما القرآن على قوي أنه فيظن ؛ إليه أرسل من على الشبھة تدخل

 ولو ؛ بشعر ليس الشعر إلى به يقصد ولم ، الشعر وزن وزنه وافق ما ألن ؛ الرسول وكالم القرآن من فيه الوزن يتفق بما ھذا

 معنى:  الزجاج وقال. بيانه تقدم ما على ؛ شاعرا الوزن يعرفون ال الذين العامة من بموزون نطق من كل لكان شعرا كان

 }مبين وقرآن ذكر إال{ عليكم يتلوه الذي ھذا أي} ھو إن{. اإلنشاء إال الشعر قول له يتسھل ما أي} له ينبغي وما{

ً  َكانَ  َمنْ  لُِيْنِذرَ {:  تعالى قوله . هللا علم في مؤمنا كان من لتنذر المعنى:  يلوق عاقال:  الضحاك. قتادة قال ؛ القلب حي أي}  َحّيا

 عز هللا لينذر معنى على بالياء الباقون وقرأ. عامر وابن نافع قراءة وھي ، السالم عليه للنبي خطابا التاء قراءة على ھذا

 القول ويحق{. الذالو الياء بفتح} لينذر{ السميقع ابن عن وروي. القرآن لينذر أو ، وسلم عليه هللا صلى محمد لينذر أو وجل؛

 .الكفرة على بالقرآن الحجة وتجب أي} الكافرين على

ا َيَرْوا أََولَمْ { 73 - 71:  اآلية ا لَُھمْ  َخلَْقَنا أَنَّ ً  أَْيِديَنا َعِملَتْ  ِممَّ  َوِمْنَھا َرُكوُبُھمْ  َفِمْنَھا لَُھمْ  َوَذلَّْلَناَھا ، َمالُِكونَ  لََھا َفُھمْ  أَْنَعاما
 } َيْشُكُرونَ  أََفال َوَمَشاِربُ  َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُھمْ  ، َيأُْكلُونَ 

ا َيَرْوا أََولَمْ {:  تعالى قوله ا{. ويتفكروا ويعتبروا ينظروا لم أو أي ؛ القلب رؤية ھذه}  لَُھمْ  َخلَْقَنا أَنَّ  مما أي}  أَْيِديَنا َعِملَتْ  ِممَّ

} ما{ جعلت وإن. االسم لطول الھاء وحذفت الذي بمعنى} ما{ و. شركة وال وكالة وال واسطة غير من وعملناه أبدعناه

 أي}  لَُھمْ  َوَذلَّْلَناَھا{. قاھرون ضابطون}  َمالُِكونَ  لََھا َفُھمْ {. مذكر والنعم نعم جمع} أنعاما{. الھاء إضمار إلى تحتج لم مصدرية

 العامة قراءة} ركوبھم فمنھا{. طاعته من رجيخ ال شاء كيف ويصرفه ويضربه العظيم الجمل الصبي يقود حتى لھم سخرناھا

 بضم}  َرُكوُبُھمْ  َفِمْنَھا{:  السميقع وابن والحسن األعمش وقرأ. محلوب أي حلوب ناقة:  يقال كما ، مركوبھم أي ؛ الراء بفتح

 مثل ، حدوا والركوبة والركوب. مصحفھا في وكذا} ركوبتھم فمنھا{:  قرأت أنھا عائشة عن وروى. المصدر على الراء

. ھاء بغير وشكور صبور امرأة:  تقول العرب أن:  الكوفيون النحويون وحكى. والحمولة والحمول ، والحلوبة الحلوب
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 الھاء فحذفوا ، عليه واقعا الفعل كان ما وبين الفعل له كان ما بين يفرقوا أن أرادوا ألنھم ؛ ركوبة وناقة حلوبة شاة:  ويقولون

 :  قال كما ؛ مفعوال كان فيما وأثبتوھا فاعال كان مما

 األسحم الغراب كخافية سودا...  حلوبة وأربعون اثنتان فيھا

 الجرمي رواه ما األول للقول والحجة. النسب على الھاء حذفت:  فيقولون البصريون فأما. ركوبتھم ھذا على يكون أن فيجب

 وزعم. الجمع لتذكير يكون ھذا فعلى. للجماعة إال يكون ال والركوب ، والجماعة للواحد تكون الركوبة:  قال عبيدة أبي عن

 بضم} ركوبھم فمنھا{ الفراء وأجاز. يركب ما والركوب ؛ مصدر ألنه الراء بضم} ركوبھم فمنھا{ يجوز ال أنه:  حاتم أبو

 وأشعارھا وأوبارھا اأصوافھ من} منافع فيھا ولھم{ لحمانھا من} يأكلون ومنھا{. شربھم ومنھا أكلھم فمنھا تقول كما ، الراء

 أََفال{. الواحد في لھا نظير ال التي الجموع من ألنھما ينصرفا ولم ؛ ألبانھا يعني} ومشارب{. ذلك وغير ولحومھا وشحومھا

 .نعمه على هللا}  َيْشُكُرونَ 

َخُذوا{ 74:  اآلية ِ  ُدونِ  ِمنْ  َواتَّ  َقْولُُھمْ  َيْحُزْنكَ  َفال ، ُمْحَضُرونَ  ُجْندٌ  لَُھمْ  َوُھمْ  َنْصَرُھمْ  نَ َيْسَتِطيُعو ال ، ُيْنَصُرونَ  لََعلَُّھمْ  آلَِھةً  هللاَّ
ا ونَ  َما َنْعلَمُ  إِنَّ  } ُيْعلُِنونَ  َوَما ُيِسرُّ

َخُذوا{:  تعالى قوله . فعل على لھا قدرة ال آلھة دوننا من اتخذوا ثم ، قدوتنا من اآليات ھذه رأوا قد أي}  آلَِھةً  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َواتَّ

 َيْسَتِطيُعونَ  ال{. يفعل أن لعله:  يقول من العرب ومن. عذاب بھم نزل إن لھم نصرتھا من يرجون لما أي}  ُيْنَصُرونَ  لََعلَُّھمْ {

 ُجْندٌ { لآللھة أي} لھم{ الكفار يعني} وھم{. اآلدميين بخبر عنھم أخبر ألنه ؛ والنون بالواو وجمعوا. اآللھة يعني}  َنْصَرُھمْ 

 يعبدون أنھم المعنى:  وقيل. الدنيا في لھم يغضبون أي:  قتادة وقال. عنھم ويدفعون منھم يمنعون:  الحسن قال}  ُرونَ ُمْحضَ 

 اآللھة إن:  وقيل. المعنى متقاربة الثالثة األقوال وھذه. تنصرھم أن تستطيع ال وھي الجند بمنزلة لھا فھم ؛ بھا ويقومون اآللھة

 عليھم هللا جند الكفار لھؤالء األصنام وھذه معناه:  وقيل. بعض عن بعضھم يدفع فال. النار في معھم محضرون للعابدين جند

 وفي. ظنونھم في إلعانتھم القيامة يوم محضرون لھم جند اآللھة:  وقيل. عبادتھم من ويتبرؤون يلعنونھم ألنھم ؛ جھنم في

 "محضرون جند لھم فھم ؛ النار إلى فيتبعونه هللا دون من الدنيا في يعبدونه كانوا ما قوم لكل يمثل إنه: " الخبر

: قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه الترمذي وفي ، ھريرة أبي حديث من مسلم صحيح في ثبت ما الخبر ھذا ومعنى:  قلت

 لصاحب فيمثل يعبد كان ما إنسان كل ليتبع أال فيقول العالمين رب عليھم يطلع ثم واحد صعيد في القيامة يوم الناس هللا يجمع"

 وذكر..." المسلمون ويبقى يعبدون كانوا ما فيتبعون ناره النار ولصاحب تصاويره التصاوير ولصاحب صليبه الصليب

 .بطوله الحديث

 ال أي ؛ السالم عليه نبيه تسلية والمراد. يحزنك يقول من العرب ومن. الفصيحة اللغة ھذه} قولھم يحزنك فال{:  تعالى قوله

 يظھرون وما والعمل القول من} يعلنون وما يسرون ما نعلم إنا{:  فقال استأنف ثم. الكالم وتم. ساحر شاعر قولھم نكيحز

 .بذلك فنجازيھم
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ا اأْلِْنَسانُ  َيرَ  أََولَمْ { 77:  اآلية  } ُمبِينٌ  َخِصيمٌ  ُھوَ  َفإَِذا ُنْطَفةٍ  ِمنْ  َخلَْقَناهُ  أَنَّ

 وائل بن العاص ھو:  جبير بن سعيد وقال. أبي بن عبدهللا ھو اإلنسان:  عباس ابن قال}  ْنَسانُ اأْلِ  َيرَ  أََولَمْ {:  تعالى قوله

 .الجمحي خلف بن أبي ھو:  الحسن وقال. السھمي

ا{. مالك عن وھب ابن ورواه ، إسحاق ابن وقاله  َخِصيمٌ  ُھوَ  َفإَِذا{. قطر إذا نطف ؛ الماء من اليسير وھو}  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  َخلَْقَناهُ  أَنَّ

 أتى أنه وذلك. مبينا خصيما مذكورا شيئا يكن لم أن بعد به صار أنه بذلك يريد. للحجة مبين الخصومة في مجادل أي}  ُمِبينٌ 

 نعم: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال! رم ما بعد ھذا يحيي هللا أن أترى محمد يا:  فقال حائل بعظم وسلم عليه هللا صلى النبي

 .اآلية ھذه فنزلت" النار ويدخلك هللا ويبعثك

لَ  أَْنَشأََھا الَِّذي ُيْحيِيَھا قُلْ  ، َرِميمٌ  َوِھيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحيِي َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثالً  لََنا َوَضَربَ { 78:  اآلية ةٍ  أَوَّ  َخْلقٍ  بُِكلِّ  َوُھوَ  َمرَّ
 } َعلِيمٌ 

 } َرِميمٌ  َوِھيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحِيي َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثالً  لََنا َوَضَربَ {:  تعالى قوله

 - :  مسألتان فيه

 من جوابه أي. الحياة فيه فركبنا ميتة نطفة من أنشأناه أنا ونسي أي}  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثالً  لََنا َوَضَربَ {:  تعالى قوله:  األولى

 وعز جل هللا ألن ؛ القياس صحة على دليل ھذا ففي" النار ويدخلك هللا ثكويبع نعم: " السالم عليه قال ولھذا ؛ حاضر نفسه

 قال وإنما. ورمام رميم فھو العظم رم. بالية أي} رميم وھي العظام يحي من قال{. األولى بالنشأة البعث منكري على احتج

 َوَما{:  كقول ؛ إعرابه عن مصروفا كان ووزنه وجھه عن معدوال كان وما ، فاعلة عن معدولة ألنھا ؛ رميمة يقل ولم رميم

ً  أُمُّكِ  َكاَنتْ  لَ  أَْنَشأََھا الَِّذي ُيْحيِيَھا قُلْ {. باغية عن مصروفة ألنھا ؛ الھاء أسقط] 28:  مريم[}  َبِغّيا ةٍ  أَوَّ  الكافر ھذا إن:  قيل}  َمرَّ

لَ  أَْنَشأََھا الَِّذي ُيْحِييَھا قُلْ {:  فنزلت! هللا أيعيدھا الريح في وأذريتھا سحقتھا إن أرأيت:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قال ةٍ  أَوَّ }  َمرَّ

 ِبُكلِّ  َوُھوَ {. بالباء الذنب عجب ويقال. الذنب عجم وھو شيء من الثانية النشأة في إعادتھا على قادر فھو شيء غير من أي

 .ويعيد يبدئ كيف عليم}  َعلِيمٌ  َخْلقٍ 

 وقال. الشافعي أصحاب وبعض حنيفة أبي قول وھو. بالموت تنجس وأنھا حياة العظام في أن على دليل اآلية ھذه في -الثانية

 العظام أصحاب} العظام يحي من{ بقوله أراد:  قيل فإن". النحل" في ھذا تقدم وقد. فيھا حياة ال:  عنه هللا رضي الشافعي

 ھنا ھا وليس لضرورة احتيج إذ يكون إنما:  لناق. الشريعة في موجود ، اللغة في كثير إليه المضاف مقام المضاف وإقامة

 له؛ تشھد والحقيقة عليه قادر وھو به أخبر قد سبحانه الباري إذا ، التقدير ھذا إلى يفتقر وال ، اإلضمار ھذا إلى تدعو ضرورة

 .العربي ابن قاله ؛ فيه موجود الحياة عالمة ھو الذي اإلحساس فإن
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َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي أََولَْيسَ  ، ُتوقُِدونَ  ِمْنهُ  أَْنُتمْ  َفإَِذا َناراً  اأْلَْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  مْ لَكُ  َجَعلَ  الَِّذي{ 80:  اآلية  َعلَى بَِقاِدرٍ  َواأْلَْرضَ  السَّ
قُ  َوُھوَ  َبلَى ِمْثلَُھمْ  َيْخلُقَ  أَنْ  َما ، اْلَعلِيمُ  اْلَخالَّ ً  أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  إِنَّ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  بَِيِدهِ  الَِّذي َفُسْبَحانَ  ، َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  لَ َيقُو أَنْ  َشْيئا

 } ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َشْيءٍ 

 بما الموتى إحياء في قدرته كمال على ودل ، وحدانيته على تعالى نبه}  َناراً  اأْلَْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  لَُكمْ  َجَعلَ  الَِّذي{:  تعالى قوله

 منھا فخرج حياة بطبع رطبة حارة النطفة:  قال الكافر أن وذلك. الرطب الندي العود من اليابس المحرق إخراج من يشاھدونه

}  َناراً  اأْلَْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  لَُكمْ  َجَعلَ  الَِّذي{:  تعالى هللا فأنزل! الحياة منه تخرج فكيف الموت بطبع يابس بارد والعظم ، الحياة

 على القادر فھو ؛ النار منه هللا فأخرج ، يجتمعان ال وھما النار ضد رطب بارد والماء اءالم من األخضر الشجر إن أي

 في:  قولھم ومنه ؛ العرب زنادة وھي ، والعفار المرخ في ما باآلية معني. قدير شيء كل على وھو ، الضد من الضد إخراج

 مثل غصنان منھما يؤخذ ؛ األسفل وھي الزندة والمرخ ، األعلى وھو الزند فالعفار ؛ والعفار المرخ واستمجد نار شجر كل

 وھو الخضراء يقل ولم} األخضر الشجر من{:  وقال. النار منھما فتخرج بعض إلى بعضھما فيحك ماء يقطران المسواكين

 ِمْنَھا َفَمالُِئونَ  َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ {:  وجل عز قال كما ؛ الخضراء الشجر:  يقول من العرب ومن. اللفظ إلى رده ألن ، جمع

َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ {:  محتجا تعالى قال ثم]. 52:  الواقعة[}  اْلُبُطونَ  َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ }  ِمْثلَُھمْ  َيْخلُقَ  أَنْ  َعلَى َقاِدرٌ  َواأْلَْرضَ  السَّ

 أي} بلى{. فعل أنه على} مثلھم يخلق أن على يقدر{ :  الحضرمي ويعقوب المنذر أبو سالم وقرأ. للبعث المنكرين أمثال أي

 وقرأ} العليم الخالق وھو{. يبعثھم أن على يقدر واألرض السموات خلق فالذي ؛ خلقھم من أعظم واألرض السموات خلق إن

 .}الخالق{ عنه باختالف الحسن

َما{:  تعالى قوله ً  أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  إِنَّ  أراد إذا أي} يقول{ على عطفا بالنصب} فيكون{ الكسائي قرأ}  َيُكونُ فَ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولَ  أَنْ  َشْيئا

 تعالى نفسه نزه} شيء كل ملكوت بيده الذي فسبحان{. موضع غير في ھذا مضى وقد. ومعالجة تعب إلى يحتاج ال شيء خلق

 سعيد وقال. رحموتي من خير جبروتي:  تقول والعرب. ملك بمعنى العرب كالم في وملكوتي وملكوت. والشرك العجز عن

 بمعنى وھو ،} ملكة{ واألعمش التيمي وإبراھيم مصرف بن طلحة وقرأ. شيء كل مفاتح} شيء كل ملكوت{:  قتادة عن

 وقرأ. الخطاب على بالتاء العامة وقراءة. مماتكم بعد وتصيرون تردون أي}  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ {. المصحف خالف أنه إال ملكوت

 .الخبر على بالياء} يرجعون{ عبدهللا وأصحاب يشحب بن وزر السلمي
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الصافات سورة تفسير

 الجميع قول في مكية

افَّاتِ { 1:  اآلية ً  َوالصَّ اِجَراتِ  ، َصّفا الَِياتِ  ، َزْجراً  َفالزَّ َماَواتِ  َربُّ  ، لََواِحدٌ  إِلََھُكمْ  إِنَّ  ، ِذْكراً  َفالتَّ  َوَربُّ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ
 } اْلَمَشاِرقِ 

افَّاتِ {:  تعالى قوله ً  َوالصَّ اِجَراتِ  ، َصّفا الَِياتِ  ، َزْجراً  َفالزَّ  وھذه. فيھن باإلدغام حمزة وقرأ. القراء أكثر قراءة ھذه}  ِذْكراً  َفالتَّ

 ليست التاء أن:  إحداھن:  جھات ثالث من بيةالعر في بعيدة وھي:  النحاس. سمعھا لما حنبل بن أحمد منھا نفر التي القراءة

 الزاي وأخت ، والدال الطاء أختاھا وإنما ، أخواتھن من وال ، الذال مخرج من وال ، الزاي مخرج من وال ، الصاد مخرج من

 أنك:  الثالثة ھةوالج. أخرى كلمة في بعدھا وما كلمة في التاء أن:  الثانية والجھة. والثاء الظاء الذال وأخت ، والسين الصاد

 دابة نحو ؛ واحدة كلمة في كانا إذا ھذا مثل في ساكنين بين الجمع يجوز وإنما ، كلمتين من ساكنين بين جمعت أدغمت إذا

 برب والمعنى. الباء من بدل الواو ؛ قسم} والصافات{. الحروف ھذه من المخرج قريبة التاء أن حمزة قراءة ومجاز. وشابة

} الصافات{ بـ والمراد. القسم في إن فتح الكسائي وأجاز. القسم جواب} لواحد إلھكم إن{. عليه عطف} تالزاجرا{ و الصافات

الَِياتِ {:  قوله إلى بعدھا وما . وقتادة ومجاھد جبير بن وسعيد وعكرمة مسعود وابن عباس ابن قول في المالئكة} ِذْكراً  َفالتَّ

 وھذا. يريد بما هللا يأمرھا حتى فيه واقفة الھواء في أجنحتھا تصف:  وقيل .للصالة الدنيا في الخلق كصفوف السماء في تصف

ً {:  الحسن وقال. صفوفا ملوكھم أيدي بين العبيد تقوم كما  دليله ؛ الطير ھي:  وقيل. صالتھم في ربھم عند لصفوفھم}  َصّفا

ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أََولَمْ {:  تعالى قوله . الصالة في كالصف خط على الجمع ترتيب والصف]. 19:  الملك[}  َصافَّاتٍ  َفْوَقُھمْ  الطَّ

افَّاتِ {  في صفا قاموا إذا المؤمنين الناس جماعة الصافات:  وقيل. صافات يجمع ثم صافة جماعة:  يقال ؛ الجمع جمع}  َوالصَّ

اِجَراتِ {. القشيري ذكره ؛ الجھاد في أو الصالة  ما على وغيرھم ومسروق مسعود وابن عباس ابن قول في المالئكة}  َفالزَّ

 ھي:  قتادة وقال. والنصائح بالمواعظ المعاصي عن تزجر ألنھا وإما. السدي قول في وتسوقه السحاب تزجر ألنھا إما ذكرناه

الَِياتِ {. القرآن زواجر  بيرج وابن ومجاھد والحسن عباس وابن مسعود ابن قال ؛ تعالى هللا كتاب تقرأ المالئكة}  ِذْكراً  َفالتَّ

 كل المراد:  قتادة وقال. وأتباع جنود من يخلو فال المالئكة كبير ألنه ؛ الجمع بلفظ فذكر وحده جبريل المراد:  وقيل. والسدي

} لَ إِْسرائي َبِني َعلَى َيقُصُّ  اْلقُْرآنَ  َھَذا إِنَّ {:  تعالى قال كما بالتالوة وصفھا القرآن آيات ھي:  وقيل. وكتبه تعالى هللا ذكر تال من

 أن:  الماوردي وذكر. القشيري ذكره ؛ بعضا يتبع الحروف بعض ألن ؛ تاليات القرآن آليات يقال أن ويجوز]. 76:  النمل[

 تدل أن إما:  له قيل ؟ الصفات في عاطفة جاءت إذا الفاء حكم ما:  قيل فإن. أممھم على الذكر يتلون األنبياء بالتاليات المراد

 :  كقوله ؛ جودالو في معانيھا ترتب على

 فاآليب فالغانم ـابح...  الصـ للحارث زيابة لھف يا

 واعمل ، فاألكمل األفضل خذ:  كقولك الوجوه بعض من التفاوت في ترتبھا على وإما. فآب فغنم صبح الذي:  قال كأنه

 ينساق الثالثة القوانين ھذه ىفعل. فالمقصرين المحلقين هللا رحم:  كقوله ذلك في موصوفاتھا ترتب على وإما. فاألجمل األحسن
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 قالوا بمكة الكفار أن وذلك:  مقاتل قال. القسم جواب}  لََواِحدٌ  إِلََھُكمْ  إِنَّ {. الزمخشري قاله ؛ الصفات في العاطفة الفاء أمر

 .تشريفا بھؤالء هللا فأقسم! إله فرد الخلق ھذا يسع وكيف ، واحدا إلھا اآللھة أجعل

. السموات رب ھو معنى على} واألرض السماوات رب{ تبتدئ ثم ، حسن وقف وھو:  نبارياأل ابن قال. اآلية ونزلت

 .} واحد{ من بدال يكون أن ويجوز ، خبر بعد خبرا} واألرض السموات رب{ يكون أن ويجوز: النحاس

 النعت على بالنصب} المشارق ورب - السموات رب{:  األخفش وحكى. } لََواِحدٌ { على يوقف ال الوجھين ھذين وعلى:  قلت

 بينھما وما{ ومالكھما خالقھما أي} واألرض السموات رب{ بأنه قدرته وكمال وألوھيته وحدانيته معنى سبحانه بين. إن السم

 للشمس خلق تعالى هللا أن وذلك ؛ ومغرب مشرق يوم كل للشمس:  عباس ابن. الشمس مطالع مالك أي} المشارق ورب

 ، منھا كوة في يوم كل في تطلع ، الشمسية السنة أيام عدد على مغربھا في ومثلھا ، مطلعھا في كوة وستين وخمسة ثالثمائة

 تطلعني ال رب:  فتقول كارھة وھي إال تطلع وال. المقبل العام من اليوم ذلك في إال الكوة تلك في تطلع ال ، كوة في وتغيب

 قلت:  قال ؛ عكرمة عن الرد كتاب في األنباري وابن ، التمھيد كتاب في عمر أبو ذكره. يعصونك أراھم فإني عبادك على

 فما حق ھو:  قال" قلبه وكفر شعره آمن: " الصلت أبي بن أمية في وسلم عليه هللا صلى النبي عن جاء ما أرأيت عباس البن

 :  قوله أنكرنا:  قلت ؟ ذلك من أنكرتم

 يتورد لونھا يصبح حمراء...  ليلة آخر كل تطلع والشمس

 تجلد وإال معذبة إال...  رسلھا في لھم طالعةب ليست

 اطلعي، اطلعي لھا فيقولون ، ملك ألف سبعون ينخسھا حتى قط شمس طلعت ما بيده نفسي والذي:  فقال ؟ تجلد الشمس بال ما

 عن صدھاي أن يريد شيطان فيأتيھا ، آدم بني لضياء فيستقل ملك فيأتيھا ، هللا دون من يعبدونني قوم على أطلع ال فتقول

 شيطان قرني بين إال طلعت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول فذلك ، تحتھا تعالى هللا فيحرقه قرنيه بين فتطلع الطلوع

 بين فتغرب السجود عن يصدھا أن يريد شيطان فيأتيھا ساجدة  خرت إال قط غربت وما شيطان قرني بين إال غربت وال

 عليه هللا صلى هللا رسول صّدق:  قال عباس ابن عن عكرمة عن وذكر. األنباري ابن لفظ" حتھات تعالى هللا فيحرقه قرنيه

 :  الشعر ھذا في الصلت أبي بن أمية وسلم

 مرصد وليث لألخرى والنسر...  يمينه رجل تحت وثور زحل

 يتورد لونھا يصبح حمراء...  ليلة آخر كل تطلع والشمس

 تجلد وإال معذبة الإ...  رسلھا في لھم بطالعة ليست

 ودل. العقاب تخاف لكنھا الجلد إلى الروي اضطره إنما:  فقال ؟ الشمس أتجلد موالي يا:  عباس البن فقلت:  عكرمة قال

 المشارق وخص]. 81:  النحل[}  اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ {:  كقوله وھو ، المغارب يذكر لم فلھذا ؛ المغارب على المطالع بذكر
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 أراد] 17:  الرحمن[}  اْلَمْغِرَبْينِ  َوَربُّ  اْلَمْشِرَقْينِ  َربُّ {] الرحمن[ سورة في وقال. الغروب قبل الشروق ألن ؛ بالذكر

 .أعلم وهللا" يس" في تقدم ما على القصار األيام في يوم وأقصر ، الطوال األيام في الشمس منه تطلع مطلع أقصى بالمشرقين

 من ويقذفون األعلى المأل إلى يسمعون ال ، مارد شيطان كل من وحفظا ، الكواكب بزينة الدنيا السماء زينا إنا{ 6:  اآلية
 }ثاقب شھاب فأتبعه الخطفة خطف من إال ، واصب عذاب ولھم دحورا ، جانب كل

ا إنا{:  تعالى قوله ا إِنَّ نَّ َماءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ  ، بھا يھتدى ونورا ، للشياطين رجوما ؛ ثالثا نجومال خلقت:  قتادة قال}  اْلَكَواِكبِ  ِبِزيَنةٍ  الدُّ

 البدل على خفض}  اْلَكَواِكبِ { منون مخفوض} ِبِزيَنةٍ {:  وحمزة وعاصم والنخعي واألعمش مسروق وقرأ. الدنيا لسماء وزينة

. فيھا الكواكب زينا بأن والمعنى. زينة ھو الذي بالمصدر} الكواكب{ نصب أنه إال كذلك بكر أبو وقرأ. ھي ألنھا} زينة{ من

 على زينة من بدل ھي:  وقيل. } الكواكب{ أعني} بزينة{ زيناھا وإنا:  قال كأنه ؛ أعنى بإضمار منصوبا يكون أن ويجوز

. اإلضافة على} الكواكب بزينة{ الباقون. الكواكب ھي بمعنى أو. الكواكب زينتھا أن بمعنى} الكواكب بزينة{ ويجوز الموضع

 التنوين حذف أنه إال نون من كقراءة يكون أن ويجوز. الكواكب بحسن أي ؛ الكواكب بتزيين الدنيا ماءالس زينا والمعنى

 أنه بين ، السماء من بالوحي تنزل المالئكة أن أخبر لما} مارد شيطان كل من{. حفظا حفظناھا أي مصدر} وحفظا{. استخفافا

 .شيطانا تسميه والعرب ، واإلنس الجن من العاتي:  الماردو. بالكواكب زينھا أن بعد السمع استراق عن السماء حرس

ُعونَ  ال{:  تعالى قوله مَّ  أھل:  األعلى المأل. الفعل فرفع" أن" حذف ثم يسمعوا لئال أي:  حاتم أبو قال} اأْلَْعلَى اْلَمأَلِ  إِلَى َيسَّ

 جمھور وقرأ. للشياطين} يسمعون{ في الضمير. األرض مأل إلى باإلضافة أعلى منھم الكل وسمي ، فوقھا فما الدنيا السماء

 من والميم السين بتشديد} يسمعون ال{ حفص رواية في وعاصم حمزة وقرأ. الميم وتخفيف السين بسكون} يسمعون{ الناس

ُھمْ {:  تعالى قوله ويعضده ، الصحيح المعنى وھو ، يستمعون كانوا وإن سماعھم األولى القراءة على فينتفي. التسميع  َعنِ  إِنَّ

ْمعِ   كانوا:  مجاھد قال. سماع أو استماع منھم يقع أن األخيرة القراءة على وينتفي]. 212:  الشعراء[}  لََمْعُزولُونَ  السَّ

ُعونَ  ال{ عباس ابن عن وروي. يسمعون ال ولكن يتسمعون مَّ  وأصل. يتسمعون وال يسمعون ال ھم:  قال}  اأْلَْعلَى اْلَمأَلِ  إِلَى َيسَّ

 وتقول إليه سمعت:  تقول تكاد ال العرب ألن ؛ عبيد أبو واختارھا. منھا لقربھا السين في التاء فأدغمت يتسمعون} يسمعون{

. يدحرون} يقذفون{ معنى ألن مصدر} دحورا{. بالشھب أي ؛ جانب كل من يرمون أي} جانب كل من ويقذفون{. إليه تسمعت

 الفراء وأما. فعول على مصدرا يكون الدال بفتح} دحورا{ الحضرمي بويعقو السلمي وقرأ. طردته أي ودحورا دحرا دحرته

 كما كثيرا ھذا يستعملون والكوفيون ؛ الباء حذف ثم بدحور أي يدحرھم بما ويقذفون أي. الفاعل اسم أنه على قدره فإنه

 : أنشدوا

 تعرجوا ولم الديار تمرون

 ذكرھا من يأتي ما على بذلك األحاديث وجاءت. قولين على ؛ مبعثال ألجل بعده أو ، المبعث قبل القذف ھذا كان ھل واختلف

 مبعث قبل بالنجوم ترمى الشياطين تكن لم قالوا الذين إن:  يقال أن بينھما الجمع يمكن وقد. عباس ابن عن] الجن[ سورة في

 ، وقتا ترمى وال وقتا ترمى كانت ولكنھا ، السمع عن يقطعھا رميا ترمى تكن لم أي ؛ رميت ثم وسلم عليه هللا صلى النبي

 إلى} َواِصبٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  ُدُحوراً . َجاِنبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُيْقَذفُونَ {:  تعالى بقوله اإلشارة ولعل. جانب من ترمى وال جانب من وترمى
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 من كالمتجسسة قبل من كانوا وإنما. واصبا يرمون فصاروا الجوانب بعض من إال يقذفون ال كانوا أنھم وھو ، المعنى ھذا

 بعث فلما. وينكل ويعاقب عليه يقبض بل ، غيره َيسلَم وال واحد وَيسلَم ، غيره يبلغھا وال حاجته منھم الواحد يبلغ ، اإلنس

 وال ، السماء جوانب جميع عن ليدحروا ؛ قبل من تكن لم شھب لھم وأعدت ، السماء حفظ في زيد وسلم عليه هللا صلى النبي

 أحد يختطف أن إال ، فيھا يجري مما شيء سماع على يقدرون ال فصاروا ؛ منھا لھم كانت التي المقاعد من مقعد في يقروا

 الكھانة ذلك من فبطلت ؛ فيحرقه إخوانه إلى فيلقيھا األرض إلى ينزل أن قبل ثاقب شھاب فيتبعه ، خطفة حركته بخفة منھم

 أنه:  فالجواب ؟ وسلم عليه هللا صلى النبي بعد دام فلم النبوة ألجل كان إن القذف ھذا إن:  قيل فإن. والنبوة الرسالة وحصلت

 موته بعد تحرس لم فلو" تكھن من منا ليس: " فقال الكھانة ببطالن أخبر وسلم عليه هللا صلى النبي فإن ، النبوة بدوام دام

 النبوة ألجل وقع إذا السماء عن راسةالح قطع وألن ، بطل أن بعد ذلك يجوز وال. الكھانة وعادت ؛ تسمعھا إلى الجن لعادت

 أن فصح ، النبوة لتناھي عادت إنما الكھانة أن يظنوا أن يؤمن ولم ، المسلمين ضعفاء على الشبھة دخلت الكھانة فعادت

 َعَذابٌ  ُھمْ َولَ {. آله وعلى عليه هللا صلى كرامته إلى هللا توفاه أن وبعد ، السالم عليه النبي حياة في الحراسة دوام تقضي الحكمة

 وجعه يصل الذي أي ؛ موجع:  صالح وأبو والسدي الكلبي. شديد:  عباس ابن وقال. وقتادة مجاھد عن ، دائم أي}  َواِصبٌ 

 .المرض وھو الوصب من مأخوذ ؛ القلب إلى

 ؛ الوحي غير إلى يرجع االستثناء:  وقيل}  بٍ َجانِ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُيْقَذفُونَ {:  قوله من استثناء}  اْلَخْطَفةَ  َخِطفَ  َمنْ  إاِلَّ {:  تعالى قوله

ُھمْ {:  تعالى لقوله ْمعِ  َعنِ  إِنَّ  مما ، المالئكة فيه يتفاوض مما شيئا منھم الواحد فيسترق] 212:  الشعراء[}  لََمْعُزولُونَ  السَّ

 الباب ھذا في وروي. حينئذ بالشھب فيرجمون الشياطين أجسام لخفة وھذا ؛ األرض أھل يعلمه أن قبل العالم في سيكون

 السماء نحو األجسر فيتقدم ، واحد فوق واحدا للسمع فتقعد ، السماء إلى تصعد كانت الشياطين أن:  مضمنھا ، صحاح أحادث

 ، األدنى الشيطان منھم فيسمعه السماء أھل به فيتحدث ، األرض أمر من األمر تعالى هللا فيقضي ، يليه الذي ثم يليه الذي ثم

 ، الكھان إلى الكلمة تلك فتنزل. بيناه ما على يحرقه لم وربما ، الكالم ألقى وقد ، شھاب أحرقه فربما تحته الذي ىإل فيلقيه

 حرست باإلسالم هللا جاء فلما". األنعام" في بيناه كما الجميع الجاھلون فيصدق الكلمة تلك وتصدق ، كذبة مائة معھا فيكذبون

 وليست:  ومكي النقاش قال. تنقض الناس يراھا التي ھي الراجمة والكواكب. َبّتةً  سمع شيطان يفلت فال ، بشدة السماء

 ھذا في مضى وقد. منا قريبة ألنھا ؛ حركتھا ترى الراجمة وھذه ، حركتھا ترى ال تلك ألن ؛ السماء في الجارية بالكواكب

" بعض فوق بعضھم والشياطين: " وفيه. ھريرة يأب حديث" سبأ" في وذكرنا. كفاية فيه ما البيان من] الحجر[ سورة في الباب

 فما أوليائھم إلى فيقذفونه فيرمون السمع الشياطين ويختطف: " عباس ابن عن وفيه. صحيح حسن حديث الترمذي فيه وقال

 ؛ بسرعة الشيء أخذ:  والخطف. صحيح حسن حديث ھذا قال" . ويزيدون يحرفونه ولكنھم حق فھو وجھه على به جاؤوا

 وفتحت ، أختھا ألنھا الطاء في التاء فأدغم اختطف المشددات في واألصل. وِخّطف وِخّطف وَخّطف وَخِطف َخَطفَ  : يقال

 .الكسر الكسر أتبع الطاء كسر ومن. الساكنين فاللتقاء كسرھا ومن. عليھا ألقيت التاء حركة ألن ؛ الخاء

 حتى تتبعھم النار كواكب المراد:  وقيل. وغيرھما والحسن الضحاك الهق ؛ مضيء أي}  َثاقِبٌ  ِشَھابٌ  َفأَْتَبَعهُ {:  تعالى قوله

 الكواكب من بھا الناس يرجم التي الشھب وليست. موت غير من تحرقھم:  الشھب في عباس ابن وقال. البحر في تسقطھم
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 ، شھب شھاب جمعو. ھذا مضى وقد. لبعدھا حركاتھا ترى وال تجري والثابتة ، حركاتھا رؤية ذلك على يدل. الثوابت

 :  قوله ومته. مجلز وأبو ومجاھد الحسن قاله ؛ مضيء معناه} ثاقب{ و العرب من ُيسمع لم وإن أشھبة القليل في والقياس

 أزنادھا أثقب وزندك

 ، دتاتق إذا وثقوبا ثقابةً  تثقب النار ثقبت:  الكسائي وحكى. وثقاب وثواقب ُثقُبٌ  ُشُھبٌ :  الجمع في األخفش وحكى. أضوأ أي

 قول وأنشد. األخفش قال ؛ نارك استوقد أي زندك أثقب:  قولھم من ؛ المستوقد إنه:  الثاقب في أسلم بن زيد وقال. أنا وأثقبتھا

 :  الشاعر

 فخمد سناه الدھر ضرب...  ثاقب شھاب المرء بينما

ً  أََشدُّ  أَُھمْ  َفاْسَتْفتِِھمْ { 11:  اآلية ا َخلَْقَنا َمنْ  أَمْ  َخْلقا  آَيةً  َرأَْوا َوإَِذا ، َوَيْسَخُرونَ  َعِجْبتَ  َبلْ  ، الِزبٍ  ِطينٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُھمْ  إِنَّ
ا ِمْتَنا أَإَِذا ، ُمبِينٌ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َوَقالُوا َيْسَتْسِخُروَن، ً  َوُكنَّ ً  ُتَرابا ا َوِعَظاما لُونَ  أََوآَباُؤَنا ، لََمْبُعوُثونَ  أَإِنَّ  } اأْلَوَّ

 من أي:  مجاھد قال} خلقنا من أم خلقا أشد أھم{. المفتي استفتاء من مأخوذ ؛ مكة أھل يعني سلھم أي}  َفاْسَتْفِتِھمْ {:  عالىت قوله

 أخبر أنه ذلك على يدل. الماضية األمم من سلف ومن المالئكة فيه يدخل:  وقيل. والبحار والجبال واألرض السموات من خلقنا

 أبي في نزلت. منھم خلقا أشد وھم ھلكوا وقد الماضية األمم} من{:  غيره وقال. المالئكة:  بيرج بن سعيد قال} بمن{ عنھم

َماَواتِ  لََخْلقُ {:  ھذه ونظير. ذكره" البلد" في وسيأتي. وقوته بطشه لشدة األشد بأبى وسمى ، كلدة بن األشد  أَْكَبرُ  َواأْلَْرِض  السَّ

ً  أََشدُّ  أَأَْنُتمْ {:  هوقول] 57:  غافر}  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  َماءُ  أَمِ  َخْلقا ا{]. 27:  النازعات[}  السَّ  الصق؛ أي}  الِزبٍ  ِطينٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُھمْ  إِنَّ

 :  عنه هللا رضي علي قول ومنه. عباس ابن قال

 الزب لك كلھا خير وأخالق...  بسطة زادك هللا فإن تعلم

 بعضه لصق قد الذي ھو:  الالصق أن والالزق الالصق بين والفرق:  اورديالم. الزق} الزب{ معنى:  زيد وابن قتادة وقال

. باليد يلصق حر جيد أي:  جبير بن سعيد. لزج} الزب{:  عكرمة وقال. أصابه بما يلتزق الذي ھو:  والالزق ، ببعض

 الباء إبدال على. والزم تب ال:  قولھم ومثله. الميم من الباء تبدل ، والزم الزب طين:  تقول والعرب. الزم} الزب{: مجاھد

 :  النابغة قال. الزم من أفصح وھو ، الزب ضربة الشيء صار:  تقول ؛ الثابت والالزب. بالميم

 الزب ضربة الشر تحسبون وال...  بعده شر ال الخير تحسبون وال

 بالضم يزب لزب مثل ، ولتوبا تبال يلتب لتب:  منه تقول ؛ الثابت والالتب. الزم بمعنى التب طين:  العرب عن الفراء وحكى

 :  الالتب في الجراح أبو وأنشد ؛ لزوبا

 لتائب النبيذ شرب من فإني...  شربته نبيذ من ھذا يك فإن

 التب الجوف في اإلشراق مع وغم...  وفترة العظام وتوصيم صداع
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 مجاھد. الخالص إنه:  الالزب في لبيوالك السدي وقال. الجوھري حكاه األصمعي عن ، الالزب مثل الالصق:  أيضا والالتب

 .المنتن إنه:  والضحاك

 عجبت بل أي ؛ وسلم عليه هللا صلى للنبي خطابا التاء بفتح وعاصم عمرو وأبي المدينة أھل قراءة}  َعِجْبتَ  َبلْ {:  تعالى قوله

 وإنما ، شيء من يعجب ال هللا إن:  وقال الضم قراءة وأنكر شريح قراءة وھي. به يسخرون وھم القرآن من عليك نزل مما

 عبيد أبو واختارھا. التاء بضم عاصما إال الكوفيون وقرأ. للبعث إنكارھم من عجبت بل المعنى:  وقيل. يعلم ال من يعجب

 بل{:  قرأ أنه مسعود بن عبدهللا عن وائل أبي عن األعمش عن شعبة رواه ؛ مسعود وابن علي عن مروية وھي ، والفراء

 التاء بنصب الناس قرأھا}  َوَيْسَخُرونَ  َعِجْبتَ  َبلْ {:  سبحانه قوله في الفراء قال. عباس ابن عن ويروى. اءالت بضم} عجبت

 وجل عز هللا إلى أسند إن العجب:  القراء زكريا أبو وقال. عباس وابن وعبدهللا علي عن ألنھا ؛ إلي أحب والرفع ، ورفعھا

ُ {:  قوله وكذلك ؛ العباد من كمعناه هللا من معناه فليس  وفي. العباد من كمعناه هللا من ذلك ليس] 15:  البقرة[}  ِبِھمْ  َيْسَتْھِزئُ  هللاَّ

 عبدهللا قرأھا:  قال سلمة بن شقيق وائل أبي عن واألعمش جرير روى. بھا القراءة أنكر حيث شريح لقول الكسر بيان ھذا

 فذكرته األعمش قال. يعلم ال من يعجب إنما شيء من يعجب ال هللا إن:  ريحش قال}  َوَيْسَخُرونَ  َعِجْبتُ  َبلْ { مسعود ابن يعني

:  الھروي قال. } عجبتُ  بل{ عبدهللا يقرؤھا وكان شريح من أعلم كان عبدهللا إن ، رأيه يعجبه كان شريحا إن:  فقال إلبراھيم

 بالتعجب موضع غير في عنھم أخبر تعالى هللا نأل ؛ عجبھم على جازيتھم بل}  َعِجْبتُ  َبلْ {:  قوله معنى:  األئمة بعض وقال

ً  لِلنَّاسِ  أََكانَ { ،}  ُعَجابٌ  لََشْيءٌ  َھَذا إِنَّ {:  وقال] 4:  ص[} منھم منذر جاءھم أن وعجبوا{:  فقال ؛ الحق من  أَْوَحْيَنا أَنْ  َعَجبا

 .التعجب على مجازيتھ بل}  َعِجْبتُ  َبلْ {:  تعالى فقال] 2:  يونس[}  ِمْنُھمْ  َرُجلٍ  إِلَى

 بل محمد يا قيل:  التقدير ، واحد القراءتين معنى:  سليمان بن علي وقال. البيھقي واختاره الفراء قول معنى تمام وھذا:  قلت

 واألول:  البيھقي. كثير القول وإضمار حسن قول وھذا:  النحاس. بالقرآن مخاطب وسلم عليه هللا صلى النبي ألن ؛ عجبت

 ما به كفر من على وسخطه أمره من أظھر أنه على محموال بالعجب نفسه عن هللا إخبار يكون أن يجوزو:  المھدوي. أصح

 عن الخبر في جاء ما على - عنه يرضى لمن بالضحك نفسه عن تعالى إخباره يحمل كما ؛ المخلوقين من العجب مقام يقوم

 قال. واتساعا مجازا المخلوقين من الضحك مقام له وميق ما عنه رضاه من له أظھر أنه على -  وسلم عليه هللا صلى النبي

ُ  َوَيْمُكرُ {:  تعالى فال كما ؛ الحقيقة في بعجب وليس عجبا فسماه ؛ وأثاب رضي أي" ربكم عجب: " معنى ويقال:  الھروي } هللاَّ

 العجب يكون وقد" . وطكموقن إلُّكم من ربكم عجب: " الحديث في ومثله ، مكرھم على هللا ويجازيھم معناه] 30:  األنفال[

 أن ويشبه:  البيھقي قال. عندي فعلھم عظم بل أي} عجبت بل{:  قوله معنى فيكون. عظيما هللا عند العمل ذلك وقوع بمعنى

 له ليست شاب من ربك عجب: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت :  قال عامر بن عقبة حديث معنى ھذا يكون

 في الجنة يدخلون قوم من هللا عجب: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن البخاري خرجه ما وكذلك" صبوة

 حملھم حين ، بعباده ورأفته كرمه من مالئكته يعجب أنه أمثاله من ورد وما الحديث ھذا يكون وقد:  البيھقي قال" السالسل

 حكاه. أنكرت بل}  َعِجْبتُ  َبلْ { معنى:  وقيل. الجنة أدخلھم اآمنو إذا حتى ، السالسل في واألسر بالقتال به اإليمان على

 ربكم عجب: " الخبر في جاء وقد. العرب لغة وھو ، وتعظيمه الشيء إنكار هللا من التعجب:  الفضل بن الحسين وقال. النقاش

 ".وقنوطكم إلُّكم من
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 َبلْ {:  فوله عند الكالم تم:  وقيل. سخريتھم حال في ھممن عجبت أي ؛ الحال واو الواو:  قيل}  َوَيْسَخُرونَ {:  تعالى قوله

ُروا َوإَِذا{. دعوتھم إذا منك يسخرون:  وقيل. عليھم تلوته إذا به جئت مما أي}  َوَيْسَخُرونَ {:  فقال استأنف ثم}  َعِجْبتُ  }  ُذكِّ

 من بالمكذبين حل ما لھم ذكر إذا أي:  جبير نب سعيد وقال. به ينتفعون ال}  َيْذُكُرونَ  ال{:  قتادة قول في بالقرآن وعظوا أي

. سحر إنھا ويقولون. قتادة قوله في يسخرون أي}  َيْسَتْسِخُرونَ { معجزة أي}  آَيةً  َرأَْوا َوإَِذا{. يتدبروا ولم عنه أعرضوا قبلھم

. غيرھم من السخري نيستدعو أي}  َيْسَتْسِخُرونَ {:  وقيل. وعجب ، واستعجب ، وقر استقر مثل بمعنىً  وسخر واستسخر

 مقابلة عن عجزوا إذا أي}  ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َوَقالُوا{. سخرية اآلية تلك أن يظنون أي:  وقيل. يستھزئون:  مجاھد وقال

 َوآَباُؤَناأَ {. وسخرية منھم إنكار استفھام فھو.  ؟ متنا إذا انبعث أي} متنا أئذا{. وخداع وتخييل سحر ھذا قالوا بشيء المعجزات

لُونَ   في ھذا مضى وقد. الواو بسكون} آباؤنا أو{:  نافع قرأ. العطف حرف على االستفھام ألف دخلت آباؤنا تبعث أو أي}  اأْلَوَّ

 ].98:  األعراف[}  اْلقَُرى أَْھلُ  أََوأَِمنَ {:  تعالى قوله في". األعراف" سورة

َما ، َداِخُرونَ  َوأَْنُتمْ  َنَعمْ  قُلْ { 18:  اآلية ينِ  َيْومُ  َھَذا َوْيلََنا َيا َوَقالُوا ، َيْنُظُرونَ  ُھمْ  َفإَِذا َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ  َيْومُ  َھَذا ، الدِّ
ُبونَ  بِهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي اْلَفْصلِ   } ُتَكذِّ

 محالة فال أنكروه ما وقوع رأوا إذا ألنھم ؛ أذالء صاغرون أي}  َداِخُرونَ  َوأَْنُتمْ {. تبعثون نعم أي}  َنَعمْ  قُلْ {:  تعالى قوله

َما{. بزعمكم اليوم أنكرتموه وإن رغمكم على واقع أمر فھذا ، كرھتم وإن القيامة ستقوم أي:  وقيل. يذلون  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ

 بھا يزجر أي رالزج مقصودھا ألن ؛ زجرة الصيحة وسميت. الثانية النفخة وھي الحسن قاله ، واحدة صيحة أي} َواِحَدةٌ 

 . قيام} ھم فإذا{. السوق عند والخيل اإلبل كزجر

 ِھيَ  َفإَِذا{:  قوله مثل ھي:  وقيل. بھم يفعل ما ينتظرون المعنى:  وقيل. بعض إلى بعضھم ينظر أي} ينظرون{:  تعالى قوله

 .أنكروه الذي بعثال إلى ينظرون أي:  وقيل]. 97:  األنبياء[}  َكَفُروا الَِّذينَ  أَْبَصارُ  َشاِخَصةٌ 

ينِ  َيْومُ  َھَذا َوْيلََنا َيا َوَقالُوا{:  تعالى قوله  أنه على منصوب وھو. بھم حل ما يعلمون يومئذ ألنھم ؛ بالويل أنفسھم على نادوا}  الدِّ

 وھو المنفص لكان قال كما كان ولو:  النحاس. حزن بمعنى ووي ، لنا ياوي:  تقديره أن الفراء وزعم. البصريين عند مصدر

 الذي الفصل يوم ھذا{. الجزاء يوم:  وقيل. الحساب يوم} الدين يوم{ و. متصال إال يكتبه أحدا نعلم وال ، متصل المصحف في

 قول من:  وقيل. لھم تعالى هللا قول ھو:  وقيل. به كذبنا الذي اليوم ھذا أي ؛ لبعض بعضھم قول من ھو:  قيل} تكذبون به كنتم

ِعيرِ  فِي َوَفِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي َفِريقٌ {  فـ. المبطل من المحق فيبين الناس بين الحكم ومي ھذا أي ؛ المالئكة  ].7:  الشورى[}  السَّ
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  ، َيْعُبُدونَ  َكاُنوا َوَما َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{ 22:  اآلية ُھمْ  َوقِفُوُھمْ  ، اْلَجِحيمِ  ِصَراطِ  إِلَى َفاْھُدوُھمْ  هللاَّ  إِنَّ
ُكمْ  َقالُوا ، َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ   ، ُمْسَتْسلُِمونَ  اْلَيْومَ  ُھمُ  َبلْ  ، َتَناَصُرونَ  ال لَُكمْ  َما ، َمْسُؤولُونَ   َتأُْتوَنَنا ُكْنُتمْ  إِنَّ

ً  ُكْنُتمْ  َبلْ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  لََنا َكانَ  َوَما ، ُمْؤِمنِينَ  َتُكوُنوا لَمْ  َبلْ  َقالُوا ، اْلَيِمينِ  َعنِ  َنا َقْولُ  َعلَْيَنا َفَحقَّ  ، َطاِغينَ  َقْوما ا َربِّ  إِنَّ
ا َفأَْغَوْيَناُكمْ  ، لََذائِقُونَ  ا إِنَّ ُھمْ  ، َغاِوينَ  ُكنَّ ا ، ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعَذابِ  فِي َيْوَمِئذٍ  َفإِنَّ ُھمْ  ، بِاْلُمْجِرِمينَ  لُ َنْفعَ  َكَذلِكَ  إِنَّ  لَُھمْ  قِيلَ  إَِذا َكاُنوا إِنَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال  } َيْسَتْكبُِرونَ  هللاَّ

 أي}  َوأَْزَواَجُھمْ { المشركين} ا اْحُشُروا{:  للمالئكة تعالى هللا قول من ھو}  َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{:  تعالى قوله

 قاله ؛ الكافر مع الكافر فيحشر] 13:  لقمان[}  َعِظيمٌ  لَُظْلمٌ  الشِّْركَ  إِنَّ {:  تعالى هللا قال ؛ الظلم والشرك ، الشرك في أشياعھم

 ، الزاني مع الزاني:  قال}  َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{:  وجل عز هللا قول في الخطاب بن عمر وقال. العالية وأبو قتادة

 وھذا. أشباھھم أي}  َوأَْزَواَجُھمْ {:  عباس ابن وقال. السرقة صاحب مع السرقة وصاحب ، الخمر شارب مع مرالخ وشارب

 عن بشير بن النعمان ورواه ، والحسن مجاھد قاله ؛ الكفر على الموافقات نساؤھم} َوأَْزَواَجُھمْ {:  وقيل. عمر قول إلى يرجع

 في شيطانه مع كافر كل يحشر:  أيضا مقاتل قول وھذا. الشياطين من قرناءھم }وأزواجھم{:  الضحاك وقال. الخطاب بن عمر

ِ  ُدونِ  ِمنْ  ، َيْعُبُدونَ  َكاُنوا َوَما{. سلسلة  إلى سوقوھم أي}  اْلَجِحيمِ  ِصَراطِ  إِلَى َفاْھُدوُھمْ {. وإبليس والشياطين األصنام من}  هللاَّ

 وھديت الھدية وأھديت. عليه دللته أي ؛ الطريق وھديته ، الطريق إلى هھديت:  يقال. دلوھم أي} فأھدوھم{:  وقيل. النار

 .الھدية بمنزلة جعلتھا أي ؛ أھديتھا ويقال ، العروس

 أقفھا الدابة وقفت:  يقال ، وبأنھم ألنھم أي:  الكسائي قال. الھمزة بفتح} أنھم{ عمر بن عيسى وحكى}  َوقِفُوُھمْ {:  تعالى قوله

 قفوھم أي  ، وتأخير تقديم وفيه ؛ الجحيم إلى السوق قبل يكون وھذا. احسبوھم أي ؛ يتعدى وال يتعدى ، اوقوف ھي فوقفت وقفا

ُھمْ {. النار من قربوا إذا للسؤال يحشرون ثم أوال النار إلى يساقون:  وقيل. النار إلى سوقوھم ثم للحساب  عن}  َمْسُؤولُونَ  إِنَّ

 عن:  أيضا وعنه. هللا إال إله ال عن:  عباس ابن. خطاياھم عن:  الضحاك. والكلبي ظيالقر قال ؛ وأفعالھم وأقوالھم أعمالھم

 أَلَمْ {:  لھم يقال أن سؤالھم:  وقيل. فيه الكالم" الحجر" في مضى وقد. يحاسب الكافر أن على دليل كله ھذا وفي. الخلق ظلم

 ينصر أي ؛ والتوبيخ التقريع جھة على} َتَناَصُرونَ  ال لَُكمْ  َما{:  لھم الويق. للحجة إقامة] 130:  األنعام[}  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأِْتُكمْ 

]. 44:  القمر[}  ُمْنَتِصرٌ  َجِميعٌ  َنْحنُ {:  بدر يوم جھل أبي قول إلى إشارة ھو:  وقيل. هللا عذاب من فيمنعه بعضا بعضكم

 .لالوص في التاء البزي وشدد. تخفيفا التاءين إحدى فطرحت تتناصرون وأصله

: الحسن. ذليلون خاضعون:  عباس ابن. وجل عز هللا عذاب في مستسلمون:  قتادة قال}  ُمْسَتْسلُِمونَ  اْلَيْومَ  ُھمُ  َبلْ {:  تعالى قوله

 } َيَتَساَءلُونَ { واألتباع الرؤساء يعني}  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ {. متقارب والمعنى. بأيديھم ملقون:  األخفش. منقادون

 َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال{:  قوله من ھذا أن فتوھم باللغة الجاھل غلط وإنما:  النحاس. ال فسقطت يتساءلون ال ويقال. يتخاصمون

 لما وبينك بيني الذي بالرحم أسألك:  أحدھم فيقول ، باألرحام يتساءلون ال ھو إنما] 101:  المؤمنون[}  َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ 

 أي]. 101:  المؤمنون[}  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال{ قبله ألن ؛ بين وھذا. حسنة لي وھبت أو ، علي لك حقا لي أسقطت أو ، نفعتني

 منه فيأخذه حق ابنه على أو أبيه على له يصبح بأن ليسر الرجل إن: " الحديث في جاء كما ؛ بينھم التي باألنساب ينتفعون ليس

 أن قبل فاستحله فأتاه عرض أو مال من مظلمة عنده ألخيه كان امرأ هللا رحم: "  آخر حديث وفي ،" والسيئات الحسنات ألنھا
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 يسأل أن ھو إنما ھنا ھا} يتساءلون{ و". المطالب سيئات من عليه زيد حسنات له تكن لم فإن حسناته من فيأخذ به يطالبه

ُكمْ { بعده أن ذلك نيبي ؛ المعصية من بابا فتح أو أضله أنه في ويوبخه بعضا بعضھم :  مجاھد قال}  اْلَيِمينِ  َعنِ  َتأُْتوَنَنا ُكْنُتمْ  إِنَّ

 إِذِ  َتَرى َولَوْ {:  تعالى قوله دليله ؛ للمتبوعين األتباع قول من ھو:  وقيل. للجن اإلنس قول ھو:  قتادة. للشياطين الكفار قول ھو

الُِمونَ   طريق عن تأتوننا أي:  قتادة عن سعيد قال. اآلية] 31:  سبأ[ } اْلَقْولَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ  َيْرِجعُ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َمْوقُوفُونَ  الظَّ

 جھة من بذلك لتغرونا بھا ونتفاءل نحبھا التي اليمين عن تأتوننا:  وقيل. منه نحو عباس ابن وعن. عنھا وتصدوننا الخير

 لنا حلف إذا من مجيء تأتوننا}  اْلَيِمينِ  َعنِ  َتأُْتوَنَنا{:  وقيل. السانح وتسميه اليمين عن جاء بما تتفاءل والعرب. النصح

 .عنھا وتنفروننا الشريعة أمر علينا فتھونون الدين قبل من تأتوننا:  وقيل. صدقناه

. لةالضال لنا تزينون كنتم أي ؛ الدين بمعنى واليمين ، والشر الخير يكون الدين جھة من ألن ؛ جدا حسن القول وھذا:  قلت

ً  َعلَْيِھمْ  َفَراغَ {:  تعالى هللا قال ؛ وقھر وغلبة بقوة تمنعوننا أي ؛ القوة بمعنى اليمين:  وقيل  أي] 93:  الصافات[}  ِباْلَيِمينِ  َضْربا

 :  الشاعر وقال ؛ يمينه في الرجل وقوة بالقوة

 باليمين عرابة تلقاھا...  لمجد رفعت راية ما إذا

 متقارب وكله ؛ معكم أنه الحق قبل من أي}  اْلَيِمينِ  َعنِ  َتأُْتوَنَنا{:  مجاھد وقال. عباس ابن ولق وھذا. والقدرة بالقوة أي

 قط مؤمنين تكونوا لم أي ؛ الرؤساء قول من:  وقيل. لھم الشياطين قول ھذا:  قتادة قال}  ُمْؤِمِنينَ  َتُكوُنوا لَمْ  َبلْ  َقالُوا{. المعنى

 في حجة من أي}  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  لََنا َكانَ  َوَما{. والعادة لأللف عليه فأقمتم الكفر على كنتم لب ، الكفر إلى منه ننقلكم حتى

ً  ُكْنُتمْ  َبلْ { الحق ترك َنا َقْولُ  َعلَْيَنا َفَحقَّ {. الحد متجاوزين ضالين أي}  َطاِغينَ  َقْوما  أي ؛ المتبوعين قول من أيضا ھو}  َربِّ

 َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجَھنَّمَ  أَلَْمأَلَنَّ { الرسل ألسنة على وأخبر هللا كتب كما ، العذاب ذائقون فكلنا ، ربنا ولق وعليكم علينا وجب

". منھم ينقص وال فيھم يزاد ال أھال وللجنة أھال للنار كتب وعز جل هللا إن: " للحديث موافق وھذا]. 13:  السجدة[}  أَْجَمِعينَ 

ا{ الكفر من عليه كنتم ما لكم زينا أي}  مْ َفأَْغَوْيَناكُ { ا إِنَّ  َيْوَمِئذٍ  َفإِنَُّھمْ {:  عنھم مخبرا قال ثم. واالستدعاء بالوسوسة}  َغاِوينَ  ُكنَّ

ا{. والمضل الضال}  ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعَذابِ  فِي  قِيلَ  إَِذا َكاُنوا ُھمْ إِنَّ {. المشركين أي}  ِباْلُمْجِرِمينَ  ْفَعلُ { الفعل ھذا مثل أي}  َكَذلِكَ  إِنَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال لَُھمْ   .القول فأضمر قولوا لھم قيل إذا أي}  َيْسَتْكِبُرونَ  هللاَّ

 قال ولما. ملغاة وكان ، إن خبر أنه على رفع موضع في يكون أن ويجوز. كان خبر على نصب موضع في}  َيْسَتْكِبُرونَ { و

" العجم بھا لكم وتدين العرب بھا تملكوا هللا إال إله ال قولوا: " قريش واجتماع موته ندع طالب ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي

:  فقال استكبروا قوما فذكر كتابه في تعالى هللا أنزل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبو وقال. ذلك من وأنفوا أبوا

ُھمْ { ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال لَُھمْ  قِيلَ  إَِذا َكاُنوا إِنَّ ُ  َفأَْنَزلَ  اْلَجاِھلِيَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َجَعلَ  إِذْ {:  تعالى وقال}  َيْسَتْكِبُرونَ  هللاَّ  هللاَّ

ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَعلَى َرُسولِهِ  َعلَى َسِكيَنَتهُ   محمد هللا إال إله ال: " وھي] 26:  الفتح[}  َوأَْھلََھا اِبھَ  أََحقَّ  َوَكاُنوا التَّ

 الخبر ھذا ذكر ؛ المدة قضية على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كاتبھم يوم الحديبية يوم المشركون عنھا استكبر" هللا رسول

 .القشيري قبله والذي ، البيھقي
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ا َوَيقُولُونَ { 40 -  36:  اآلية قَ  بِاْلَحقِّ  َجاءَ  َبلْ  ، َمْجُنونٍ  لَِشاِعرٍ  َھتَِناآلِ  لََتاِرُكو أَإِنَّ ُكمْ  ، اْلُمْرَسلِينَ  َوَصدَّ  ، اأْلَلِيمِ  اْلَعَذابِ  لََذائِقُو إِنَّ
ِ  ِعَبادَ  إاِلَّ  ، َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما إاِلَّ  ُتْجَزْونَ  َوَما  } اْلُمْخلَِصينَ  هللاَّ

ا َوَيقُولُونَ {:  تعالى قوله  جاء بل{:  فقال عليھم وعز جل هللا فرد ؛ مجنون شاعر لقول أي}  َمْجُنونٍ  لَِشاِعرٍ  آلَِھِتَنا اِرُكولَتَ  أَإِنَّ

ُكمْ {. التوحيد من به جاؤوا فيما} المرسلين وصدق{ والتوحيد القرآن يعني} بالحق  لذائقون األصل}  اأْلَلِيمِ  اْلَعَذابِ  لََذاِئقُو إِنَّ

 :  سيبويه أنشد كما النصب ويجوز. إلضافةل وخفضت استخفافا النون فحذفت

 قليال إال هللا ذاكر وال...  مستعتب غير فألفيته

الةِ  اْلُمقِيِمي{ سيبويه وأجاز  هللاَِّ  ِعَبادَ  إاِلَّ { الشرك من عملتم بما إال أي}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما إاِلَّ  ُتْجَزْونَ  َوَما{. ھذا على}  الصَّ

 لطاعته هللا أخلصھم الذين يعني ؛ الالم بفتح} المخلصين{ والكوفة المدينة أھل وقراءة. العذاب يذوق ممن ناءاستث}  اْلُمْخلَِصينَ 

 ذائقو المجرمون أيھا إنكم أي ، منقطع استثناء ھو:  وقيل. العبادة  أخلصوا الذين أي ؛ الالم بكسر الباقون. وواليته ودينه

 .العذاب وقونيذ ال المخلصين هللا عباد لكن العذاب

ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي ، ُمْكَرُمونَ  َوُھمْ  َفَواِكهُ  ، َمْعلُومٌ  ِرْزقٌ  لَُھمْ  أُولَئِكَ { 41:  اآلية  ِمنْ  بَِكأْسٍ  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ  ، ُمَتَقابِلِينَ  ُسُررٍ  َعلَى ، النَّ
ةٍ  َبْيَضاءَ  ، َمِعينٍ  اِربِينَ  لَذَّ ْرفِ  َقاِصَراتُ  َوِعْنَدُھمْ  ، ُيْنَزفُونَ  َھاَعنْ  ُھمْ  َوال َغْولٌ  فِيَھا ال ، لِلشَّ ُھنَّ  ، ِعينٌ  الطَّ  } َمْكُنونٌ  َبْيضٌ  َكأَنَّ

:  غيره وقال. الجنة يعني:  قتادة قال. تنقطع ال معلومة عطية لھم أي ؛ المخلصين يعني}  َمْعلُومٌ  ِرْزقٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ {:  تعالى قوله

 قال ؛ والعشي الغداة بمقدار إنه:  السائب ابن وقال. يشتھونه حين:  مقاتل قال ذكر التي هالفواك ھي:  وقيل. الجنة رزق يعني

ً  ُبْكَرةً  فِيَھا ِرْزقُُھمْ  َولَُھمْ {:  تعالى هللا : الطور[}  ِبَفاِكَھةٍ  َوأَْمَدْدَناُھمْ {:  تعالى هللا قال ؛ فاكھة جمع} فواكه{]. 62:  مريم[}  َوَعِشّيا

 الدرجات برفع وعز جل هللا من إكرام ولھم أي} مكرمون وھم{. عباس ابن قاله ؛ ويابسھا رطبھا ھاكل الثمار وھي] 22

ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي{. ولقائه كالمه وسماع  .النعيم منھا" يونس" سورة في سبع الجنان أن تقدم وقد. فيھا يتنعمون بساتين في أي}  النَّ

 تدور األسرة:  وقيل. وتحاببا تواصال بعض قفا في بعضھم ينظر ال:  ومجاھد عكرمة قال}  ُمَتَقاِبلِينَ  ُسُررٍ  َعلَى{:  تعالى قوله

 إلى صنعاء بين ما السرير ؛ والزبرجد والياقوت بالدر مكللة سرر على:  عباس ابن وقال. أحد قفا أحد يرى فال شاؤوا كيف

 ذكر لما}  َمِعينٍ  ِمنْ  ِبَكأْسٍ  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ {. أعلم وهللا. الواحد المنزل بأھل تدور:  وقيل. أيلة إلى عدن بين وما ، الجابية

 الضحاك قال. بكأس فليس فارغا كان فإن ؛ شرابه مع إناء لكل شامل اسم اللغة أھل عند والكأس. شرابھم ذكر مطاعمھم

. وقدح إناء قالوا خمر فيه يكن لم فإذا ، كأس خمر فيه كان إذا لإلناء تقول والعرب ، الخمر فھي القرآن في كأس كل:  والسدي

 ؛ قدح فھو خمر فيه يكن لم فإذا ؛ كأس:  خمر فيه كان إذا للقدح تقول العرب أن اللغة أھل من به يوثق من وحكى:  النحاس

 عينةظ ومنه:  كيسان بن الحسن أبو قال. مائدة له تقل لم طعام عليه يكن لم فإذا ؛ مائدة:  طعام عليه كان إذا للخوان يقال كما

. األرض وجه على العيون تجري كما تجري خمر من أي}  َمِعينٍ  ِمنْ  بَِكأْسٍ {:  الزجاج وقال. المرأة فيه كان إذا للھودج

:  وقيل. اللبن من بياضا أشد الجنة خمر:  الحسن قال. للخمر:  وقيل. للكأس صفة}  َبْيَضاءَ {. الظاھر الجاري الماء:  والمعين

ةٍ { . بأقدامھم الرجال تصرھايع لم أي}  َبْيَضاءَ { اِرِبينَ  لَذَّ ةٍ }{ لِلشَّ  ھو:  وقيل. المضاف فحذف لذة ذات أي:  الزجاج قال}  لَذَّ

 :  القائل قول فأما. وغضيض غض نبات مثل ، ولذيذ لذ شراب يقال ؛ لذيذة بيضاء أي اسما جعل مصدر
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 الحدثان خشية من العدا بأرض...  تركته الصرخدي كطعم ولذ

 ال أي}  ُيْنَزفُونَ  َعْنَھا ُھمْ  َوال{. صداع وال مرض منھا يصيبھم وال ، عقولھم تغتال ال أي}  َغْولٌ  فِيَھا ال{ . النوم يريد فانه

 فھو ينزف الرجل نزف:  وقال. بھا تذھب أي ؛ للنفوس غول والحرب ، للحلم غول الخمر:  يقال ؛ بشربھا عقولھم تذھب

 :  القيس ؤامر قال. سكر إذا ونزيف منزوف

 البھر بالكثيب يصرعه ـف...  النزيـ كمشي تمشي ھي وإذا

 :  أيضا وقال

 تخرا أال الرخص الفؤاد تراشي...  تمايلت لوجه قام إذا نزيف

 :  آخر وقال

 الحشرج ماء ببرد النزيف شرب...  بقرونھا آخذا فاھا فلثمت

 ، حصاده حان إذا الزرع أحصد:  يقال. السكر وھو النزف ھممن حان إذا القوم أنزف من ؛ الزاي بكسر والكسائي حمزة وقرأ

 أنزف:  يقال ؛ دأبھم ألنه ؛ شرابھم ينفدون ال المعنى:  وقيل. ركوبه حان إذا المھر وأركب ، قطافه حان إذا الكرم وأقطف

 :  الحطيئة قال. خمره فنيت إذا منزوف فھو الرجل

 أبجرا آل كنتم الندامى لبئس...  صحوتم أو أنزفتم لئن لعمري

 ؛ عقولھم تذھب ال مجاھد منھم التفسير أھل جلة عند}  ُيْنَزفُونَ { معنى ألن ؛ المعنى في وأصح أبين األولى والقراءة:  النحاس

 فيه الصحيح}  ُيْنَزفُونَ { ومعنى. والسكر الصداع من خمرھا من الدنيا في تلحق التي اآلفات الجنة خمر عن وجل عز هللا فنفى

. أبدا ينفد ال بمعنى يكون أن مجازه ولكن ؛ الجنة شراب به يوصف أن يبعد وھو ، شرابه نفد إذا الرجل أنزف:  ليقا أنه

 معناه يكون وال:  المھدوي. القشيري ذكره ما على علي وأبو الزجاج ذكره ؛ يسكرون ال الزاي بكسر}  ُيْنَزفُونَ  الَ {: وقيل

 معنى يكون أن ويجوز". الواقعة" في ذلك ويسوغ ؛ تكرارا فيكون عقولھم تغتال ال أي .} َغْولٌ  فِيَھا ال{ قبله ألن ؛ يسكرون

. البطن وجع الغول قتادة قال. شرابھم ينفد ال أو يسكرون ال} ُيْنَزفُونَ  َعْنَھا ُھمْ  َوال{ معنى فيكون ؛ يمرضون ال}  َغْولٌ  فِيَھا ال{

 فِيَھا ال{:  عباس ابن قول وھو. صداع:  الحسن. بطن وجع فيھا ال قال}  َغْولٌ  فِيَھا ال{ مجاھد عن نجيح أبي ابن روى وكذا

 هللا فذكر ؛ والبول والقيء والصداع السكر:  خصال أربع الخمر في:  قال أنه عنه الضحاك وحكى. صداع فيھا ال}  َغْولٌ 

" }َغْولٌ  فِيَھا ال{ :  الكلبي وقال. قاربةمت األقوال وھذه. مغص:  كيسان ابن. داء:  مجاھد. الخصال ھذه عن فنزھھا الجنة خمر

 عقولھم تغتال ال:  عبيدة وأبو والسدي الشعبي وقال]. 23:  الطور[}  َتأِْثيمٌ  َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال ال{:  نظيره ؛ إثم أي" غول فيھا ال

 :  الشاعر قول ومنه. بھا فتذھب

 األول باألول وتذھب...  تغتالنا الكأس زالت وما
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:  المعاني أھل وقال. بنعيمھم عنھم االلتذاذ ينقطع لئال الجنة أھل عن السكر تعالى هللا صرف وإنما. واحدا واحدا تصرع أي

 .خفية القتل وھو:  والغيلة الغول ومنه. خفية في أمره عليه أفسد إذا اغتياال اغتاله:  يقال. خفاء في يلحق فساد الغول

ْرفِ  َقاِصَراتُ  َوِعْنَدُھمْ {:  تعالى قوله  عباس ابن قاله ؛ غيرھم إلى ينظرن فال أزواجھن على طرفھن قصرن قد نساء أي}  الطَّ

 ألنه ؛ أبين األول والتفسير. أزواجھن على محبوسات أي} الطرف قاصرات{:  عكرمة. وغيرھم كعب بن ومحمد ومجاھد

 كذا على اقتصر قد:  قولھم من أخوذم} قاصرات{ و. بيانه يأتي" مقصورات" آخر موضع في ولكن مقصورات اآلية في ليس

 :  القيس امرؤ قال ؛ غيره عن وعدل به اقتنع إذا

 ألثرا منھا اإلتب فوق الذر من محول دب لو الطرف القاصرات من

" عين. "يغرن ال معناه:  أيضا مجاھد وقال. الذر من الصغير والمحول ، القميص واإلتب. أبلغ واألول. الخد فوق:  ويروى

 الشديدات ، العين بياض الشديدات:  الحسن. العيون حسان" عين: " مجاھد. السدي وقال ؛ عيناء الواحدة ونالعي عظام

 ؛ العين فكسرت بالضم فعل وأصله. عين والجمع ، العين بّين العين واسع أعين رجل:  يقال. اللغة في أشھر واألول. سوادھا

ُھنَّ {. عيناء والبقرة ، أعين والثور ، عين الوحش لبقر قيل ومنه. ياء الواو تنقلب لئال  قال. مصون أي}  َمْكُنونٌ  َبْيضٌ  َكأَنَّ

 ألوان حسن وھو صفرة في أبيض فلونھا ، والغبار الريح من بالريش النعامة تكنھا ، النعام ببيض شبھن:  زيد وابن الحسن

 بالسحاء شبھن:  عطاء وقال. األيدي تمسهو يقشر أن قبل البيض ببطن شبھن:  والسدي جبير وابن عباس ابن وقال. النساء

: قال ، الطبري قول ونحوه. الجوھري قاله ؛ سحا والجمع قشره:  شيء كل وسحاة. البيض ولباب العليا القشرة بين يكون الذي

 ضةبالبي المرأة تشبه والعرب. وسلم عليه هللا صلى النبي عن نحوه وروي. ذلك بين البيضة على الذي ، الرقيق القشر ھو

 :  القيس امرؤ قال ؛ وبياضھا لصفائھا

 معجل غير بھا لھو من تمتعت...  خباؤھا يرام ال خدر وبيضة

 ؛ الكسر عن المصون المكنون:  وقيل. بالريش المغطى النعام بيض كأنه:  والنظافة بالحسن الشيء وصفت إذا العرب وتقول

 أي] 23:  الواقعة[ }  اْلَمْكُنونِ  اْللُْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ  ، ِعينٌ  َوُحورٌ { :  الىتع كقوله ؛ اللؤلؤ بالبيض المراد:  وقيل. عذارى إنھن أي

 :  الشاعر قول ومنه. أيضا عباس ابن قاله ؛ أصدافه في

 مكنون جوھر من ميزت ـواص...  الغـ لؤلؤة مثل بيضاء وھي

 .اللفظ إلى النعت رد ألنه ؛ جمع والبيض المكنون ذكر وإنما
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ٌ  َقالَ  ، َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ { 61 - 50:  اآلية قِينَ  لَِمنَ  أَإِنَّكَ  َيقُولُ  ، َقِرينٌ  لِي َكانَ  إِنِّي ِمْنُھمْ  َقائِل  أَإَِذا ، اْلُمَصدِّ
ا ِمْتَنا ً  َوُكنَّ ً  ُتَرابا ا َوِعَظاما لُِعونَ  أَْنُتمْ  َھلْ  َقالَ  ، لََمِديُنونَ  أَإِنَّ لَعَ فَ  ، ُمطَّ ِ  َقالَ  اْلَجِحيمِ  َسَواءِ  فِي َفَرآهُ  اطَّ َّ  َولَْوال ، لَُتْرِدينِ  ِكْدتَ  إِنْ  َتا
تِينَ  َنْحنُ  أََفَما ، اْلُمْحَضِرينَ  ِمنَ  لَُكْنتُ  َربِّي نِْعَمةُ  بِينَ  َنْحنُ  َوَما اأْلُولَى َمْوَتَتَنا إاِلَّ  ، بَِميِّ  لِِمْثلِ  ، اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ  ، بُِمَعذَّ
 } اْلَعاِملُونَ  َفْلَيْعَملِ  َھَذا

 في األنس تمام من وھو. الدنيا في أحاديثھم بينھم فيما يتفاوضون أي}  َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ {:  تعالى قوله

 :  بعضھم قال. الشراب كعادة الشراب على ثونفيتحاد يشربون المعنى}  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ { معنى على معطوف وھو. الجنة

 المدام على الكرام أحاديث...  إال اللذات من بقيت وما

 .إخباره في تعالى هللا عادة على ماضيا به جيء أنه إال ؛ الدنيا في وعليھم لھم جرى عما يتساءلون بعض على بعضھم فيقبل

قِينَ  لَِمنَ  أَإِنَّكَ  َيقُولُ { مالزم صديق أي}  َقِرينٌ  لِي َكانَ  إِنِّي{ لجنةا أھل من أي}  ِمْنُھمْ  َقاِئلٌ  َقالَ {:  تعالى قوله  أي}  اْلُمَصدِّ

 اسميھما في واالختالف وقصتھما ذكرھما" الكھف" في مضى وقد. شريكه قرينه:  جبير بن سعيد وقال. والجزاء بالمبعث

 لِي َكانَ  إِنِّي ِمْنُھمْ  َقاِئلٌ  َقالَ {:  وعز جل هللا أنزل وفيھما] 32:  الكھف[}  نِ َرُجلَيْ  َمَثالً  لَُھمْ  َواْضِربْ {:  تعالى قوله عند مستوفى

 لمن أئنك{:  وقرئ. البعث بإنكار إليه يوسوس كان الشيطان من قرينه بالقرين أراد:  وقيل}  اْلُمْحَضِرينَ  ِمنَ { إلى}  َقِرينٌ 

 ال ألنه} المَصدقين لمن أئنك{ يجوز وال:  النحاس قال. حمزة نع سليم عن كيسة بن علي رواه. الصاد بتشديد} المصدقين

قِينَ  لَِمنَ  أَإِنَّكَ { حمزة عن قراءة وفي:  القشيري وقال. ھنا ھا للصدقة معنى  من ھذا بأن عليه واعترض. الصاد بتشديد}  اْلُمَصدِّ

. فيھا للطعن مجال فال وسلم عليه هللا ىصل النبي عن ثبتت إذا القراءة ألن ؛ باطل واالعتراض. التصدق من ال التصديق

قِينَ  لَِمنَ  أَإِنَّكَ { فالمعنى ا ِمْتَنا أَإَِذا{. اآلخرة ثواب في طلبا بالمال}  اْلُمَصدِّ ً  َوُكنَّ ً  ُتَرابا ا َوِعَظاما  مجزيون أي}  لََمِديُنونَ  أَإِنَّ

لُِعونَ  ُتمْ أَنْ  َھلْ  َقالَ {:  الجنة ألھل تعالى هللا" قال" فـ الموت بعد محاسبون  الجنة في إلخوانه المؤمن قول من ھو:  وقيل. }  ُمطَّ

 ، باستفھام} مطلعون أنتم ھل{ وليس. المالئكة قول من ھو:  وقيل. القرين ذلك حال كيف لننظر النار إلى مطلعون أنتم ھل

 صلى النبي يدي بين قائما عمر قام ، رالخم آية نزلت لما ومنه. وغيره األعرابي ابن قاله ؛ اطلعوا أي ، األمر بمعنى ھو إنما

}  ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ {:  فنزلت. الخمر في ھذا من أشفى بيانا رب يا:  قال ثم ، السماء إلى رأسه رفع ثم ، وسلم عليه هللا

لُِعونَ  أَْنُتمْ  َھلْ {:  عباس ابن وقرأ. ربنا يا انتھينا عمر فنادى:  قال] 91: المائدة[  األلف بقطع} فأُْطلِعَ { خفيفة الطاء كانبإس}  ُمطَّ

 فأطلع معناه مستقبال فعال يكون أن:  أحدھما:  قوالن فيه} فرآه فأطلع{ النحاس قال. فأقبل ، مقبلون أنتم ھل معنى على مخففة

:  الزجاج قال. واحدا وأطلع اطلع ويكون ماضيا فعال يكون أن:  الثاني والقول. االستفھام جواب أنه على منصوبا ويكون ، أنا

لُِعونَ  أَْنُتمْ  َھلْ { حكى وقد. واحد بمعنى واطلع وأطلع طلع يقال  لحن وھو:  النحاس. وغيره حاتم أبو وأنكره النون بكسر}  ُمطَّ

 ، مثله حكيا قد والفراء سيبويه كان وإن ، مطلعي أنتم ھل لكان مضافا كان ولو ، واإلضافة النون بين جمع ألنه ؛ يجوز ال

 :  وأنشدا

 معظما األمر حدث من خشوا ما إذا...  واآلمرونه الخير القائلون ھم

 :  وحده سيبويه وأنشد. والفاعلونه:  الفراء وأنشد
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 محتضرونه والناس يرتفق ولم

 في قيل وقد. الفصيح في يدخل وال ، وجل عز هللا كتاب في به يحتج لم ھذا مثل كان وما ، العرب كالم عن خارج شاذ وھذا

 بن عثمان الفتح أبو ذكره. يطلعون مجرى} مطلعون{ فجرى ، منه لقربه المضارع مجرى الفاعل اسم أجرى إنه:  هتوجيھ

 :  وأنشد جني

 البرودا ويلبس مرجال...  أملودا به جئت إن أرأيت

 الشھودا أحضروا أقائلن

 أھلھا ينظر كوى الجنة في إن}  فرآه فاطلع ، لُِعونَ ُمطَّ  أَْنُتمْ  َھلْ {:  تعالى قوله في عباس ابن وقال. أتقولن مجرى أقائلن فأجرى

 ينظر أن المؤمن أراد فإذا ، كوى والنار الجنة بين إن:  قال ، المبارك ابن ذكر فيما كعب قال وكذلك. وأھلھا النار إلى منھا

لَعَ {:  تعالى هللا قال ، الكوى بعض من اطلع الدنيا في له كان عدو إلى  والحسك النار وسط في أي}  اْلَجِحيمِ  َواءِ سَ  فِي َفَرآهُ  َفاطَّ

 كنت:  عمر بن عيسى لي قال:  عبيدة أبي وعن. وسطي أي:  سوائي انقطع حتى تعبت:  ويقال. مسعود ابن قاله ؛ حواليه

 تغير لقد ، عرفه لما إياه عرفه وعز جل هللا أن لوال:  العلماء بعض قال:  قال قتادة وعن. سوائي ينقطع حتى عبيدة أبا يا أكتب

َِّ {:  يقول ذلك فعند. وسبره حبره  إِنْ { ونحوه. كان على تدخل كما كاد على دخلت الثقيلة من مخففة} إن} { لَُتْرِدينِ  ِكْدتَ  إِنْ  َتا

 وقال. النار في}  اْلُمْحَضِرينَ  ِمنَ  لَُكْنتُ  َربِّي ِنْعَمةُ  َولَْوال{. النافية وبين بينھا الفارقة ھي والالم] 42:  الفرقان[}  لَُيِضلَُّنا َكادَ 

 نعمة ولوال{ جائزا لكان النار في لتوقعني} لتردين{:  قيل لو:  المبرد وقال. الھالك والردى ، لتھلكني أي} لتردين{:  الكسائي

 سيبويه عند باالبتداء مرفوع لوال بعد وما. السوء القرين من والبراءة اإلسالم بعروة باالستمساك وتوفيقه عصمته أي} ربي

 في إال مطلقا يستعمل ال وأحضر. محضرا النار في معك لكنت أي:  الفراء قال} المحضرين من لكنت{. محذوف والخبر

 .الماوردي قاله الشر؛

 محذوف والمعطوف ، العطف فاء على دخلت لالستفھام} أفما{ في والھمزة" بمائتين" وقرئ}  ِبَميِِّتينَ  َنْحنُ  أََفَما{:  تعالى قوله

 ؛ مصدرا ويكون األول من ليس استثناء يكون}  اأْلُولَى َمْوَتَتَنا إاِلَّ {. معذبين وال بميتين نحن فما منعمون مخلدون أنحن عناهم

 خلود النار أھل ويا ، موت وال خلود الجنة أھل يا:  ويقال ، الموت يذبح حين للمالئكة الجنة أھل قول من وھو. منعوت ألنه

. وصفتنا حالنا ھذه أي ؛ يعذبون وال يموتون ال أنھم في هللا بنعمة الحديث جھة على المؤمن قول من ھو:  وقيل. موت وال

 إلى مشيرا المؤمن قال ثم. الدنيا في الموت إال ليس وأنه ، البعث من ينكره كان لما للكافر توبيخا المؤمن قول من ھو:  وقيل

. فاصال} ھو{ يكون أن ويجوز. إن خبر والجملة عنه خبر بعده وما مبتدأ" ھو" يكون}  ِظيمُ اْلعَ  اْلَفْوزُ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ { ؛ فيه ھو ما

} ھذا لمثل{:  قال أعطاه وما الجنة في له هللا أعد ما رأى لما المؤمن كالم من يكون أن يحتمل}  اْلَعاِملُونَ  َفْلَيْعَملِ  َھَذا لِِمْثلِ {

 يكون أن ويحتمل]. 34:  الكھف[}  َنَفراً  َوأََعزُّ  َماالً  ِمْنكَ  أَْكَثرُ  أََنا{:  الكافر له قال ما نظير} العاملون فليعمل{ والفضل العطاء

 لِِمْثلِ { و ، والجزاء الخيرات من الجنة في ما سمعتم قد أي ؛ الدنيا ألھل وجل عز هللا قول من ھو:  وقيل. المالئكة قول من

 في الفاء:  قائل قال فإن. ھذا لمثل العاملون فليعمل - أعلم وهللا -  الكالم وتقدير:  النحاس. } اْلَعاِملُونَ  َفْلَيْعَملِ { الجزاء}  َھَذا
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 حق ألن ؛ التأخير كمثل التقديم أن فالجواب ؟ التقديم به ينوى بعدھا ما صار فكيف ، األول بعد الثاني أن على تدل العربية

 .متأخرة تكون أن بعدھا وما الخفض حروف

قُّومِ  َشَجَرةُ  أَمْ  ُنُزالً  َخْيرٌ  َذلِكَ أَ { 62:  اآلية ا ، الزَّ الِِمينَ  فِْتَنةً  َجَعْلَناَھا إِنَّ َھا ، لِلظَّ  َكأَنَّهُ  َطْلُعَھا ، اْلَجِحيمِ  أَْصلِ  فِي َتْخُرجُ  َشَجَرةٌ  إِنَّ
َياِطينِ  ُرُؤوسُ  ُھمْ  ، الشَّ ً  َعلَْيَھا لَُھمْ  إِنَّ  ُثمَّ  ، اْلُبُطونَ  ِمْنَھا َفَمالُِئونَ  ِمْنَھا آَلِكلُونَ  َفإِنَّ  إَلِلَى َمْرِجَعُھمْ  إِنَّ  ُثمَّ  ، َحِميمٍ  ِمنْ  لََشْوبا
 } اْلَجِحيمِ 

 أَمْ {. نزال خير الجنة أنعيم والمعنى ؛ البيان على}  ُنُزالً {. وعز جل هللا قول من وھو ، وخبر مبتدأ}  َخْيرٌ  أََذلِكَ {:  تعالى قوله

قُّومِ  َشَجَرةُ   ، لغة الزاي بإسكان النزل يكون أن يجوز أنه إال النزل وكذا -  النحاس -  سعة له الذي الرزق اللغة في زلوالن}  الزَّ

 مضى وقد. فيه ويقيموا معه ينزلوا أن يصلح الذي الغذاء أنه واشتقاقه ، نزلھم للقوم أقيم ومنه ؛ النزل أصله يكون أن ويجوز

 وھي:  المفسرون قال. ونتنھا لكراھتھا جھد على البلع وھو التزقم من تقةمش الزقوم وشجرة" عمران آل" سورة آخر في ھذا

 فوقھا كان من إليھا ينحدر أن من النار ألھل بد فال ؛ الماء ببرد الشجرة تحيا كما النار بلھب تحيا وأنھا ، السادس الباب في

:  قولين على ال أم العرب تعرفھا التي الدنيا شجر من ھي ھل فيھا واختلف. أسفل كان من إليھا يصعد وكذلك ، منھا فيأكلون

 أخبث من بتھامة تكون مرة شجرة إنھا:  قطرب فقال ؛ فيھا اختلفوا بھذا قال ومن. الدنيا شجر من معروفة أنھا:  أحدھما

 الزقوم شجرة يف اآلية ھذه نزلت فلما. الدنيا شجر في تعرف ال إنھا:  الثاني القول. قاتل نبات كل ھو بل:  غيره وقال. الشجر

 ابن فقال. والتمر الُزبد عندنا ھو:  فقال فسألوه إفريقية من رجل عليھم فقدم. الشجرة ھذه نعرف ما:  قريش كفار قالت

 الذي ھذا ؛ تزقموا:  ألصحابه قال ثم. وتمر بزبد فأتته ؛ زقمينا:  لجاريته جھل أبو فقال الزقوم بيوتنا في هللا أكثر:  الزبعري

 .الشجر تحرق والنار ، الشجر تنبت النار أن يزعم ؛ حمدم به يخوفنا

ا{:  تعالى قوله الِِمينَ  فِْتَنةً  َجَعْلَناَھا إِنَّ  ؟ الشجر تحرق وھي شجرة النار في تكون كيف:  قالوا أنھم وذلك ، المشركين أي}  لِلظَّ

 الذي ما]. 30:  المدثر[}  َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعلَْيَھا{:  تعالى قوله في كقولھم ھذا في واستخفافھم" سبحان" في المعنى ھذا مضى وقد

َتُھمْ  َجَعْلَنا َوَما{:  تعالى هللا فقال. الباقين فاكفوني كذا منھم أكفيكم أنا:  بعضھم قال حتى ؟ العدد ھذا يخصص  لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  إاِلَّ  ِعدَّ

 من شجرا النار في هللا يخلق أن العقل في يستحيل ال إذ ، جھال ھممن القول ھذا وكان ، االختبار والفتنة] 31:  المدثر[}  َكَفُروا

 وقع الذي االستبعاد ھذا:  وقيل. النار وخزنة والعقارب والحيات والقيود األغالل فيھا هللا يخلق كما ، النار تأكله ال جنسھا

 األعمال وزن وحملوا ، األرواح خللهتت عقاب أو نعيم على والنار الجنة حملوا حتى ، للملحدة اآلن وقع الذي ھو للكفار

 الصادق خبر ورد وإذا ، الشرع موارد من المسلمون فھمه ما دون ، أنفسھم في زوروھا معاني على والقلم واللوح والصراط

 تأويل أنه على المسلمين إجماع موضع في التأويل ثم ، تأويل له يكون أن جاز وإن تصديقه فالواجب ، العقل في موھوم بشيء

 عقوبة أي فتنة إنھا وقيل. الباطن علم إلى مصير غير من األشياء بھذه األخذ على مجمعون والمسلمون ، يجوز ال اطلب

 ].14:  الذاريات[}  َتْسَتْعِجلُونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا فِْتَنَتُكمْ  ُذوقُوا{:  قال كما ؛ للظالمين

َھا{:  تعالى قوله  ثمرھا؛ أي}  َطْلُعَھا{. جھنم في متفرعة ھي ثم منشؤھا ومنھا النار قعر أي}  اْلَجِحيمِ  أَْصلِ  فِي َتْخُرجُ  َشَجَرةٌ  إِنَّ

َياِطينِ  ُرُؤوسُ  َكأَنَّهُ { . لطلوعه طلعا سمي  الشياطين ورؤوس ، لقبحھم برؤوسھم شبھھا بأعيانھم الشياطين يعني:  قيل}  الشَّ
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 كصورة ھي حسنة صورة ولكل ، الشيطان كصورة ھو قبيح لكل لھمقو ذلك ومن. مرئي غير كان وإن النفوس في متصور

 معناه روي ؛ تخييلي تشبيه وھذا] 31:  يوسف[}  َكِريمٌ  َملَكٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ {:  يوسف صواحب عن مخبرا تعالى قوله ومنه. ملك

 :  القيس امرئ قول ومنه. والقرظي عباس ابن عن

 أغوال كأنياب زرق ومسنونة

:  األنعام[}  َواْلِجنِّ  اأْلِْنسِ  َشَياِطينَ {:  تعالى هللا قال وقد. النفوس في قبحھا من تصور لما ولكن ؛ تعرف ال لغولا كانت وإن

 رؤية العرب من كثير أدعى وقد" الشياطين رؤوس نخلھا ولكأن: " الصحيح الحديث وفي. مرئية شياطين اإلنس فمردة] 112

 وأخفھا وأخبثھا الحيات أقبح من وھي ، وأعراف رؤوس لھا حيات الشياطين:  لفراءوا الزجاج وقال. والغيالن الشياطين

 :  عرف لھا بحية المرأة شبه وقد الراجز قال. جسما

 أعرف الحماط شيطان كمثل...  أحلف حين تحلف عنجرد

 :  ناقته يصف الشاعر وقال. عف له الذي واألعرف. حماطة الواحدة

 قفر خروع بذي شيطان عمجت...  كأنه حضرمي مثنى تالعب

 : الناقة زمام يصف وقال. سيرھا في تلوت إذا:  الحية وتعمجت. ذھابه في يتلوى:  عموج وسھم. السير في االعوجاج:  التعمج

 قفر خروع بذي شيطان تعمج...  كأنه حضرمي مثنى تالعب

: الزمخشري. العرب عند معروفا ذلك وليس:  نحاسال قال. والشيطان األستن له يقال اليمن في قبيح بنبت ذلك شبه إنما:  وقيل

. قباح الحيات من ضرب الشياطين:  وقيل:  النحاس. الشياطين رؤوس ثمره يسمى الصورة منكر مر منتن خشن شجر ھو

 َطَعامٌ  لَُھمْ  لَْيسَ {] : الغاشية" في وقال. الجنة أھل رزق بدل وفاكھتھم طعامھم فھذا}  اْلُبُطونَ  ِمْنَھا َفَمالُِئونَ  ِمْنَھا آَلِكلُونَ  َفإِنَُّھمْ {

ً { الشجرة من األكل بعد أي}  َعلَْيَھا لَُھمْ  إِنَّ  ُثمَّ {. وسيأتي] 6:  الغاشية[}  َضِريعٍ  ِمنْ  إاِلَّ   ، الخلط الشوب}  َحِميمٍ  ِمنْ  لََشْوبا

. وشيابة شوبا يشوبھما بشيء خلطھما ذاإ وشرابه طعامه شاب:  الفراء قال. أشھر والفتح والفُقر كالَفقر لغتان والشوب والشب

ً  َماءً  َوُسقُوا{:  تعالى هللا قال ؛ أشنع ليكون الحار الماء:  والحميم. لھم يشاب أنه فأخبر عَ  َحِميما ]. 15:  محمد[}  أَْمَعاَءُھمْ  َفَقطَّ

 مرارة بين لھم ليجمع بالحميم الزقوم لھم يمزج:  وقيل. ودمائھم قيحھم من وصديد أعينھم بغساق الحميم لھم يشاب:  السدي

 حين كانوا أنھم على يدل ھذا إن:  قيل}  اْلَجِحيمِ  إَلِلَى َمْرِجَعُھمْ  إِنَّ  ُثمَّ {. لبالئھم وتجديدا لعذابھم تغليظا ؛ الحميم وحراوة الزقوم

 إلى يردون ثم لشربه الحميم يوردون فھم الجحيم خارج الحميم:  مقاتل وقال. إليھا يردون ثم النار غير عذاب في الزقوم أكلوا

 ابن وقرأ]. 44:  الرحمن[}  آنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا َيُطوفُونَ . اْلُمْجِرُمونَ  ِبَھا ُيَكذِّبُ  الَِّتي َجَھنَّمُ  َھِذهِ {:  تعالى لقوله ؛ الجحيم

 من موضع في الحميم ولعل:  القشيري .الواو بمعنى} ثم{ تكون أن يجوز:  عبيدة أبو قال} الجحيم إللى منقلبھم إن ثم{: مسعود

 .منھا طرف على جھنم
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ُھمْ { 74 -  69:  اآلية لِينَ  أَْكَثرُ  َقْبلَُھمْ  َضلَّ  َولََقدْ  ، ُيْھَرُعونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َفُھمْ  ، َضالِّينَ  آَباَءُھمْ  أَْلَفْوا إِنَّ  فِيِھمْ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ  ، اأْلَوَّ
ِ  ِعَبادَ  إاِلَّ  ، اْلُمْنَذِرينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  ْيفَ كَ  َفاْنُظرْ  ، ُمْنِذِرينَ   } اْلُمْخلَِصينَ  هللاَّ

ُھمْ {:  تعالى قوله  عن ؛ يسرعون أي}  ُيْھَرُعونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َفُھمْ {. بھم فاقتدوا كذلك صادفوھم أي}  َضالِّينَ  آَباَءُھمْ  أَْلَفْوا إِنَّ

. خلفھم من يستحثون} يھرعون{:  عبيدة أبو وقال. برعدة اإلسراع اإلھراع:  الفراء لقا. الھرولة كھيئة:  مجاھد وقال. قتادة

 شدة من يزعجون:  وقيل. إليھا البرد استحثه إذا النار إلى يھرع فالن جاء:  يقال ؛ المستحث المھرع:  قال. المبرد قول ونحوه

 .وأزعج استحث إذا وأھرع ھرع يقال:  الزجاج. الفضل قال ؛ اإلسراع

لِينَ  أَْكَثرُ  َقْبلَُھمْ  َضلَّ  َولََقدْ {:  تعالى قوله  العذاب أنذروھم رسال أي}  ُمْنِذِرينَ  فِيِھمْ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ {. الماضية األمم من أي} اأْلَوَّ

ِ  ِعَبادَ  إاِلَّ {. أمرھم آخر أي}  اْلُمْنَذِرينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ {. فكفروا  وقد. الكفر من هللا استخلصھم الذين أي}  لَِصينَ اْلُمخْ  هللاَّ

لِينَ  أَْكَثرُ  َقْبلَُھمْ  َضلَّ  َولََقدْ {:  تعالى قوله من ھو وقيل. }المنَذرين{ من استثناء ھو:  قيل ثم. تقدم  .} اأْلَوَّ

ْيَناهُ  ، اْلُمِجيُبونَ  َفلَنِْعمَ  ُنوحٌ  َناَداَنا َوَلَقدْ { 75:  اآلية َتهُ  َوَجَعْلَنا ، اْلَعِظيمِ  اْلَكْربِ  ِمنَ  َوأَْھلَهُ  َوَنجَّ يَّ  َعلَْيهِ  َوَتَرْكَنا ، اْلَباقِينَ  ُھمُ  ُذرِّ
ا ، اْلَعالَِمينَ  فِي ُنوحٍ  َعلَى َسالمٌ  ، اآْلِخِرينَ  فِي  } ِرينَ اآْلخَ  أَْغَرْقَنا ُثمَّ  ، اْلُمْؤِمنِينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّهُ  ، اْلُمْحِسنِينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ

 ِمنَ  اأْلَْرِض  َعلَى َتَذرْ  ال َربِّ {:  فقال قومه ھالك بمسألة قيل ودعا ؛ االستغاثة ھو الذي النداء من}  َناَداَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

اراً  اْلَكافِِرينَ  ْيَناهُ {. كنا له}  اْلُمِجيُبونَ  َفلَِنْعمَ { أي:  الكسائي قال}  اْلُمِجيُبونَ  َفلَِنْعمَ {]. 26:  نوح[}  َديَّ  أھل يعني}  َوأَْھلَهُ  َوَنجَّ

َتهُ  َوَجَعْلَنا{. الغرق وھو}  اْلَعِظيمِ  اْلَكْربِ  ِمنَ {. تقدم ما على ثمانين وكانوا معه آمن من وھم دينه، يَّ  ابن قال}  اْلَباقِينَ  ُھمُ  ُذرِّ

يََّتهُ  َوَجَعْلَنا{:  قوله فذلك ؛ نساءهو ولده إال والنساء الرجال من معه من مات السفينة من نوح خرج لما:  عباس . } اْلَباقِينَ  ُھمُ  ُذرِّ

. والنصارى واليھود والروم وفارس العرب أبو فسام:  نوح ولد من كلھم والناس ثالثة نوح ولد كان:  المسيب بن سعيد وقال

 أبو ويافث. وغيرھم والبربر بطوالق والحبشة والزنج والنوب والھند السند:  المغرب إلى المشرق من السودان أبو وحام

 ذرية{:  قوله بدليل ؛ نسل أيضا نوح ولد لغير كان:  قوم وقال. ھنالك وما ومأجوج ويأجوج والخزر والالن والترك الصقالبة

ا ِبَسالمٍ  اْھِبطْ  ُنوحُ  َيا قِيلَ {:  وقوله]. 3:  اإلسراء[} نوح مع حملنا من ُعُھمْ  َوأَُممٌ  َمَعكَ  ِممَّنْ  مٍ أُمَ  َوَعلَى َعلَْيكَ  َوَبَرَكاتٍ  ِمنَّ  ُثمَّ  َسُنَمتِّ

ُھمْ  ا َيَمسُّ َتهُ  َوَجَعْلَنا{:  اآلية معنى ھذا فعلى] 48:  ھود[}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنَّ يَّ  .أولئك أغرقنا أنا كفر من ذرية دون}  اْلَباقِينَ  ُھمُ  ُذرِّ

 في إن حتى ؛ الجميع إلى محبب فإنه ، أمة كل في حسنا ثناء عليه كناتر أي}  اآْلِخِرينَ  فِي َعلَْيهِ  َوَتَرْكَنا{:  تعالى قوله

 في عليه وتركنا{:  أحدھما:  تقديرين فيه أن الكسائي وزعم. وغيره مجاھد عن معناه روى. أفريدون إنه يقول من المجوس

 ھذه عليه تركنا أي. المبرد العباس أبي مذھب وھذا. الحسن الثناء ھذا عليه تركنا أي}  ُنوحٍ  َعلَى َسالمٌ {:  يقال} اآلخرين

]. 1:  النور. [} أَْنَزْلَناَھا ُسوَرةٌ {:  تعالى كقوله ؛ المحكي الكالم من وھو ؛ له ويدعون تسليما له يسلمون يعني ؛ باقية الكلمة

 في{ بسوء يذكر أن من له مةسال أي}  ُنوحٍ  َعلَى َسالمٌ {:  فقال ابتدأ ثم الكالم وتم. عليه وأبقينا المعنى يكون أن اآلخر والقول

 فِي{:  وقيل. سالما حسنا ثناء عليه تركنا أي} تركنا{ بـ منصوب} سالما{ مسعود ابن قراءة وفي:  الكسائي قال. }اآلخرين

: تعالى هللا قال ؛ به باالقتداء أمر إال نبي بعده يبعث لم إذ األنبياء في:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى محمد أمة في أي}  اآْلِخِرينَ 

ينِ  ِمنَ  لَُكمْ  َشَرعَ { ى َما الدِّ ً  ِبهِ  َوصَّ  َعلَى َسالمٌ { يسمي حين قال من أنه وبلغني:  المسيب بن سعيد وقال]. 13:  الشورى[}  ُنوحا
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 عليه هللا صلى هللا رسول أن حكيم بنت خولة عن الموطأ وفي. التمھيد في عمر أبو ذكره. عقرب تلدغه لم}  اْلَعالَِمينَ  فِي ُنوحٍ 

 أبي عن وفيه". يرتحل حتى شيء يضره لن فإنه خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ فليقل منزال نزل من: " قال وسلم

 لدغتني:  فقال" شيء أي من: " وسلم عليه هللا صلى هللا وسول فقال ؛ الليلة ھذه نمت ما:  قال أسلم من رجال أن ھريرة

 لم خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ أمسيت حين قلت لو إنك أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؛ عقرب

 ".تضرك

ا{:  تعالى قوله  من إنه{. كذلك جزاء أي ؛ نصب موضع في والكاف. الحسن الثناء عليھم نبقي أي} اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ

 معه يكون أن فيه واألصل. أُخر وجمعه. كفر من أي}  اآْلَخِرينَ  أَْغَرْقَنا ُثمَّ {:  ىتعال قوله. إحسانه بيان ھذا} المؤمنين عبادنا

 لتعديد ھو بل ھنا ھا للتراخي ليس} ثم{. جنسه من شيء وقبله إال آخرا يكون وال ، معروف المعنى ألن ؛ حذفت أنھا إال} من{

ً  أَوْ {:  كقوله ؛ النعم  الذين وھم ، اآلخرين أغرقت قد أني أخبركم ثم أي] 16:  البلد[}  آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ  ُثمَّ . َمْتَرَبةٍ  َذا ِمْسِكينا

 .اإليمان عن تأخروا

ً  ، َتْعُبُدونَ  َماَذا َوَقْوِمهِ  أِلَبِيهِ  َقالَ  إِذْ  ، َسلِيمٍ  بَِقْلبٍ  َربَّهُ  َجاءَ  إِذْ  ، إلِْبَراِھيمَ ◌َ  ِشيَعتِهِ  ِمنْ  َوإِنَّ { 83:  اآلية ِ  ُدونَ  آلَِھةً  أَإِْفكا  هللاَّ
 } ُمْدبِِرينَ  َعْنهُ  َفَتَولَّْوا ، َسقِيمٌ  إِنِّي َفَقالَ  ، النُُّجومِ  فِي َنْظَرةً  َفَنَظرَ  ، اْلَعالَِمينَ  بَِربِّ  َظنُُّكمْ  َفَما ، ُتِريُدونَ 

 قال. وسنته منھاجه على أي:  مجاھد وقال. دينه أھل من أي:  عباس ابن قال}  إلِْبَراِھيمَ ◌َ  ِشيَعِتهِ  ِمنْ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله

 الكلبي وقال. يستوقد حتى الكبار مع يوقد الذي الصغار الحطب وھو ، الشياع من مأخوذ وھو ، األعوان الشيعة:  األصمعي

 وھو لنوح األول وعلى. السالم عليه لمحمد ھذا على} شيعته{ في فالھاء. إلبراھيم محمد شيعة من وإن المعنى:  والفراء

 وستمائة ألفان وإبراھيم نوح بين وكان ، وصالح ھود نبيان إال وإبراھيم نوح بين كان وما ، أوال المذكور ھو ألنه أظھر،

 .الزمخشري حكاه ؛ سنة وأربعون

 القلب ما سيرين بن محمد سألت:  األعرابي عوف وقال. والشك الشرك من مخلص أي}  َسلِيمٍ  بَِقْلبٍ  َربَّهُ  َجاءَ  إِذْ {:  تعالى قوله

 كان أنه سيرين بن محمد عن وغيرھما وعوف القطان غالب عن الطبري وذكر. خلقه في وجل عز  الناصح:  فقال ؟ السليم

 ھو من الذنوب أصاب فقد سليما قلبه كان وإن ، له فھنيئا له غفر وإن ، فبذنبه هللا عذبه إن! محمد أبو مسكين:  للحجاج يقول

 في من يبعث هللا وأن ، قائمة الساعة وأن ، حق هللا أن يعلم أن:  قال ؟ السليم القلب ما لمحمد تفقل:  عوف قال. منه خير

 فقال ، قط شيئا يلعن لم إبراھيم إلى تروا ألم ، لعانين تكونوا ال بني يا:  لنا يقول أبي كان:  عروة بن ھشام وقال. القبور

 إلقائه عند الثاني ؛ وطاعته توحيده إلى دعائه عند أحدھما:  وجھين ربه إلى مجيئه ويحتمل. } َسلِيمٍ  ِبَقْلبٍ  َربَّهُ  َجاءَ  إِذْ {: تعالى

 .النار في

} ذا{ و باالبتداء رفع موضع في} ما{ تكون}  َتْعُبُدونَ  َماَذا َوَقْوِمهِ {. فيه الكالم مضى وقد ، آزر وھو} ألبيه} { أِلَِبيه َقالَ  إِذْ {

 قال. إفكا أتريدون بمعنى ؛ به المفعول على نصب} أئفكا{. } تعبدون{ بـ نصب موضع في} اذ{ و} ما{ تكون أن ويجوز. خبره

 هللا دون{ إفك من بدل} آلھة{. األرض بھم ائتفكت ومنه ، ويضطرب يثبت ال الذي وھو ، الكذب أسوأ واإلفك:  المبرد

 به ظنكم ما أي}  اْلَعالَِمينَ  بَِربِّ  َظنُُّكمْ  َفَما{. آفكين هللا دون من ألھة أتريدون بمعنى حاال يكون أن ويجوز. تعبدون أي} تريدون
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كَ  َما{:  قوله مثل ، تحذير فھو ؟ غيره عبدتم وقد لقيتموه إذا  أوھمتموه شيء أي:  وقيل]. 6:  االنفطار[ }  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

 .غيره به أشركتم حتى

 نجم إلى فنظر ، معنا فاخرج عيدنا غدا إن ملكھم إليه أرسل:  أبيه عن زيد ابن قال}  النُُّجومِ  فِي َنْظَرةً  َفَنَظرَ {:  تعالى قوله

 من وأراھم ، الجھة تلك من ھو فأوھمھم ، فيه منظورا عندھم مستعمال النجوم علم وكان. سقمي مع يطلع ھذا إن:  فقال طالع

 ابن وقال. النجوم في نظر إلى فيھما يحتاج المعيشتان وھاتان ، وفالحة رعاية أھل كانوا أنھم وذلك ؛ لنفسه عذرا معتقدھم

 علما فيھا إبراھيم نظر فكان ، ذلك أبطل نون بن يوشع على الشمس تعالى هللا حبس فلما ، النبوة من النجوم علم كان:  عباس

 يطلع ال موضع في عليه دخلوا حتى ، السالم عليه عيسى زمن إلى باقيا النجوم علم كان. الضحاك عن جويبر وحكى. نبويا

 علمھا، في تفھمھم ال اللھم:  فقال ذلك عند ربه فدعا. النجوم من:  قالوا ؟ بموضعه علمتم أين من:  مريم لھم فقالت ، منه عليه

 بين قرية في وكانوا:  الكلبي قال. مجھوال الناس في وعلمھا ، محظورا الشرع في حكمھا فصار ؛ أحد النجوم علم يعلم فال

 الخروج كلفوه لما أنھم المعنى:  الحسن وقال. قول فھذا. النجوم في ينظرون وكانوا ، جرد ھرمز لھم يقال كوفةوال البصرة

. فقال يسقم حي كل أن فعلم ، منه له طلع فيما أي ؛ الرأي من له نجم فيما نظر أنه ھذا على فالمعنى. يعمل فيما تفكر معھم

 إلى دعوه التي الساعة كانت:  وقيل. النجوم في نظر:  يدبره الشيء في فكر إذا للرجل يقال:  والمبرد الخليل}  َسقِيمٌ  إِنِّي{

 يتغير وأنه ، ومدبرا خالقا لھا أن فعلم األشياء من نجم فيما فنظر المعنى:  وقيل. الحمى فيھا تغشاه ساعة فيھا معھم الخروج

 ثم الغالب في يسقم الموت عليه كتب من ألن ؛ الموت سقم سأسقم }سقيم{ معنى:  الضحاك وقال. } َسقِيمٌ  إِنِّي{:  فقال. كتغيرھا

 جبير وابن عباس ابن وقال. الدين أخوة يعني ؛ أختي ھي سارة عن سأل لما للملك قال كما ؛ وتعريض تورية وھذا ، يموت

}  ُمْدِبِرينَ  َعْنهُ  َتَولَّْوا{ لذلك} فـ{ ، الطاعون من يھربون وكانوا ، كالطاعون يعدي وسقم مرض إلى لھم أشار أيضا والضحاك

 عن السدي عن أسباط عن حماد بن عمرو حدثنا قال أبي حدثنا:  قال الحكيم الترمذي وروى. العدوى من خوفا منه فارين أي

 خرجت لو عيدا لنا إن:  إلبراھيم قالوا:  قال مسعود ابن عن الھمداني عن سمرة وعن ، عباس ابن عن صالح وأبي مالك أبي

 أشتكي سقيم إني وقال ، بنفسه ألقى الطريق ببعض كان فلما ، معھم وخرج إليه خرجوا العيد يوم كان فلما. ديننا ألعجبك معنا

َِّ { آخرھم في نادى مضوا فلما ، صريع وھو رجله فوطئوا ، رجلي :  عبدهللا أبو قال]. 57:  األنبياء[ }  أَْصَناَمُكمْ  أَلَِكيَدنَّ  َوَتا

 .أمران له اجتمع قد يكون أن يحتمل ألنه ؛ جبير وابن عباس ابن قال لما ضبمعار ليس وھذا

 وقد. الحديث..." كذبات ثالث إال السالم عليه النبي إبراھيم يكذب لم: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الصحيح وفي:  قلت

ُھمْ  َميِّتٌ  إِنَّكَ {:  وعز جل قال وقد. لھم عرض وإنما سقيما يكن لم أنه على يدل وھو" األنبياء" سورة في مضى }  َميُِّتونَ  َوإِنَّ

 ومنه ، ذكرنا ما على الكالم معاريض من وھذا. الساعة سقيم أنه ھم فتوھموا استقبل فيما سقيم إني فالمعنى]. 30:  الزمر[

 :  لبيد وقول] داء بالسالمة كفى[ السائر المثل

 داء مةالسال فإذا ليصحني...  جاھدا بالسالمة ربي فدعوت

 فإبراھيم! عنقه في الموت من أصحيح:  أعرابي فقال! صحيح وھو مات:  فقالوا الناس عليه فالتف فجأة رجل مات وقد

ينِ  َيْومَ  َخِطيَئِتي لِي َيْغفِرَ  أَنْ  أَْطَمعُ  َوالَِّذي{:  قال ولھذا ؛ ذنبا ھذا عد واصطفائھم محلھم لقرب األنبياء كان لما لكن صادق، } الدِّ
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 واحدا ويكون نجم جمع يكون والنجوم. لكفرھم النفس سقيم أراد:  وقيل.  والحمد مبينا كله ھذا مضى وقد] 82:  راءالشع[

 .مصدرا

ً  َعلَْيِھمْ  َفَراغَ  ، َتْنِطقُونَ  ال لَُكمْ  َما ، َتأُْكلُونَ  أاَل َفَقالَ  آلَِھتِِھمْ  إِلَى َفَراغَ { 96 -  91:  اآلية  ، َيِزفُّونَ  إِلَْيهِ  أَْقَبلُوافَ  ، بِاْلَيِمينِ  َضْربا
ُ  ، َتْنِحُتونَ  َما أََتْعُبُدونَ  َقالَ   } َتْعَملُونَ  َوَما َخلََقُكمْ  َوهللاَّ

:  الكلبي وقال. إليھم مال:  قتادة وقال. إليھم جاء:  مالك أبو وقال. إليھم ذھب:  السدي قال}  آلَِھِتِھمْ  إِلَى َفَراغَ {:  تعالى قوله

 :  الشاعر وقال. مائل أي رائغ وطريق. مال إذا وروغانا روغا يروغ فراغ. متقارب والمعنى. عدل:  قيلو. عليھم أقبل

 الثعلب يروغ كما عنك ويروغ...  حالوة اللسان طرف من ويريك

 طعام األصنام يدي بين كان:  قيل وكذا. المنزلة بتلك أنزلوھا ألنھم ؛ يعقل من يخاطب كما فخاطبھا}  َتأُْكلُونَ  أاَل{:  فقال

 إليھا ھو قرب:  وقيل. للسدنة تركوه:  وقيل. بزعمھم أصنامھم بركة لتصيبه تركوه وإنما ، العيد من رجعوا إذا ليأكلوه تركوه

ً  َعلَْيِھمْ  َفَراغَ }{ َتْنِطقُونَ  ال لَُكمْ  َما ، َتأُْكلُونَ  أاَل{:  فقال ؛ االستھزاء جھة على طعاما  ألنھا باليمين لضربا خص}  ِباْلَيِمينِ  َضْربا

َِّ {:  قال حين حلفھا التي اليمين باليمين المراد:  وقيل. أنس بن والربيع الضحاك قال ؛ أشد بھا والضرب أقوى  أَلَِكيَدنَّ  َوَتا

 قوله ومنه. دلالع ھنا ھا واليمين بالعدل:  وقيل. القوة واليمين بالقوة ضربا:  وثعلب الفراء وقال]. 57:  األنبياء[}  أَْصَناَمُكمْ 

لَ  َولَوْ {:  تعالى  أال. للشمال والجور لليمين فالعدل ، بالعدل أي] 44:  الحاقة[}  ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  أَلََخْذَنا. اأْلََقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقوَّ

ُكمْ {:  قال ولذلك ؛ اليمين عن والطاعة الشمال عن والمعاصي الشمال عن العدو أن ترى : الصافات[}  اْلَيِمينِ  َعنِ  َتأُْتوَنَنا مْ ُكْنتُ  إِنَّ

 يوم بيمينه هللا بايع أنه ترى أال. الجور موضع والشمال ، المسلم من العدل موضع ھو فاليمين. الطاعة قبل من أي] 28

 هللا من برقبته الھارب للبيعة الناكث ويعطى ، بالبيعة وفي ألنه ؛ بيمينه غدا كتابه يعطى فلذلك ؛ باليمين فالبيعة ، الميثاق

ً  َعلَْيِھمْ  َفَراغَ {:  فقوله. ھناك الجور ألن ؛ بشماله  له وفى ثم الميثاق يوم عليه هللا بايع كان الذي العدل بذلك أي}  ِباْلَيِمينِ  َضْربا

 إِلَْيهِ  َفأَْقَبلُوا{. الحكيم الترمذي قاله ؛ القوة قبيل من وليس السويق وھي كالجذيذة فتاتا أي ، جذاذا األوثان تلك فجعل. ھنا ھا

 المعنى:  وقيل. يمشون:  والسدي قتادة. زيد ابن قاله ؛ يسرعون أي. بفتحھا الباقون. الياء بضم} يزفون{ حمزة قرأ}  َيِزفُّونَ 

 زفيف ومنه ؛ والعدو المشي بين تسلال يتسللون المعنى:  وقيل. بسوء آلھتھم أحد يصيب أن آمنين مھل على بجمعھم يمشون

. مجاھد قاله ؛ الخيالء مشي وھو يختالون:  وقيل. غضبا يرعدون:  سالم بن يحيى وحكى يسعون:  الضحاك وقال. مةالنعا

 :  الفرزدق وقال. زوجھا إلى العروس زفاف أُِخذ ومنه

 ُزفَّف وھي خلفه وجاءت يزف...  إفالھا قبل الشول قريع وجاء

 أزففت:  األصمعي قال. محذوف فالمفعول ھذا وعلى. التزفيف على ميحملونھ أي غيرھم يزفون فمعناه} يزفون{:  قرأ ومن

 ، بمعنى وازدففتھا وأزففتھا العروس وزففت ، وأزفوا القوم زف:  يقال لغتان ھما:  وقيل. تزف أن على حملتھا أي اإلبل

 يعرف ال أنه حاتم أبو زعم. الياء بضم" ويزفون: " النحاس. الخليل عن ذلك حكي ؛ العروس فيھا تزف التي المحفة:  والمزفة

 ؛ نحيته وطردته. ذلك إلى صيرته أي الرجل أطردت:  بقولھم وشبھھا الفراء منھم العلماء من جماعة عرفھا وقد ، اللغة ھذه

 :  وغيره ھو وأنشد
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 قھرا وأ أذل قد حصين فأمسى...  جذاعة يسود أن حصين تمنى

 الزفيف:  إسحاق أبو وقال. اإلسراع الزفيف:  يزيد بن محمد قال. فيفالز إلى يصيرون} يزفون{ فكذلك ؛ ذلك إلى صير أي

 وزن مثل ، يزف وزف من ؛ خفيفة}  َيِزفُونَ  إِلَْيهِ  َفأَْقَبلُوا{ قرؤوا قوما أن الكسائي وزعم:  حاتم أبو وقال. النعام عدو أول

 عن الكسائي صاحب وھو الفراء وروى. ئاشي الكسائي من يسمع لم حاتم وأبو حاتم أبي حكاية فھذه:  النحاس قال. يزن

 يزف وزف يقال أنه غيرھما عرفھا وقد:  إسحاق أبو قال. أعرفھا ال وأنا:  الفراء قال. مخففة} يزفون{ يعرف ال أنه الكسائي

 .}يزفون{ قرأ أحدا نعلم وال:  النحاس قال. أسرع إذا

 حداه؛ إذا زفاه من} يزفون{. للمفعول البناء على} يزفون{ و:  يالزمخشر. المھدوي ذكر فيما يزيد بن عبدهللا قراءة ھي:  قلت

 ، النعام رفيف من بالراء} يزفون{:  السميقع وابن ومجاھد الحسن عن الثعلبي وذكر. إليه لتسارعھم بعضا يزف بعضھم كأن

 .والطيران المشي بين ركض وھو

 أي} تنحون ما أتعبدون{:  محتجا فقال ، بآلھتنا ھذا فعل من قالوا أي ؛ فحذ فيه}  َتْنِحُتونَ  َما أََتْعُبُدونَ  َقالَ {:  تعالى قوله

 البراية والنحاتة. براه أي نحتا بالكسر ينحته نحته والبري النجر والنحت. تنجرونھا بأيديكم تنحتونھا أنتم أصناما أتعبدون

ُ {. به ينحت ما والمنحت  الخشب يعني ، األصنام من تعملونه ما وخلق أي نصب وضعم في} ما} { َتْعَملُونَ  َوَما َخلََقُكمْ  َوهللاَّ

َماَواتِ  َربُّ  َربُُّكمْ  َبلْ {:  كقوله ؛ وغيرھما والحجارة  استفھام} ما{ إن:  وقيل] 56:  األنبياء[}  َفَطَرُھنَّ  الَِّذي َواأْلَْرِض  السَّ

 ، مصدرا الفعل مع} ما{ تكون أن واألحسن. خالقه هللا لكن ذلك تعملون وما والمعنى ، نفي ھي:  وقيل. لعملھم التحقير ومعناه

 مذاھب إبطال ھذا وفي. للعباد واكتساب وجل عز  خلق األفعال أن:  السنة أھل مذھب وھذا وعملكم خلقكم وهللا والتقدير

. الثعلبي ذكره" وصنعته صانع كل خالق هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبو وروى. والجبرية القدرية

 فھو وصنعته صانع كل صنع وجل عز هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال حذيفة حديث من البيھقي وخرجه

 .الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى الكتاب في بيناھما وقد" سبحانه الصانع وھو الخالق

ً  لَهُ  اْبُنوا َقالُوا{ 97:  اآلية  } اأْلَْسَفلِينَ  َفَجَعْلَناُھمُ  َكْيداً  بِهِ  َفأََراُدوا ، اْلَجِحيمِ  فِي هُ َفأَْلقُو ُبْنَيانا

ً  لَهُ  اْبُنوا َقالُوا{:  تعالى قوله  َلهُ  اْبُنوا َقالُوا{ فـ بيانه" األنبياء" في تقدم ما حسب بالحجة غلبھم لما أمره في تشاوروا أي}  ُبْنَيانا

 ً  ثالثون السماء في طوله حجارة من حائطا بنوا:  عباس ابن قال. الجحيم وھو فيه ألقوه ثم ، فتضرمونه حطبا تملؤونه}  ُبْنَيانا

 واأللف. الوكيل ونعم هللا حسبي:  قال البنيان في صار فلما:  العاص بن عمرو ابن وقال. فيھا وطرحوه نارا ومألوه ، ذراعا

 الھيزن اسمه ذلك قائل أن:  الطبري وذكر. البنيان ذلك مجحي في أي ؛ جحيمه في أي ؛ الكناية على تدل} الجحيم{ في والالم

 فھو به فخسف فيھا يتبختر له حلة في يمشى رجل بينما: " الحديث فيه جاء الذي وھو ، الترك وھم فارس أعراب من رجل

 َفَجَعْلَناُھمُ {. إلھالكه احتالوا أي ؛ رالمك والكيد. بإبراھيم أي}  َكْيداً  ِبهِ  َفأََراُدوا{. أعلم وهللا" القيامة يوم إلى األرض في يتجلجل

 .كيدھم وال مكرھم فيه ينفذ ولم ، دفعھا يمكنھم لم حيث من حجته نفذت إذ المغلوبين المقھورين}  اأْلَْسَفلِينَ 
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الِِحينَ  ِمنَ  لِي َھبْ  َربِّ  ، َسَيْھِدينِ  َربِّي إِلَى َذاِھبٌ  إِنِّي َوَقالَ { 101 -  99:  اآلية  } َحلِيمٍ  بُِغالمٍ  ْرَناهُ َفَبشَّ  ، الصَّ

 َذاِھبٌ  إِنِّي َوَقالَ { النار من هللا خلصه حين وذلك ، السالم عليه إبراھيم ذلك فعل من وأول. والعزلة الھجرة في أصل اآلية ھذه

 قال. الصواب إلى نويت فيما}  َسَيْھِدينِ { فإنه ربي عبادة من أتمكن حيث إلى ومولدي قومي بلد من مھاجر أي}  َربِّي إِلَى

 ، وعبادتي بعملي ذاھب:  وقيل. الشام أرض وھي المقدسة األرض إلى ، وسارة لوط مع الخلق من ھاجر من أول ھو:  مقاتل

 الشام إلى بالمھاجرة األول وعلى. مستوفى" الكھف" في ھذا بيان مضى وقد. بالبدن ال بالعمل ذھابه ھذا فعلى. ونيتي وقلبي

 .القدس وبيت

 ھاجر لمن قاله:  وقيل. لھم توبيخا ذلك فيكون ؛ قومه من فارقه لمن ذلك قال:  قيل ثم. مدة بھا فأقام حران إلى خرج:  وقيل

 ذاھب إني:  أحدھما:  تأويالن القول ھذا على وفيه. النار في إلقائه قبل ھذا قال:  وقيل. ترغيبا منه ذلك فيكون ؛ أھله من معه

 يموت أنه تصور السالم عليه ألنه ؛ تعالى هللا إلى ذھب قد:  مات لمن يقال كما ؛ ميت إني:  الثاني. ربي علي قضاه ما إلى

ً  َبْرداً  ُكوِني{:  لھا قيل أن إلى ، فيھا يلقى ما تلف في حالھا من المعھود على ، النار في بإلقائه  إبراھيم سلم فحينئذ}  َوَسالما

 سليمان وقال. الجنة إلى:  الثاني. منھا الخالص إلى} سيھدين{:  أحدھما : تأويالن القول ھذا على} سيھدين{:  قوله وفي. منھا

 فجعلت ؛ الحطب له يجمعون جعلوا النار في إبراھيم إلقاء أرادوا لما:  وسلم عليه هللا صلى النبي أدرك ممن وھو صرد ابن

 َذاِھبٌ  إِنِّي َقالَ {  النار في ليطرح به ذھب فلما ؛ آلھتنا يذكر الذي ھذا إلى به اذھب:  وتقول ظھرھا على تحمل العجوز المرأة

ً  َبْرداً  ُكوِني َنارُ  َيا{:  تعالى هللا فقال" الوكيل ونعم هللا حسبي: " قال النار في طرح فلما. } َربِّي إِلَى ] 69:  األنبياء[}  َوَسالما

 .فأحرقه النار من عنقا هللا فأرسل. مني قرابته أجل من تحرقه لم النار إن:  عمه ابن وكان لوط أبو فقال

 في مضى وقد. غربته في به يأنس بولد ليعضده هللا دعا مخلصه أنه هللا عرفه لما} الصالحين من لي ھب رب{:  تعالى قوله

:  تعالى هللا قال. كثير ھذا مثل وحذف ، الصالحين من صالحا ولدا لي ھب أي ؛ حذف الكالم وفي. ھذا في القول" عمران آل"

 البشرى فكانت ، بذلك يوصف ال الصغير ألن ؛ الولد ذلك ببقاء بشر فكأنه كبره في حليما يكون أنه أي}  َحلِيمٍ  ِبُغالمٍ  َناهُ َفَبشَّرْ {

 ".الذاريات" في أيضا ويأتي". ھود" في تقدم كما المالئكة ألسنة على

ا{ 113 -  102:  اآلية ْعيَ  َمَعهُ  َبلَغَ  َفلَمَّ  َما اْفَعلْ  أََبتِ  َيا َقالَ  َتَرى َماَذا َفاْنُظرْ  أَْذَبُحكَ  أَنِّي اْلَمَنامِ  فِي أََرى يإِنِّ  ُبَنيَّ  َيا َقالَ  السَّ
ُ  َشاءَ  إِنْ  َسَتِجُدنِي ُتْؤَمرُ  ابِِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  }الصَّ

ا{] 103: [ اآليه  }لِْلَجبِينِ  َوَتلَّهُ  أَْسلََما َفلَمَّ

ْقتَ  َقدْ  ، اِھيمُ إِْبرَ  َيا أَنْ  َوَناَدْيَناهُ { ] 104: [ اآليه ْؤيا َصدَّ ا الرُّ  }اْلُمْحِسنِينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ

 }اْلُمبِينُ  اْلَبالءُ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ { ] 105: [ اآليه

 }َعِظيمٍ  بِِذْبحٍ  َوَفَدْيَناهُ {  106: [ اآليه

 }اآْلِخِرينَ  فِي َعلَْيهِ  َوَتَرْكَنا{ ] 107: [ اآليه
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 }إِْبَراِھيمَ  َعلَى َسالمٌ { ] 108: [ اآليه

 }اْلُمْحِسنِينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ { ] 109: [ اآليه

 }اْلُمْؤِمنِينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّهُ { ] 110: [ اآليه

ْرَناهُ { ] 111: [ اآليه ً  بِإِْسَحاقَ  َوَبشَّ الِِحينَ  ِمنَ  َنبِّيا  }الصَّ

تِِھَما نْ َومِ  إِْسَحاقَ  َوَعلَى َعلَْيهِ  َوَباَرْكَنا{ ] 112: [ اآليه يَّ  } ُمبِينٌ  لَِنْفِسهِ  َوَظالِمٌ  ُمْحِسنٌ  ُذرِّ

 :  مسألة عشرة سبع فيه

ا{:  تعالى قوله:  األولى ْعيَ  َمَعهُ  َبلَغَ  َفلَمَّ  معينا دنياه أمور في أبيه مع يسعى الذي المبلغ مع بلغ فلما ؛ الغالم له فوھبنا أي}  السَّ

ا{:  مجاھد وقال. }أَْذَبُحكَ  أَنِّي اْلَمَنامِ  فِي أََرى يإِنِّ  ُبَنيَّ  َيا َقالَ {  أعماله على له ْعيَ  َمَعهُ  َبلَغَ  َفلَمَّ  سعي سعيه وأدرك شب أي}  السَّ

:  ومقاتل الحسن. أبيه مع مشى:  قتادة. احتالم ھو:  عباس ابن وقال. سنة عشرة ثالث ابن يومئذ كان:  الفراء وقال. إبراھيم

: يقول وجل عز هللا تسمع ألم ، وصلى صام:  عباس ابن. العبادة في السعي ھو:  زيد ابن. الحجة به تقوم الذي العقل سعي ھو

 ].19:  اإلسراء[}  َسْعَيَھا لََھا َوَسَعى{

 وھو عبدهللا وابنه عبدالمطلب بن العباس بذلك قال وممن. إسحاق الذبيح:  أكثرھم فقال. بذبحه المأمور في العلماء واختلف

 أن مسعود بن عبدهللا عن الصحيح وھو. إسحاق الذبيح:  قال عباس ابن إلى يرفعانه جريج وابن الثوري وىر. عنه الصحيح

 هللا صلى هللا خليل إبراھيم ابن هللا ذبيح إسحاق بن يعقوب بن يوسف ذلك:  عبدهللا فقال. الكرام األشياخ ابن يا:  له قال رجال

 ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى يرفعه زيد بن حماد روى وقد. وسلم عليه

 ".وسلم عليھم هللا صلى إبراھيم بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف الكريم

 بن عبدهللا وعن. عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن أيضا مروي وذلك. إسحاق الذبيح:  قال جابر عن الزبير أبو وروى

 علقمة وغيرھم التابعين من به وقال. الصحابة من سبعة فھؤالء. عنه هللا رضي عمر قول وھو. إسحاق حالذبي أن:  عمر

 وعبدالرحمن ومقاتل وعطاء بزة أبي بن والقاسم وعكرمة ومسروق وقتادة األحبار وكعب جبير بن وسعيد ومجاھد والشعبي

 اليھود الكتابين أھل وعليه. إسحاق الذبيح:  قالوا كلھم ، أنس بن ومالك الھذيل أبي بن وعبدهللا والسدي والزھري سابط بن

 ، المنام في إسحاق ذبح إبراھيم أرى:  جبير بن سعيد قال. وغيرھما والطبري النحاس منھم واحد غير واختاره ، والنصارى

 ، فذبحه الكبش يذبح أن وأمره الذبح عنه هللا صرف فلما ؛ منى من المنحر به أتى حتى ، واحدة غداة في شھر مسيرة به فسار

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن النقل في أقوى القول وھذا. والجبال األودية له طويت واحدة روحة في شھر مسيرة به وسار

 عن ذلك وروي. واثلة بن عامر الطفيل وأبو ھريرة أبو ذلك قال وممن. إسماعيل ھو:  آخرون وقال. والتابعين الصحابة وعن

 بن ومحمد أنس بن والربيع ومجاھد مھران بن ويوسف والشعبي المسيب بن سعيد التابعين ومن ، أيضا عباس وابن عمر ابن

 : فأنشد الذبيح عن الضرير سعيد أبو وسئل. وعلقمة والكلبي القرظي كعب
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 والتنزيل بذاك الكتاب نطق...  إسماعيل ھديت الذبيح إن

 لتأويلوا التفسير به وأتى...  نبينا اإلله خص به شرف

 التفضيل خصه قد به شرفا...  له تنكر فال أمته كنت إن

 إسحاق كان ومتى! عقلك عنك عزب أين أصمعي يا:  فقال ، الذبيح عن العالء بن عمرو أبا سألت:  قال األصمعي وعن

 أن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. بمكة والمنحر أبيه مع البيت بنى الذي وھو ، بمكة إسماعيل كان وإنما بمكة؟

 أخبر قد وجل عز هللا بأن واحتجوا. التابعين وعن أصحابه وعن وسلم عليه هللا صلى النبي عن أكثر واألول" إسماعيل الذبيح

 عاد أنه}  َسَيْھِدينِ  َربِّي إِلَى َذاِھبٌ  إِنِّي{:  فقال لوط أخيه وابن سارة امرأته مع الشام إلى فھاجر ، قومه فارق حين إبراھيم عن

الِِحينَ  ِمنَ  لِي َھبْ  َربِّ {:  فقال ا{:  تعالى فقال}  الصَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزلَُھمْ  َفلَمَّ :  مريم[}  َوَيْعقُوبَ  إِْسَحاقَ  لَهُ  َوَھْبَنا هللاَّ

 ألنه ؛ بإسحاق بشر وإنما إبراھيم به بشره الذي الحليم الغالم في الفداء أن فذكر}  َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَدْيَناهُ {:  قال هللا وألن ؛] 49

ْرَناهُ {:  قال  القرآن في وليس ، إسماعيل له يولد أن وقبل ھاجر يتزوج أن قبل وذلك}  َحلِيمٍ  ِبُغالمٍ {:  ھنا وقال ،}  ِبإِْسَحاقَ  َوَبشَّ

 َوإِْسَماِعيلَ {:  تعالى قوله في إسحاق وند بالصبر وصفه تعالى هللا بأن:  إسماعيل إنه قال من احتج. إسحاق إال بولد بشر أنه

اِبِرينَ  ِمنَ  ُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َوَذا َوإِْدِريسَ   َكانَ  إِنَّهُ {:  قوله في الوعد بصدق ووصفه ، الذبح على صبره وھو] 85:  األنبياء[}  الصَّ

ْرَناهُ { :  قال تعالى هللا وألن ؛ به فوفى الذبح على الصبر نفسه من أباه وعد ألنه ؛] 54:  مريم[}  اْلَوْعدِ  َصاِدقَ   ِبإِْسَحاقَ  َوَبشَّ

 ً ْرَناَھا{:  قال تعالى هللا فإن وأيضا ، نبيا يكون أن وعده وقد بذبحه يأمره فكيف}  َنِبّيا }  َيْعقُوبَ  إِْسَحاقَ  َوَراءِ  َوِمنْ  ِبإِْسَحاقَ  َفَبشَّ

 فدل ، الكعبة في الكبش قرن تعليق األخبار في ورد أيضاو. يعقوب في الوعد إنجاز قبل إسحاق بذبح يؤمر فكيف] 71:  ھود[

 كيف:  قولھم أما ؛ بقاطع ليس كله االستدالل وھذا. المقدس ببيت يقع الذبح لكان إسحاق كان ولو ، إسماعيل الذبيح أن على

 ابن قال ؛ كان ما أمره من كان أن بعد بنبوته وبشرناه:  المعنى يكون أن يحتمل فإنه ، نبيا يكون بأنه وعده وقد بذبحه يأمره

 وأما. إسحاق من يولد يعقوب أن القرآن في يرد لم:  قال. يعقوب إلسحاق ولد أن بعد إسحاق بذبح أمر ولعله. وسيأتي عباس

: الزجاج وقال. تقدم ما على جبير بن سعيد قاله ما عنه فالجواب ، المقدس ببيت يقع الذبح لكان إسحاق الذبيح كان ولو:  قولھم

 .ثالث مذھب وھذا. الذبيح أيھما أعلم هللا

 السالم عليه إبراھيم ذلك رأى:  مقاتل قال}  َتَرى َماَذا َفاْنُظرْ  أَْذَبُحكَ  أَنِّي اْلَمَنامِ  فِي أََرى إِنِّي ُبَنيَّ  َيا َقالَ {:  تعالى قوله:  الثانية

 تنام ال األنبياء فإن ؛ ورقودا أيقاظا تعالى هللا نم الوحي يأتيھم الرسل كانت :  كعب بن محمد وقال. متتابعات ليال ثالث

 ابن وقال". قلوبنا تنام وال أعيننا تنام األنبياء معاشر إنا: " وسلم عليه هللا صلى قال ، المرفوع الخبر في ثابت وھذا. قلوبھم

. ذبيح  إذا ھو قال له يولد أن قبل بإسحاق إبراھيم بشر لما:  السدي وقال. اآلية بھذه واستدل ؛ وحي األنبياء رؤيا:  عباس

 ؛ ابنك بذبح يأمرك هللا إن:  يقول قائال كأن التروية ليلة في رأى إبراھيم إن:  ويقال. بنذرك فف نذرت قد:  منامه في له فقيل

 ذلك رأى يةالثان الليلة كانت فلما. التروية يوم فسمي ؟ الشيطان من أم هللا من الحلم أھذا فكر أي نفسه في روى أصبح فلما

 يوم فسمي بنحره فھم الثالثة الليلة في مثله رأى ثم. عرفة يوم فسمي هللا من ذلك أن عرف أصبح فلما ، الوعد له وقيل أيضا
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 أكبر هللا:  إبراھيم فقال. أكبر وهللا هللا إال إله ال:  الذبيح فقال. أكبر هللا أكبر هللا:  جبريل قال ذبحه لما أنه وروي. النحر

 .األمر ھذا وقوع في الناس اختلف وقد. سنة فبقي ؛  والحمد

 فكان ، رفعه يتصور لم وقع ولو ، الذبح يقع أن قبل بالذبح األمر وقع وإنما ، يقع لم الذبح نفس إن:  السنة أھل فقال:  الثالثة

ْقتَ  َقدْ {:  تعالى وقوله. ءالفدا تحقق ما بالذبح األمر امتثال من الفراغ حصل لو ألنه ؛ الفعل قبل النسخ باب من ھذا  َصدَّ

ْؤيا :  طائفة وقالت. الباب ھذا في به قيل ما أصح ھذا. منعناك لما امتنعت ثم أمكنك ما وفعلت ، عليه نبھناك ما حققت أي: }الرُّ

 آلي ظرتن ال إلبراھيم إسحاق قال:  مجاھد بقول ھذا على واستدل. قطعته الشيء ذبحت معنى ألن ؛ بوجه ينسخ مما ھذا ليس

 انقلبت:  قال ؟ لك ما له فقال. فانقلبت حلقة على فأمرھا السكين إبراھيم فأخذ ؛ األرض إلى وجھي اجعل ولكن ، فترحمني

 ، بنحاس مغشى أو نحاسا حلقه وجد:  طائفة وقالت. التأم جزءا قطع كلما كان:  بعضھم وقال. طعنا بھا اطعني قال. السكين

 وإنما بالنظر يدرك ال أمر فإنه ، صحيح نقل إلى يفتقر لكنه. اإللھية القدرة في جائز كله وھذا. امنع وجد قطعا أراد كلما وكان

 بالبيان أولى وكان ، عليھما هللا صلوات وإبراھيم إسماعيل لرتبة تعظيما تعالى هللا لبينه ذلك جرى قد كان ولو. الخبر طريقه

 للذبح أضجعه أنه رأى وإنما ، الدم وإنھار األوداج فري ھو الذي الحقيقي حبالذب أمر ما إبراھيم إن:  بعضھم وقال. الفداء من

ْقتَ  َقدْ {:  له قيل اإلضجاع من به أمر بما أتى فلما ، الحقيقي بالذبح أمر أنه فتوھم ْؤيا َصدَّ . المفھوم عن خارج كله وھذا}  الرُّ

 لما األشياء ھذه صحت لو وأيضا. التوھم منھما يكون حتى حقيقة له ليس ما األمر ھذا من يفھما أن والذبيح بالخليل يظن وال

 .الفداء إلى احتيج

 قال. ُيري أِرى من الراء وكسر التاء بضم} ترى ماذا{ عاصم غير الكوفة أھل قرأ}  َتَرى َماَذا اْنُظرْ {:  تعالى قوله:  الرابعة

 ما أي ؛ تشير ماذا العلماء قال وإنما ، غيره أحد اھذ يقل لم:  الزجاج قال. وجزعك صبرك من ترى ماذا فانظر أي:  الفراء

:  النحاس. حاتم أبو قال وكذلك. خاصة العين رؤية من ھذا يكون إنما:  وقال} ُترى{ عبيد أبو وأنكر. الرأي من نفسك تريك

 من ليس وھذا ، رشده وأريته ، الصواب فالنا أريت:  يقال ، مشھور وھو وغيرھا العين رؤية من يكون وھذا ، غلط وھذا

 على ذلك له يقل ولم. الفاعل مسمى غير} ترى{ واألعمش الضحاك عن روي وقد. رأيت مضارع} ترى{ الباقون. العين رؤية

 أََبتِ  َيا َقالَ { فـ هللا أمر في طاعة ابنه من رأى إذا عينه لتقر أو ؛ هللا ألمر صبره ليعلم شاوره وإنما ، هللا أمر في المؤامرة وجه

 :  قوله من حذف كما الجار فحذف به تؤمر ما أي}  ُتْؤَمرُ  امَ  اْفَعلْ 

 به أمرت ما فافعل الخير أمرتك

 أي] 59:  النمل[}  اْصَطَفى الَِّذينَ  ِعَباِدهِ  َعَلى َوَسالمٌ {:  كقوله ؛ الھاء حذفت ثم تؤمره فصار الضمير إلى الفعل فوصل

ُ  َشاءَ  إِنْ  ِنيَسَتِجدُ {. الذي بمعنى} ما{ و. تقدم ما على اصطفاھم اِبِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  وفقه استثنى لما:  اإلشارة أھل بعض قال}  الصَّ

   وغيرھا" يوسف" في] 5:  يوسف[ } ُبَنيَّ  َيا{ في وكذلك] 4:  يوسف[}  أََبتِ  َيا{ في الكالم مضى وقد. للصبر هللا

ا{:  تعالى قوله - الخامسة ا{ عليھم هللا وضوان وعلي عباس وابن مسعود ابن قرأو. هللا ألمر انقادا أي}  أَْسلََما َفلَمَّ }  أَْسلََما َفلَمَّ

 َوَتلَّهُ {. ابنه اآلخر وأسلم وجل عز  نفسه أحدھما أسلم:  قتادة وقال. استسلما:  عباس ابن وقال. هللا إلى أمرھما فوضا أي

ا{ تقديره البصريين عند فمحذو" لما" وجواب. القبلة إلى وجھه وحول كبه:  قتادة قال}  لِْلَجِبينِ   فديناه}  لِْلَجِبينِ  َوَتلَّهُ  أَْسلََما َفلَمَّ
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ا{:  كقوله ؛ مقحمة زائدة والواو} ناديناه{ الجواب:  الكوفيون وقال. بكبش  اْلُجبِّ  َغَياَبتِ  فِي َيْجَعلُوهُ  أَنْ  َوأَْجَمُعوا ِبهِ  َذَھُبوا َفلَمَّ

:  وقوله. اقترب أي} واقترب{]. 96:  األنبياء[}  َيْنِسلُونَ  َحَدبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُھمْ {:  وقول .أوحينا أي] 15:  يوسف[}  َوأَْوَحْيَنا

 :  القيس امرؤ وقال. لھم قال أي] 73:  الزمر[}  َوَقالَ  أَْبَواُبَھا َوفُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{

 وانتحى الحي ساحة أجزنا فلما

 :  أيضا وقال. زائدة والواو ، انتحى أي

 شبوا أبناءكم ورأيتم...  بطونكم حملت إذا حتى

 الخب الفاجر اللئيم إن...  لنا المجن ظھر وقلبتم

 أراد حين السالم عليه إلبراھيم قال الذبيح إن:  الخبر وفي. تزاد أن يجوز ال المعاني حروف من والواو:  النحاس. قلبتم أراد

 مر وأسرع ، فتحزن أمي فتراه دمي من شيء عليھا ينتضح لئال ثيابك فواكف ؛ أضطرب ال حتى رباطي أشدد أبت يا:  ذبحه

 ، فأجزع الشفرة إلى أنظر ولئال ، فترحمني وجھي إلى تنظر لئال ؛ للوجه وأقذفني علي أھون الموت ليكون حلقى على السكين

 تعمل فلم ، نحاس من صفيحة عليه هللا ضرب السكين السالم عليه إبراھيم جر فلما. السالم مني فأقرئھا أمي إلى أتيت وإذا

 ابن فال كذلك}  لِْلَجِبينِ  َوَتلَّهُ {:  تعالى قوله فذلك ؛ شيئا السكين تعمل فلم قفاه في وحز جبينه على به ضرب ثم ، شيئا السكين

ْقتَ  َقدْ  ، إِْبَراِھيمُ  َيا{ فنودي وجھه على كبه معناه:  عباس ْؤيا َصدَّ  اإلشارة تقدمت وقد. المھدوي رهذك ؛ بكبش فإذا فالتفت}  الرُّ

 للذبح محال أعطيا ، المذبوح بصورة وھذا ، الذبح بھيئة ھذا ؛ للعمل وتھيأ الوجوب اعتقد لما المعنى وأن ، صحته عدم إلى

 أي} للجبين وتله{:  الجوھري قال. أعلم وهللا. تقدم ما على الفعل قبل النسخ يتصور ھذا وعلى. سكين مر ھناك يكن ولم فداء

" لمتلك وتركوك: " عنه هللا رضي الدرداء أبي حديث ومنه ؛ والصرع الدفع والتل:  الھروي. لوجھه كبه:  تقول كما ؛ صرعه

 خزائن بمفاتيح أتيت نائم أنا بينا: " الحديث وفي. أناخھا أي" فتلھا كوماء بناقة فجاء: " آخر حديث وفي. لمصرعك أي

 في فصبت:  األعرابي ابن قال. ألقيته إذا الرجل تللت:  يقال ؛ يدي في فألقيت أي:  األنباري ابن قال" يدي في فتلت األرض

 .سقط إذا بالكسر يتل وتل ، صب إذا يتل تل:  يقال ؛ الصب والتل ؛ يدي

 يمينه وعن ، منه فشرب بشراب أتي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الساعدي سعد بن سھل عن مسلم صحيح وفي:  قلت

 ؛ قال. أحدا منك بنصيبي أوثر ال ، وهللا ال:  الغالم فقال" ھؤالء أعطي أن لي أتأذن: " للغالم فقال ؛ أشياخ يساره عنو غالم

 ثم ، هللا محبة ادعى إبراھيم إن:  اإلشارة أھل بعض وقال. يده في جعله يريد ؛ يده في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتله

 السكين وأخذ فشمر ، مرضاتي في ولدك اذبح إبراھيم يا:  له فقيل ؛ مشتركة محبة حبيبه رضي فلم ، بالمحبة الولد إلى نظر

 أن المراد وإنما ، الولد ذبح المراد يكن لم إبراھيم يا:  إليه هللا فأوحى. مرضاتك في مني تقبله اللھم:  قال ثم ، ولده وأضجع

 قال ، منامه في ولده ذبح إبراھيم أرى لما:  وغيره كعب وقال. إليك دكول رددنا إلينا بكليته قلبك رددت فلما ، إلينا قلبك ترد

 الغالم أم أتى ثم ، الرجل صورة في لھم الشيطان فتمثل. أبدا أحدا منھم أفتن ال إبراھيم آل ھذا عند أفتن لم لئن وهللا:  الشيطان

 إنه:  فقال. ذلك من به أرأف ھو كال:  قالت. ليذبحه به يذھب إنه:  قال. ال:  قالت ؟ بابنك إبراھيم يذھب أين أتدرين:  وقال

 بك يذھب أين أتدري:  فقال الغالم أتى ثم. ربه يطيع أن أحسن فقد بذلك أمره قد ربه كان فإن:  قالت. بذلك أمره ربه أن يزعم
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 سمعا ، به هللا أمره ما ليفعلف:  قال. بذلك أمره ربه أن زعم:  قال ؟ ولم:  قال. ليذبحك بك يذھب فإنه:  قال. ال:  قال ؟ أبوك

 فعرفه. ابنك بذبح فأمرك منامك في جاءك قد الشيطان أن ألظن إني وهللا ؟ تريد أين:  فقال إبراھيم جاء ثم. هللا ألمر وطاعة

 أمر لما:  عباس ابن وقال. شيئا منھم الملعون ، يصب فلم. ربي ألمر ألمضين فوهللا ، هللا عدو يا عني إليك:  فقال إبراھيم

 الوسطى الجمرة عند له عرض ثم ، ذھب حتى حصيات بسبع فرماه العقبة جمرة عند الشيطان له عرض ابنه بذبح إبراھيم

 هللا ألمر إبراھيم مضى ثم ذھب حتى حصيات بسبع فرماه األخرى الجمرة عند له عرض ثم ، ذھب حتى حصيات بسبع فرماه

 .تعالى

 لعنه إبليس بھا رمى التي الجمار عند بمنى المنحر في:  وقيل. المقام في بمكة:  فقيل فيه ذبحه أراد الذي الموضع في واختلف

 التي الصخرة على ذبحه أنه:  جبير بن سعيد عن وحكي. المسيب بن وسعيد كعب بن ومحمد عمر وابن عباس ابن قاله ؛ هللا

 تعليق األخبار في ورد فإنه ؛ أكثر واألول. لينمي على المقدس بيت من وھو بالشام ذبحه:  جريج ابن وقال. بمنى ثبير بأصل

 الكبش رأس وإن ، اإلسالم أول كان لقد بيده نفسي فوالذي:  عباس ابن وقال. بمكة ذبحه أنه على فدل ، الكعبة في الكبش قرن

 .أعلم وهللا. مكة لىإ الشام من حمل الرأس لعل:  بالشام وقع الذبح بأن قال من أجاب. يبس وقد الكعبة ميزاب من بقرنيه لمعلق

ا{:  تعالى قوله  أي}  اْلُمِبينُ  اْلَبالءُ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ {. واآلخرة الدنيا في الشدائد من بالخالص نجزيھم أي}  اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ

  : زھير قال. باله يقال وقد. عليه أنعم إذا وبالء إبالء هللا أباله:  يقال ؛ الظاھرة النعمة

 يبلو الذي البالء خير فأبالھما

 يقال وال ، يبلوه باله إال االختبار من يقال وال ، اختبره إذا يبلوه باله من الثاني بل:  آخرون وقال. باللغتين جاء أنه قوم فزعم

} فتنة والخير بالشر ونبلوكم{:  وجل عز هللا قال ؛ والشر بالخير يكون أن االختبار من كله ھذا وأصل. يبلوه االبتالء من

 .المكروه البالء من وھذا:  قال ؛ ابنه يذبح أن في به نزل الذي البالء من ھذا:  زيد أبو وقال]. 35:  األنبياء[

. المصدر بالفتح والذبح. المطحون اسم كالطحن ؛ ذبوح وجمعه المذبوح اسم الذبح}  َعِظيمٍ  بِِذْبحٍ  َوَفَدْيَناهُ {:  تعالى قوله -السابعة

 في عظيم:  النحاس قال. متقبل ألنه أو ؛ الذبيح به فدى ألنه قدره عظم وإنما. الجثة عظيم يرد ولم القدر عظيم يأ} عظيم{

 به تقرب الذي الكبش ھو:  عباس ابن وقال. المتقبل أو ، للشريف ھھنا أنه على التفسير وأھل. وللشريف للكبير يكون اللغة

 الجنة في رعى قد كان الجنة من هللا أرسله كبش أنه:  أيضا وعنه. إسماعيل به هللا فدى حتى يرعى الجنة في وكان ، ھابيل

 وھذا ، ابنه عن فداء إبراھيم فذبحه ، ثبير من عليه ھبط األروى من بتيس إال إسماعيل فدي ما:  الحسن وقال. خريفا أربعين

:  الزجاج إسحاق أبو وقال. لي وھبت اليوم بني يا:  وقال. ابنه وأعتق فذبحه أخذه إبراھيم رآه فلما. عنه هللا رضي علي قول

 .بكبش فدي أنه على التفسير وأھل. الجبلي التيس:  والوعل ، بوعل فدي أنه قيل قد

 الفحول الضحايا أفضل:  قالوا. وأصحابه مالك مذھب وھذا. والبقر اإلبل من أفضل بالغنم األضحية أن على دليل اآلية ھذه في

 وحجتھم. والبقر اإلبل من خير المعز وإناث ، إناثھا من خير المعز وفحول ، المعز فحل من أفضل أنالض وإناث ، الضأن من

 عن وغيره مجاھد وروى. بقرة وال جمل ال كبش وذلك ، سمين الجثة ضخم أي}  َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَدْيَناهُ {:  وتعالى سبحانه قوله

 وقال. } عظيم بذبح وفديناه{:  قرأ ثم ، سمين كبش يجزيك:  فقال ؟ ابني أنحر أن نذرت إني:  رجل سأل أنه عباس ابن
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 وأكثر. أملحين بكبشين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وضحى. إسحاق به لفدى الكبش من أفضل حيوانا هللا علم لو:  بعضھم

 .الشاة يمالعظ الذبح:  قال مجاھد عن الليث عن علية ابن عن شيبة أبي ابن وذكر. الكباش به ضحي ما

 موضع ليس ألنه ؛ بمنى إال أفضل الضحية:  وأصحابه مالك فقال. بثمنھا الصدقة أو األضحية:  أفضل أيھما واختلفوا

 قد يتيم في أضعه وألن بديك إال أضحي أال أبالي ما:  قال أنه بالل عن روينا:  المنذر ابن وقال. عمر أبو حكاه ؛ األضحية

. ثور وأبو مالك قال وبه. أفضل الصدقة إن الشعبي قول وھذا. به أضحي أن من إلي أحب - المحدث قال ھكذا - فيه ترب

:  قالوا حنبل بن وأحمد عمر أبو زاد. الرأي أصحاب قال وبه. الزناد وأبي ربيعة قول ھذا ؛ أفضل الضحية إن:  ثان قول وفيه

 وكذلك. النوافل سائر من أفضل العيد صالة أن مومعلو. العيد كصالة مؤكدة سنة الضحية ألن ؛ الصدقة من أفضل الضحية

 داود بن سعيد رواه ما فمنھا ؛ حسان آثار الضحايا فضل في روي وقد:  عمر أبو فال. كله التطوع من أفضل السنن صلوات

 فقةن من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن عكرمة عن زيد بن ثور عن مالك عن زنبر أبي بن

 أيھا يا:  قالت عائشة وعن. مالك حديث من غريب حديث وھو:  عمر أبو قال" الدم إھراق من هللا عند أفضل الرحم صلة بعد

 كان إال القبلة إلى بأضحيته توجه عبد من ما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني ؛ أنفسا وطيبوا ضحوا الناس

 يوفيه حتى هللا حرز في يقع فإنما التراب في وقع إن الدم فإن القيامة يوم ميزانه في ضراتمح حسنات وصوفھا وقرنھا دمھا

 ما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا أيضا الترمذي وخرج. التمھيد كتات في عمر أبو ذكره" القيامة يوم صاحبه

 ليقع الدم وإن ، وأظالفھا وأشعارھا بقرونھا القيامة يوم لتأتي إنھا الدم إھراق من هللا إلى أحب النحر يوم عمل من آدمي عمل

 حديث وھذا. أرقم بن وزيد حصين بن عمران عن الباب وفي:  قال" نفسا بھا فطيبوا األرض إلى يقع أن قبل بمكان هللا من

 .حسن

 ، لحما له اشتري بدرھمين األضحى يوم يبعثني عباس ابن كان:  عكرمة وقال. ومعروف سنة ولكنھا بواجبة ليست الضحية

 عند يضحيان ال أنھما وعمر بكر أبي عن روي وما ھذا ومجمل:  عمر أبو قال. عباس ابن أضحية ھذه فقل لقيت من:  ويقول

 ألنھم ؛ إليھم دينه في ينظر ممن بعدھم من بھم يقتدي أئمة وكانوا ، فرض واجبة أنھا عليھا المواظبة في يعتقد لئال ؛ العلم أھل

 حكى وقد. لغيرھم اليوم يسوغ ال ما ذلك في االجتھاد من لھم فساغ ، أمته وبين وسلم عليه هللا صلى النبي بين اسطةالو

 على تجب وال ، األمصار أھل من الواجدين المقيمين على واجبة األضحية:  حنيفة أبو وقال:  مختصره في الطحاوي

 ومحمد يوسف أبو وخالفه. نفسه من عليه يجب الذي مثل الصغير دهول على األضحية من الرجل على ويجب:  قال. المسافر

 قول وھذا:  عمر أبو قال. نأخذ وبه:  قال. تركھا في إليھا السبيل وجد لمن مرخص غير سنة ولكنھا بواجبة ليست:  فقاال

 وقال. بمنى الحاج إال عذر له يكون أن إال صنع ما فبئس تركھا فإن ، مقيما أو كان مسافرا تركھا ألحد ينبغي ال:  قال مالك؛

 عليه هللا صلى النبي بأن أوجبھا من احتج وقد. بواجبة وليست بمنى الحاج وعلى الناس جميع على سنة ھي:  الشافعي اإلمام

 سلمة أم بحديث آخرون احتج. باإلعادة فيه يؤمر ال فرضا يكن لم ما ألن ؛ أخرى ضحية يعيد أن نيار بن بردة أبا أمر وسلم

 إلى ذلك يجعل لم واجبا ذلك كان فلو:  قالوا" يضحى أن أحدكم وأراد العشر دخل إذا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 .وبالل البدري مسعود وأبي وعمر بكر أبي قول وھو. المضي إرادة
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 عن حكي وقد:  المنذر ابن قال. والبقر واإلبل والمعز الضأن وھي:  الثمانية األزواج المسلمين بإجماع به يضحى والذي

 وحشي ثور نزا لو:  الشافعي اإلمام وقال. رجل عن وبالظبي ، سبعة عن الوحش ببقرة يضحى:  قال أنه صالح بن الحسن

 ولدھا ألن ؛ جائز:  الرأي أصحاب وقال. أضحية ھذا من شيء يجوز ال وحشية بقرة على إنسي ثور أو ، إنسية بقرة على

 .األنعام إلى منسوبا كان إذا يجوز:  ثور أبو وقال. أمه بمنزلة

 ضحى: " قال أنس عن مسلم صحيح وفي. مستوفى األضحية من واألكل الذبح وقت في الكالم" الحج" سورة في مضى وقد

:  قال رواية في" صفاحھما على رجله ووضع وكبر وسمى بيده ذبحھما أقرنين أملحين بكبشين وسلم عليه هللا صلى النبي

 التذكية في القول" المائدة" في ومضى ، حصين بن عمران حديث" األنعام" آخر في مضى وقد" أكبر وهللا هللا مبس ويقول"

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن مسلم صحيح وفي. مستوفى أمه ذكاة الجنين ذكاة وأن ، به يذكى وما وبيانھا

 ثم" المدية ھلمي عائشة يا: " لھا فقال" به ليضحي به فأتي سواد في ظروين سواد في ويبرك سواد في يطأ أقرن بكبش أمر"

 محمد وآل محمد من تقبل اللھم هللا بسم: " قال ثم ، ذبحه ثم فأضجعه الكبش وأخذ أخذھا ثم ، ففعلت بحجر اشحذيھا: " قال

 ھذا أكبر وهللا هللا بسم:  ضحيةاأل في يقول البصري الحسن فكان ھذا في العلماء اختلف وقد. به ضحى ثم" محمد أمة ومن

 على والتسمية:  الشافعي وقال. أجزأه هللا وسمى يفعل لم وإن ، فحسن ذلك فعل إن:  مالك وقال. فالن من تقبل ولك منك

 أو ، مني تقبل اللھم قال أو ، أكرھه لم السالم عليه محمد على صلى أو ، هللا ذكر من شيئا ذلك بعد زاد فإن ، هللا بسم الذبيحة

. الذبح عند فالن من تقبل اللھم:  يقول أن يكره ؛ غيره هللا اسم مع يذكر أن يكره:  النعمان وقال. بأس فال فالن من تقبل قال

 قال السالم عليه إبراھيم أن تقدم وقد. القول ھذا يرد عائشة وحديث. للذبح يضجع أن وقبل التسمية قبل كان إذا بأس ال:  وقال

 .سنة فبقي.  والحمد أكبر هللا:  هابن ذبح أراد لما

 وكان -  أربعا: " وقال بيده فأشار ؟ الضحايا من يتقى ماذا:  سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عازب بن البراء روى

 اعورھ البين والعوراء ظلعھا البين العرجاء - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يد من أقصر يدي ويقول بيده يشير البراء

 علي عن الترمذي وفي. ذلك من اليسير في واختلف. فيه خالف وال مالك لفظ" تنقي ال التي والعجفاء مرضھا البين والمريضة

 وال مدابرة وال بمقابلة نضحي وأال واألذن العين نستشرف أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا:  قال عنه هللا رضي

 والخرقاء ، المشقوقة والشرقاء ، األذن جانب من قطع ما والمدابرة ، أذنھا طرف قطع ما والمقابلة:  قال. خرقاء وال شرقاء

 تسنن لم التي والبدن الضحايا من يتقي كان عمر بن عبدهللا أن:  نافع عن الموطأ وفي. صحيح حسن حديث ھذا قال ؛ المثقوبة

. أسنانا تعط لم كأنھا أسنانھا تنبت لم أي تسنن لم:  يالقتب قال. إلي سمعت ما أحب وھذا:  مالك قال. خلقھا من نقص والتي

 في النھي مثل وھذا. عسال يعط لم أي يعسل ولم ، سمنا يعط لم أي يسمن ولم ، لبنا يعط لم أي يلبن لم فالن:  يقال كما وھذا

 والھرم الكبر من نانھاأس سقوط كان إذا الھتماء بالشاة مالك عند يضحى أن بأس وال:  عمر أبو قال. الھتماء عن األضاحي

 ، مكروه كله والنقصان. خفيف غير عيب ألنه ؛ بھا يضحى أن يجز لم فتية وھي األسنان ساقطة كانت فإن ؛ سمينة وكانت

 الصراط على فإنھا ضحاياكم استشرقوا: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخبر وفي. الفقه كتب في وتفصيله وشرحه

 .الزمخشري ذكره" مطاياكم
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:  أخرى رواية وعنه. عباس ابن قال ؛ ابنه إبراھيم به فدى كما بكبش يفديه أنه ذبحه أو ابنه نحر نذر من أن على اآلية ودلت

 كفارة يجزيه:  محمد بن القاسم عنه وروى. الشعبي عنه الروايتين روى ؛ ابنه عبدالمطلب بھا فدى كما اإلبل من مائة ينحر

 في بھا يلزمه كلمة ھي:  حنيفة أبو وقال. منھا هللا يستغفر معصية ھو:  الشافعي وقال. هعلي شيء ال:  مسروق وقال. يمين

 إذا ولده بنحر الحلف في عليه الذي مثل عبده بنحر الحلف في عليه:  محمد قال. شيء ولده غير في يلزمه وال شاة ذبح ولده

 نذر ومن:  قال. ھدي فعليه حنث ثم يمين في إبراھيم قامم عند ولدي أنحر أنا:  قال فيمن مالك عن عبدالحكم ابن وذكر. حنث

 ابن القاضي قال ؛ عنه أھدى ھديا ابنه جعل ومن:  قال. عليه شيء فال أراد وال إبراھيم مقام عند يقل ولم ابنه ينحر أن

 الولد، ذبح إبراھيم هللا فألزم ، شرعا الشاة ذبح عن عبارة الولد ذبح جعل تعالى هللا ألن ؛ حنيفة أبو قال كما شاة يلزمه: العربي

:  الحج[}  إِْبَراِھيمَ  أَِبيُكمْ  ِملَّةَ { :  قال تعالى هللا ألن ؛ شاة يذبح أن يلزمه ولده ذبح العبد نذر إذا وكذلك. شاة بذبح عنه وأخرجه

 الولد بذبح إبراھيم يؤمر كيف:  قيل فإن. عليه محموال يكون أن فيجب ؛ فرعي التزام والنذر ، أصلي التزام واإليمان] 78

 بمن فكيف ، اإلسالم يعتقد ممن ذلك يكون وال ، هللا كتاب على اعتراض ھذا:  قلنا. يجوز ال بالمعصية واألمر معصية وھو

 المعاصي أن:  ذلك في الناس قلوب عن اإللباس يجلو والذي}  ُتْؤَمرُ  َما اْفَعلْ {:  تعالى هللا قال وقد ، والحرام الحالل في يفتي

 تعلق عما عبارة والمعصية ، األفعال من األمر به تعلق عما عبارة الطاعات وإنما ، لألعيان ذاتية بأوصاف ليست لطاعاتوا

 َھَذا إِنَّ {:  تعالى هللا قال ولھذا ، وابتالء طاعة صار إبراھيم من إسماعيل الولد بذبح األمر تعلق فلما ، األفعال من النھي به

 كيف:  قيل فإن. معصية صار أبنائنا ذبح في بنا النھي تعلق ولما ، والنفس الولد ذبح على الصبر في}  ينُ اْلُمبِ  اْلَبالءُ  لَُھوَ 

 ذلك وقع فلو:  قيل فإن ؟ الفداء ينوي وال بنذره الولد ذبح يقصد كان لو معصية يكون إنما:  قلنا. معصية وھو نذرا يصير

 ذبح عن عبارة صار الولد نذر ألن ؛ نذره في أثر وال قصده في يضره لم لكذ قصد لو:  قلنا ؟ الفداء ينو ولم المعصية وقصد

 .شرعا الشاة

. وتحبه عليه تصلي إال أمة من فما ؛ بعده األمم في جميال ثناء إبراھيم على أي}  اآْلِخِرينَ  فِي َعلَْيهِ  َوَتَرْكَنا{:  تعالى قوله

 على السالم ھو:  عكرمة وقال]. 84. الشعراء[}  اآْلِخِرينَ  فِي ِصْدقٍ  لَِسانَ  لِي َواْجَعلْ { السالم عليه إبراھيم دعاء ھو: وقيل

ا{. تقدم ما حسب] 79:  الصافات[}  اْلَعالَِمينَ  فِي ُنوحٍ  َعلَى َسالمٌ {:  مثل اآلفات من له سالمة:  وقيل. منا سالما أي إبراھيم  إِنَّ

 .تعالى هللا إلى اإلضافة استحقوا حتى حقھا العبودية أعطوا الذين من أي}  اْلُمْؤِمِنينَ  ِدَناِعَبا ِمنْ  إِنَّهُ . اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ 

ْرَناهُ {:  تعالى قوله ً  ِبإِْسَحاقَ  َوَبشَّ الِِحينَ  ِمنَ  َنِبّيا  فعلى ؛ مرتين كانت البشارة أن إلى وذھب بنبوته بشر:  عباس ابن قال}  الصَّ

 ثنينا أي}  إِْسَحاقَ  َوَعلَى َعلَْيهِ  َوَباَرْكَنا{. له واستسالمه ربه بأمر ورضاه صبره على جزاء بنبوته بشر إسحاق ھو الذبيح ھذا

 من إسرائيل بني أنبياء أخرج حين إسحاق وعلى ، أوالده وعلى إبراھيم على باركنا أي ؛ ولدھما كثرنا وقيل النعمة عليھما

 أنه القرآن عليه يدل الذي الصحيح:  المفضل قال. الذبيح ھو وأنه ماعيلإس على تعود} عليه{ في الكناية إن:  قيل وقد. صلبه

 َكَذلِكَ . إِْبَراِھيمَ  َعلَى َسالمٌ {:  قال ثم} عظيم بذبح وفديناه{:  القصة آخر في قال فلما ، الذبيح قصة قص أنه وذلك ، إسماعيل

ْرَناهُ {:  قال}  اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي ً َنِبيّ  ِبإِْسَحاقَ  َوَبشَّ الِِحينَ  ِمنَ  ا  ؛ عنه كنى}  إِْسَحاقَ  َوَعلَى{ إسماعيل على أي}  َعلَْيهِ  َوَباَرْكَنا. الصَّ

 كان إسماعيل أن في الرواة تختلف وليس ، وإسحاق إسماعيل ذرية أنھا على فدل} ذريتھما ومن{:  قال ثم. ذكره تقدم قد ألنه

 .سنة عشرة بثالث إسحاق من أكبر
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 البشارة كانت فإذا ؛ التنزيل بنص إسحاق ھو به المبشر وأن ، إسماعيل من أكبر إسحاق أن على يدل ما أوال ذكرنا قد:  قلت

 وال. عباس ابن قال كما ؛ بنبوته والثانية بوالدته األولى ؛ مرتين إبراھيم به وبشر ، إسحاق ھو شك ال فالذبيح نصا بإسحاق

 ذكر اآلية في إلسماعيل وليس إبراھيم إلى عائدة} عليه{ في والھاء لحالا على نصب} نبيا{ و الكبر حال في إال النبوة تكون

 الذبيحين؛ ابن يا:  وسلم عليه هللا صلى للنبي يقول رجال سمعت:  قال معاوية طريق من روي ما وأما. إليه الكناية ترجع حتى

 ليذبحن أمرھا عليه سھل إن  نذر ، زمزم بئر حفر لما عبدالمطلب إن:  معاوية قال ثم. وسلم عليه هللا صلى النبي فضحك

 من بمائة ففداه ؛ ابنك أفد:  وقالوا ؛ مخزوم بنو أخواله فمنعه ، عبدهللا على السھم فوقع ، أمرھا عليه هللا فسھل ،  ولده أحد

 معرفة في األعالم ابكت في ذكرناه ما على يثبت ال سنده ألن ؛ فيه حجة فال الثاني الذبيح ھو وإسماعيل ، الذبيح وھو اإلبل

 إِْبَراِھيمَ  آَباِئكَ  َوإِلَهَ  إِلََھكَ  َنْعُبدُ  َقالُوا{:  تعالى هللا قال ؛ أبا العم تجعل العرب وألن ؛ والسالم الصالة عليه المصطفى مولد

 ما وكذلك. وخالته أبوه وھما] 100:  سفيو[}  اْلَعْرشِ  َعلَى أََبَوْيهِ  َوَرَفعَ {:  تعالى وقال] 133:  البقرة[}  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ 

 الفرزدق وفي فكيف إسناده صح لو وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الفرزدق الشاعر عن روي

 .مقال نفسه

ِتِھَما ِمنْ {:  تعالى قوله يَّ  ال المسيء وإن ، مسيء ومنھم سنمح منھم:  قال والكثرة الذرية في البركة ذكر لما}  َوَظالِمٌ  ُمْحِسنٌ  ُذرِّ

 بين الفرق من بد فال ، إسماعيل ولد من كانوا وإن والعرب ، إسحاق ولد من كانوا وإن والنصارى فاليھود ؛ النبوة بنوة تنفعه

ِ  أَْبَناءُ  َنْحنُ  َوالنََّصاَرى اْلَيُھودُ  َوَقالَتِ {:  التنزيل وفي ، والكافر والمؤمن والمسيء المحسن اُؤهُ وَ  هللاَّ  ؛ اآلية] 18:  المائدة[}  أَِحبَّ

 .تقدم وقد. فضال ألنفسھم فرأوا هللا رسل أبناء أي

ا َولََقدْ { 122 -  114:  اآلية ْيَناُھَما ، َوَھاُرونَ  ُموَسى َعلَى َمَننَّ  ُھمُ  َفَكاُنوا َوَنَصْرَناُھمْ  ، اْلَعِظيمِ  اْلَكْربِ  ِمنَ  َوَقْوَمُھَما َوَنجَّ
َراطَ  َوَھَدْيَناُھَما ، اْلُمْسَتبِينَ  اْلِكَتابَ  َوآَتْيَناُھَما ، اْلَغالِبِينَ   ُموَسى َعلَى َسالمٌ  ، اآْلِخِرينَ  فِي َعلَيِھَما َوَتَرْكَنا ، اْلُمْسَتقِيمَ  الصِّ
ُھَما ، المحسنين نجزي كذلك إنا ، َوَھاُرونَ   } اْلُمْؤِمنِينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّ

 به من ما ذكر ، النبوة بعد عليه به من وما ، الذبح من إسحاق إنجاء ذكر لما}  َوَھاُرونَ  ُموَسى َعلَى َننَّامَ  َولََقدْ {:  تعالى قوله

 الغرق من وقيل. إسرائيل بني لحق الذي الرق من:  قيل}  اْلَعِظيمِ  اْلَكْربِ  ِمنَ {:  وقوله. ذلك من وھرون موسى على أيضا

:  قوله دليله ؛ جمع االثنين أن على وھذا ؛ وحدھما وھرون لموسى الضمير:  الفراء قال } َوَنَصْرَناُھمْ { . فرعون لحق الذي

 و. }وقومھما ونجيناھما{ قبله ألن ؛ الصواب ھو وھذا وقومھما وھرون لموسى الضمير:  وقيل. }وھديناھما} {وآتيتاھما{

 الصراط"و. فالن وتبينه بنفسه الشيء تبين مثل فالن واستبانه ؛ بينا صار أي كذا استبان يقال ؛ التوراة} المستبين الكتاب{

 َعلَى َسالمٌ {. الجميل الثناء يريد} اآلخرين في عليھما وتركنا{. اإلسالم دين وھو فيه اعوجاج ال الذي القويم الدين" المستقيم

ُھَما ، المحسنين نجزي كذلك إنا ، َوَھاُرونَ  ُموَسى  .تقدم } اْلُمْؤِمِنينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّ
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َ  ، اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنَ  َوَتَذُرونَ  َبْعالً  أََتْدُعونَ  ، َتتَّقُونَ  أاَل لَِقْوِمهِ  َقالَ  إِذْ  ، اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  إِْلَياسَ  َوإِنَّ { 123:  اآلية ُكمْ  هللاَّ  َوَربَّ  َربَّ
لِينَ  آَبائُِكمُ  ُبوهُ  ، اأْلَوَّ ُھمْ  َفَكذَّ ِ  ِعَبادَ  إاِلَّ  ، لَُمْحَضُرونَ  َفإِنَّ ا ، َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ  ، اآْلِخِرينَ  فِي َعلَْيهِ  َوَتَرْكَنا ، اْلُمْخلَِصينَ  هللاَّ  إِنَّ
 } اْلُمْؤِمنِينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّهُ  ، اْلُمْحِسنِينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ 

 إسرائيل:  قال مسعود ابن عن وروي. إسرائيل بني من نبي إلياس:  ونالمفسر قال}  اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  إِْلَياسَ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله

 لمن إدريس وإن{:  عبدهللا مصحف في ھو:  وقال. عكرمة وقاله} إدريس وإن{:  وقرأ. إدريس ھو وإلياس يعقوب ھو

 بعد إسرائيل بني أمرب القيم كان:  وغيره إسحاق ابن وقال. اليسع عم ھو:  عباس ابن وقال. القول بھذا وانفرد} المرسلين

 وعبدوا هللا عھد ونسوا ، إسرائيل بني في األحداث عظمت النبي حزقيل هللا قبض لما ثم ، حزقيل ثم يوقنا بن كالب يوشع

 فقيل منھم يريحه أن ربه دعا إسرائيل بنو عليه عتا فلما ، به وآمن اليسع وتبعه نبيا إلياس إليھم هللا فبعث ، دونه من األوثان

 ما إلياس يا:  فقال اليسع ومعه فخرج. تھبه وال فاركبه شيء من استقبلك فما وكذا كذا موضع إلى وكذا كذا يوم رجاخ: له

. به العھد آخر ذلك وكان ، إسرائيل بني على إياه استخالفه عالمة ذلك فكان ، األعلى الجو من بكسائه إليه فقذف. تأمرني

 سماويا ملكيا إنسيا فكان ، المالئكة مع فطار ، النور وألبسه الريش وكساه ، والمشرب المطعم لذة إلياس على هللا وقطع

 فصار. الموت مذاقة عني وتؤخر إليك ترفعني:  قال". أعطك سلني: " إللياس قال تعالى هللا أن وذلك:  قتيبة ابن قال. أرضيا

 أو ، الدنيا على حرصا ؟ تبك لم:  إليه هللا فأوحى ، فبكى الموت وأحس مرض قد كان:  بعضھم وقال. المالئكة مع يطير

 وال بعدي الحامدون يحمدك كيف جزعي إنما ، وعزتك ھذا من شيء وال ، ال:  قال ؟ النار من خوفا أو ، الموت من جزعا

:  له فقيل!! أصلي وال المصلون ويصلي! أصوم وال بعدي الصائمون ويصوم! أذكرك وال بعدي الذاكرون ويذكرك! أحمدك

 إلياس إن:  رواد أبي بن عبدالعزيز وقال. القيامة يوم يعني". ذاكر فيه يذكرني ال وقت إلى ألؤخرنك وعزتي اسإلي يا"

 ؛ الدنيا أبي ابن وذكر. عام كل في الموسم يوافيان المقدس ببيت عام كل في رمضان شھر يصومان السالم عليھما والخضر

 يصرف ال ، هللا شاء ما هللا شاء ما ، هللا إال الخير يسوق ال ، هللا شاء ما هللا شاء ما:  الموسم عن افتراقھما عند يقوالن إنھما

 ونعم هللا حسبنا هللا على توكلت ؛ هللا شاء ما هللا شاء ما ؛ هللا فمن نعمة من يكون ما ، هللا شاء ما هللا شاء ما ؛ هللا إال السوء

 إذا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع غزونا:  قال نسأ عن مكحول طريق من وذكر". الكھف" في مضى وقد. الوكيل

 ، عليھا المتوب ، لھا المغفور ، المرحومة محمد أمة من اجعلني اللھم:  يقول بصوت نحن إذا ، الحجر عند الناقة بفج كنا

 أبيض برجل أنا فإذا ، بلالج فدخلت". الصوت ھذا ما انظر ، أنس يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. لھا المستجاب

:  قال ؛ نعم:  قلت ؟ النبي رسول أنت:  قال إلي نظر فلما ، ذراع ثالثمائة من أكثر طوله ، بيض ثياب عليه ، والرأس اللحية

 كنا إذا حتى ، معه وأنا وسلم عليه هللا صلى النبي فجاء. لقاءك يريد إلياس أخوك ھذا:  له وقل السالم مني فأقرئه إليه ارجع

 فدعواني السفرة شبه السماء من شيء عليھما فنزل ، طويال فتحدثا ، وتأخرت وسلم عليه هللا صلى النبي تقدم ، منه قريبا

 ثيابه بياض إلى أنظر أنا فإذا فاحتملته سحابة وجاءت ، فتنحيت قمت أكلت فلما ، وكرفس ورمان كمأة فيھا فإذا ، معھما فأكلت

 صلى النبي فقال ؟ عليه نزل السماء أمن أكلنا الذي الطعام ھذا! وأمي أنت بأبي:  وسلم عليه هللا صلى للنبي فقلت ؛ تھوي فيھا

 رأيته وربما ، زمزم ماء من شربة حول كل وفي ، أكلة يوما أربعين كل في جبريل به يأتيني فقال عنه سألته: " وسلم عليه هللا

 ".سقاني وربما فيشرب بالدلو يمأل الجب على



69 

 

 لھم صنم اسم}  َبْعالً  أََتْدُعونَ { عقابه وتخافون عزوجل هللا يعني}  َتتَّقُونَ  ال{ إسرائيل لبني يعني}  لَِقْوِمهِ  َقالَ  إِذْ { :  تعالى قوله

 بعلبك مدينتھم سميت وبذلك يعبدونه كانوا

. ملك ھنا ھا البعل:  طائفة الوق. الصنم ھنا ھا البعل:  طائفة فقالت} بعال{ ھنا ھا وجل عز قوله في الناس اختلف:  ثعلب قال

: قال}  َبْعالً  أََتْدُعونَ {:  عباس ابن عن عكرمة عن أبان بن الحكم وروى. أكثر واألول. يعبدونھا كانوا امرأة:  إسحاق ابن وقال

 أي ؛ انصحيح والقوالن:  النحاس. ربا:  قال}  َبْعالً  أََتْدُعونَ {:  عباس ابن عن عكرمة عن السائب بن عطاء وروى. صنما

 حكى. أتسمون بمعنى} أتدعون{ و ، اختلقتموه ربا أتدعون فالمعنى. ربھا أي الدار بعل ھذا:  يقال. ربا عملتموه صنما أتدعون

 ناقة يسوم اليمن أھل من رجال عباس ابن وسمع. اليمن بلغة الرب البعل:  والسدي وقتادة وعكرمة مجاھد وقال. سيبويه ذلك

 :  دواد أبو قال. بعال الزوج سمي ومنه ؛ ربھا من أي.  ؟ ھذه بعل من:  فقال بمنى

 ورمحا سيفا متقلدا...  الوغى في بعلك ورأيت

 به فتنوا ، أوجه أربعة وله ، ذراعا عشرين طوله وكان ذھب من كان:  وقيل. منھم وھرب إلياس كسره صنم:  مقاتل

 والسدنة ، الضاللة بشريعة ويتكلم بعل جوف في يدخل شيطانال فكان ، أنبياءه وجعلوھم سادن أربعمائة أخدموه حتى وعظموه

}  اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنَ  َوَتَذُرونَ {. ذكرنا كما بعلبك مدينتھم سميت وبه. الشام بالد من بعلبك أھل وھم ، الناس ويعلمونھا يحفظونھا

َ {. يخلقون وال يصنعون الناس ألن ؛ الصانعين أحسن المعنى:  وقيل. خالق له يقال من أحسن أي  آَبائُِكمُ  َوَربَّ  َربَُّكمْ  هللاَّ

لِينَ  . والكسائي وحمزة واألعمش وثاب وابن إسحاق أبي وابن والحسن خيثم بن الربيع قرأ الثالثة األسماء في بالنصب} اأْلَوَّ

 النعت يجوز وال البدل على ھو وإنما غلط وھو:  النحاس. النعت على أنھا عبيد أبو وحكى. حاتم وأبو عبيد أبو يذھب وإليھا

 هللا ھو بمعنى:  حاتم أبو قال. بالرفع ونافع وشيبة جعفر وأبو وعاصم عمرو وأبو كثير ابن وقرأ. بتخلية ليس ألنه ؛ ھنا ھا

 الرفع أن إلى يذھب سليمان بن علي ورأيت. حذف وال إضمار بغير وخبر مبتدأ أنه - قال مما وأولى:  النحاس قال. ربكم

 جھة على}  اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنَ { على يقف لم رفع أو نصب من:  األنباري ابن. أولى فاالستئناف آية رأس قبله ألن ؛ وأحسن أولى

 .جميعا الوجھين من}  اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنَ { عن مترجم وجل عز هللا ألن ؛ التمام

ُبوهُ {:  تعالى قوله  من أي}  اْلُمْخلَِصينَ  هللاَِّ  ِعَبادَ  إاِلَّ {. العذاب في أي}  لَُمْحَضُرونَ  مْ َفإِنَّھُ {. كذبوه أنھم إلياس قوم عن أخبر}  َفَكذَّ

} َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ {. تقدم} اآلخرين في عليه وتركنا{. تقدم وقد الالم بكسر} المخلصين{ وقرئ. العذاب من نجوا فإنھم قومه

:  الحسن وقرأ. } َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ {:  والكسائي وحمزة كثير وابن عمرو وأبو عكرمة وقرأ. ونافع وشيبة األعرج قراءة

 وعليه ، السالم عليه إلياس والمراد. للتعريف التي والالم األلف عليھا دخلت ياسين كأنھا األلف بوصل} الياسين على سالم{

 العرب:  جني ابن قال. لھا رھمتغيي ويكثر األعجمية األسماء ھذه في تضطرب والعرب. أعجمي اسم ولكنه التسليم وقع

 وإذا نصب وصل إذا حمزة وكان:  الزمخشري. واحد شيء والياسين وإلياس فياسين ؛ تالعبا األعجمية باألسماء تتالعب

 الياء لزيادة ولعل. وإدريس إلياس في لغات أنھا على" وإدراسين وإدرسين إدريسين"و} إلياسين على{:  وقرئ. رفع وقف

 على سلم ثم وياسين إلياس اسمه جعل أعلم وهللا فكأنه}  َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ {:  قرأ ومن:  النحاس. معنى انيةالسري في والنون

 هللا صلى النبي قال كما ؛ السالم في داخل فھو أجله من آله على سلم إذا أنه وعلم ، مذھبه على كان ومن دينه أھل أي ؛ آله
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 قرأ ومن]. 46:  غافر[}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا{:  تعالى هللا وقال" أوفى يأب آل على صل اللھم: " وسلم عليه

 وأبو. له اسم أنه إلى يذھب إبراھيم مثل إلياسين:  قال إسحاق أبي ابن عن ھرون فروى. قول غير فيه فللعلماء} إلياسين{

 :  وأنشد ؛ عليھم سلم تهبي وأھل أنه على التسليم جمع جمع أنه إلى يذھب عبيدة

 قدي الخبيبين نصر من قدني

. معه داخل مذھبه على كان من أن على فجمعه الزبير بن عبدهللا خبيب أبا يريد وإنما. حسب بمعنى لغتان وقدي قدني:  يقال

:  قال ؛ ھذا من كثربأ يشرحه سليمان بن علي ورأيت. ومصعبا عبدهللا يريد ، التثنية على الخبيبين:  يرويه عبيدة أبي وغير

 فعلى:  قال. بالمھلب منھم رجل كل سموا أنھم على المھالبة:  فيقولون ، منھم الجليل الرجل باسم الرجل قوم تسمي العرب فإن

 تفعل العرب أن ذكر أنه إال ، ھذا من شيئا كتابه عي سيبويه ذكر وقد. بإلياس منھم رجل كل سمي} َياِسينَ  إِلْ  َعلَى َسالمٌ { ھذا

 فھو إلياس فيه يدل جمع فھو} إلياسين{ قرأ ومن:  المھدوي. النسب به يريدون األشعرون:  فيقولون ؛ النسبة جھة على ذاھ

 في حذفت كذلك ، مھلبي جمع في المھالبة نحو في المكسر جميع في النسبة ياء حذفت كما ؛ النسبة ياء فحذفت إلياسي جمع

 بل يصح ال وھذا:  السھيلي. والنميريين األشعريين يريدون والنميرون األشعرون:  سيبويه حكى وقد. المھلبون فقيل المسلم

 على سالم{:  يقول فكان ؛ واألشعريين المھالبة في تدخل كما والالم األلف ألدخل قالوه ما أراد ولو ، إلياس في لغة ھي

. والالم باأللف الزيدين على بل ، زيدين على المس:  تقول ال ؛ والالم باأللف يعرف حتى ينكر جمع إذا العلم ألن} اإللياسين

 إلياس اسمه أن كما اسمه وأنه} إلياسين على سالم{ قراءته في عبيد أبو واحتج:  النحاس. لغات ثالث فيه السالم عليه فإلياس

 وھذا. ھو سمي كذا األنبياء سمي فكما ، وسلم عليھم هللا صلى األنبياء من لغيره} آل{ على سالم السورة في ليس ألنه

 بأن والقول. عليه سالم فھو أجله من آله على سلم إذا أنه اللغة أھل قول بينا ألنا ؛ الزم غير وھو عمرو ألبي أصله االحتجاج

 بإسقاط} ياسين على سالم{ الحسن وقرأ:  الماوردي قال. إشكال األمر في وقع فقد ؛ ورواية دليل إلى يحتاج} إلياسين{ اسمه

 في ھذا فعلى ؛ ياسين آل أنھم والثاني. عباس ابن قال ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد آل أنھم أحدھما:  وجھان وفيه والالم األلف

] 20:  المؤمنون[}  َسْيَناءَ  ُطورِ {:  موضع في قال كما ، اآلي لتساوي زيدت أنھا:  أحدھما:  وجھان ياسين في الزيادة دخول

:  الثاني. له تشريفا إليه اإلضافة وتكون ، دونه أھله على السالم يكون ھذا فعلى] 2:  تينال[ } ِسيِنينَ  َوُطورِ { آخر موضع وفي

:  القرآن معاني في المتكلمين بعض قال:  السھيلي قال. وعليھم عليه السالم فيكون جملتھم في داخال فيكون للجمع دخلت أنھا

: أحدھا:  كثيرة وجوه من يبطل القول وھذا. محمد يا} يس{ يرتفس في قال من قول إلى ونزع ، السالم عليه محمد آل ياسين آل

 ، عليھم راجع التسليم وأن وھارون وموسى ونوج إبراھيم قصة في ھي كما تكون أن يلزم إلياسين قصة في الكالم سياقة أن

} الم{ و} حم{ و} سي{ فإن ؛ أيضا القول ذلك ضعف مع األخرى اآلية تلك في قيل لقول الكالم مقصود عن للخروج معنى وال

 صفات من وإما ، عباس ابن قال كما تعالى هللا أسماء من مأخوذة إما ، مقطعة حروف ھي إنما ، واحد فيھا القول ذلك ونحو

 عليه هللا صلى هللا رسول فإن وأيضا. القرآن فواتح القرآن في وسره ، سر كتاب كل في :  الشعبي قال كما وإما ، القرآن

 اسما كان ولو ، والوقف بالسكون فيھا التالوة جاءت} يس{ فإن وأيضا. } يس{ فيھا يذكر ولم" أسماء خمسة يل: " قال وسلم

َھا ُيوُسفُ {:  تعالى قال كما ؛ بالضم} يسن{:  لقال وسلم عليه هللا صلى صلى للنبي يقُ  أَيُّ دِّ  ھذا بطل وإذا] 46:  يوسف[}  الصِّ

 ، وإدراسين إدريس مثل ھو:  العالء بن عمرو أبو وقال. التسليم وقع وعليه المذكور إلياس ھو} إلياسين{ فـ ؛ ذكرناه لما القول
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ا{. }إدراسين على سالم{:  قال ثم} المرسلين لمن إدريس وإن{. مسعود ابن مصحف في ھو كذلك  ، اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ

 .تقدم}  اْلُمْؤِمِنينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّهُ 

ً  َوإِنَّ { 138 - 133:  يةاآل ْيَناهُ  إِذْ  ، اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  لُوطا ْرَنا ُثمَّ  ، اْلَغابِِرينَ  فِي َعُجوزاً  إاِلَّ  ، أَْجَمِعينَ  َوأَْھلَهُ  َنجَّ  ، اآْلَخِرينَ  َدمَّ
ُكمْ  ونَ  َوإِنَّ  } َتْعقِلُونَ  أََفال َوبِاللَّْيلِ  ، ُمْصبِِحينَ  َعلَْيِھمْ  لََتُمرُّ

ً  َوإِنَّ { :  عالىت قوله ْيَناهُ  إِذْ  ، اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  لُوطا ْرَنا ُثمَّ { . لوط قصة تقدم}  اْلَغاِبِرينَ  فِي َعُجوزاً  إاِلَّ  ، أَْجَمِعينَ  َوأَْھلَهُ  َنجَّ  َدمَّ

ُكمْ {. بالعقوبة أي}  اآْلَخِرينَ  ونَ  َوإِنَّ  } ُمْصِبِحينَ  َعلَْيِھمْ  لََتُمرُّ

. الكالم وتم بالليل أيضا عليھم تمرون} وبالليل{ الصباح وقت} مصبحين{ وآثارھم منازلھم عل رونتم أي:  العرب خاطب

 .وتتدبرون تعتبرون أي}  َتْعقِلُونَ  أََفال{

 َفاْلَتَقَمهُ  ، اْلُمْدَحِضينَ  ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَھمَ  ، اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  إَِلى أََبقَ  إِذْ  ، اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  ُيوُنسَ  َوإِنَّ { 144 -  139:  اآلية
ِحينَ  ِمنَ  َكانَ  أَنَّهُ  َفلَْوال ، ُملِيمٌ  َوُھوَ  اْلُحوتُ   } ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْطنِهِ  فِي لَلَبِثَ  ، اْلُمَسبِّ

 -:  مسائل ثمان فيه

 عليھا نزل التي العجوز ابن وھو ، متى ابن ووھ ، النون ذو ھو يونس}  اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  ُيوُنسَ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله:  األولى

 عنه تدخر وال ، وتؤانسه بنفسھا تخدمه يونس أم وكانت ، يرضع صبي ويونس أشھر ستة قومه من عندھا فاستخفى ، إلياس

 تطوف إلياس أثر في فخرجت ، يونس المرأة ابن ومات ، بالجبال فلحق البيوت ضيق سئم إلياس إن ثم. عليھا تقدر كرامة

 من يوما عشر أربعة بعد الصبي إلى إلياس فجاء ؛ ولدھا لھا يحيى لعله لھا هللا يدعو أن فسألته ، وجدته حتى الجبال في راءهو

 أرض من نينوى أھل إلى يونس هللا وأرسل. السالم عليه إلياس بدعوة متى بن يونس هللا فأحيا هللا ودعا وصلى فتوضأ ، موته

 خروجه في يونس قصة" األنبياء" في ومضى" يونس" سورة في بيانه تقدم حسبما ، تابوا ثم ماألصنا يعبدون وكانوا الموصل

 عليه جبريل إن:  حوشب بن شھر عن الطبري قال. بعده أو إياه الحوت التقام قبل كانت ھل رسالته في واختلف. مغاضبا

. ذلك من أعجل األمر:  قال. دابة ألتمس:  قال. محضرھ قد العذاب أن فأنذرھم نينوى أھل إلى انطلق:  فقال يونس أتي السالم

 السفينة احتبست السفينة ركب فلما ، فركب السفينة إلى فانطلق فغضب:  قال. ذلك من أعجل األمر:  قال. حذاء ألتمس:  قال

 لك نجعل لم إنا !حوت أيا:  الحوت فنودي ؛ بذنبه يبصبص الحوت فجاء ، فسھم:  قال  ، فتساھموا:  قال. تتأخر وال تتقدم ال

 حتى به انطلق ثم ، األبلة إلى به مر حتى المكان ذلك من الحوت فالتقمه:  قال. ومسجدا حرزا له جعلناك إنما ؛ رزقا يونس

 بن شھر حدثنا قال ھالل أبو حدثنا قال الحسن حدثنا قال الحارث حدثنا. نينوى في ألقاه حتى انطلق ثم ، دجلة على به مر

 ، لربه مغاضبا يخرج ال الرسول بأن ھؤالء واستدل ؛ الحوت نبذه ما بعد يونس رسالة كانت إنما:  قال عباس ابن عن حوشب

 وتبليغه ، إليه بدعائھم هللا أمره ما إلى إليھم أرسل من دعائه بعد منه ذلك كان:  آخرون وقال. النبوة قبل منه جرى ما فكان

 طاعة يراجعوا ولم يتوبوا لم إذ ففارقھم لھم وقته وقت في هللا بأس من ھمحذر كان ما نزول وعدھم ولكنه ، ربه رسالة إياھم

 يونس وبلغ ، عنھم العذاب هللا فرفع ، هللا إلى تابوا -  تنزيله في تعالى هللا قال كما -  وغشيھم العذاب القوم أظل فلما ، هللا

 وكره ربه مغاضبا فذھب. وعدي فكذب عداو وعدتھم:  وقال ذلك من فغضب وعدھموه كان الذي العذاب وارتفاع سالمتھم
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 على الصحيح وھو" األنبياء" في ھذا مضى وقد. عباس ابن عن جبير بن سعيد رواه ؛ الكذب عليه جربوا وقد ، إليھم الرجوع

 ولو أعجمي اسم ألنه ؛ نسيو ينصرف ولم]. 147:  الصافات[}  َيِزيُدونَ  أَوْ  أَْلفٍ  ِماَئةِ  إِلَى َوأَْرَسْلَناهُ {:  تعالى قوله عند يأتي ما

 بَيعفر سميت وإن ؛ صرفته بُيعفر سميت إذا أنك كما يفعل األفعال في ليس ألنه ؛ الياء أول في كانت وإن النصرف عربيا كان

 .تصرفه لم

 خرج ألنه ؛ أبق ليونس قيل إنما:  غيره وقال. آبق غالم ومنه ؛ تباعد أبق أصل:  المبرد قال}  أََبقَ  إِذْ {:  تعالى قوله:  الثانية

 وقد وجمعا واحدا ويكون ويؤنث يذكر} والفلك{ المملوءة أي}  اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  إِلَى{. الناس من مستترا وجل عز هللا أمر بغير

 لم فلما ؛ هللا أمور عند النفس وبذل الھوى ترك العبودية وإنما ، العبودية عن أبق ألنه آبقا سماه:  الحكيم الترمذي قال. تقدم

 عزمة وكانت ، اآلبق اسم لزمه ھواه وآثر ،" األنبياء" في بيانه تقدم حسبما الملك من العزمة عليه اشتدت عندما النفس يبذل

 آبقا فسماه هللا عند الذي الصواب يصب فلم يونس فتحرى ؛ نفسه بحظ ال هللا حق وبحظ ، نفسه أمر في ال هللا أمر في الملك

 .ومليما

 .تجال التي السھام من وأصله:  قال ، فقارع:  المبرد قال}  َفَساَھمَ {:  عالىت قوله:  الثالثة

 :  الشاعر قال ؛ الزلق من وأصله. هللا وأدحضھا حجته دحضت:  الفراء قال. المغلوبين من:  قال}  اْلُمْدَحِضينَ  ِمنَ  َفَكانَ {

 العيون بقتلھم قرت فقد...  فج بكل المدحضين قتلنا

:  وقيل. يستحق لم أو ذلك استحق ، يالم الذي فھو الملوم فأما. عليه يالم بما أتى أي}  ُملِيمٌ  َوُھوَ  اْلُحوتُ  َفاْلَتَقَمهُ {. المغلوبين أي

 تكسر لم:  الكسائي قال} المسبحين من كان أنه فلوال{. العمل بذلك معيبا فصار شيئا عمل إذا الرجل الم:  يقال. المعيب المليم

}  اْلُمَسبِِّحينَ  ِمنَ  َكانَ  أَنَّهُ  َفلَْوال{. لوال جواب في الالم إنما ؛ قال كما واألمر:  النحاس. لھا ليست الالم ألن ؛ الالم لدخول" أن"

 كم واختلف. القيامة يوم إلى له قبرا الحوت بطن يكون أي ؛ له عقوبة أي}  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْطِنهِ  فِي لَلَِبثَ { المصلين من أي

. أيام سبعة:  عطاء. يوما عشرين:  الضحال. يوما أربعين:  سليمان بن ومقاتل والكلبي السدي فقال. الحوت بطن يف أقام

 .أعلم وهللا. واحدة ساعة:  وقيل. أيام ثالثة:  حيان بن مقاتل

 في يونس حبس -  هذكر تعالى هللا أراد لما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي حديث من الطبري روى

 فلما ؛ البحر من مسكنه إلى به ھوى ثم فأخذه عظما تكسر وال لحما تخدش وال خذه أن الحوت إلى هللا أوحى الحوت بطن

 إن: " الحوت بطن في وھو إليه وتعالى تبارك هللا فأوحى ؟ ھذا ما نفسه في فقال حسا يونس سمع البحر أسفل إلى به أنتھى

 صوتا نسمع إنا ربنا يا:  فقالوا تسبيحه المالئكة فسمعت: " قال" الحوت بطن في وھو فسبح: " قال" البحر دواب تسبيح ھذا

 كان الذي الصالح العبد:  قالوا" البحر في الحوت بطن في فحبسته عصاني يونس عبدي ذلك: " قال" غريبة بأرض ضعيفا

:  تعالى قال كما الساحل في بقذفه الحوت فأمر ذلك ندع له فشفعوا. نعم قال ؟ صالح عمل وليلة يوم كل في منه إليك يصعد

 اللحم نشر قد المنفوس كالصبى الساحل على الحوت ألقاه أنه - ذكره تعالى - هللا به وصفه الذي سقمه وكان" . }  َسقِيمٌ  َوُھوَ {

 ، البر إلى انتھوا حتى ميفارقھ ولم ، ويسبح يونس فيه يتنفس رأسه رافعا السفينة مع سار الحوت أن:  روي وقد. والعظم

 عن أصحابنا من واحد غير أخبرني:  العربي ابن وقال. تفسيره في الزمخشري ذكره ؛ فأسلموا شيء منه يغير لم سالما فلفظه
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 عن يتعالى ھو ، ال:  فقال ؟ جھة في الباري عن سئل أنه:  الجويني يوسف بن عبدهللا بن عبدالملك المعالي أبي الحرمين إمام

:  له فقيل" متى بن يونس على تفضلوني ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول عليه الدليل:  قال ؟ عليه الدليل ما:  له يلق. ذلك

. علينا ھي:  فقاال رجالن فقام. دينا بھا يقضي دينار ألف ھذا ضيفي يأخذ حتى أقوله ال:  فقال ؟ الخبر ھذا في الدليل وجه ما

 ، الحوت فالتقمه البحر في بنفسه رمى متى بن يونس إن:  فقال. علي ھي:  واحد فقال. عليه يشق نهأل ؛ اثنين بھا يتبع ال فقال

الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{ ونادى ، ثالث ظلمات في البحر قعر في فصار  هللا أخبر كما] 87:  األنبياء[}  الظَّ

 موضع إلى به انتھى حتى ، صعدا به وارتقى األخضر الرفرف على جلس حين وسلم عليه هللا صلى محمد يكن ولم ، عنه

 الحوت بطن في يونس من تعالى هللا إلى بأقرب أوحى ما إليه وأوحى ، به ناجاه بما ربه ومناجاه ، األقالم صريف فيه يسمع

 .البحر ظلمة في

 فقال. أحدكم بخطيئة ھذه:  فقالوا ، الريح من عاصفة أھلھا أصاب نةالسفي في ركب لما السالم عليه يونس أن:  الطبري ذكر

 َفَكانَ  َفَساَھمَ {. بسھامھم أفاضوا حتى عليه أبوا وأنھم ، البحر في فألقوني خطيئتي ھذه:  الذنب صاحب ھو أنه وعرف يونس

 من فكان الثانية بسھامھم أفاضوا حتى هعلي أبوا وأنھم. بذنبي األمر ھذا أن أخبرتكم قد:  لھم فقال}  اْلُمْدَحِضينَ  ِمنَ 

 البحر، في نفسه ألقى ذلك رأى فلما. المدحضين من فكان الثالثة سھامھم أعادوا حتى البحر في يلقوه أن أبوا وأنھم المدحضين،

 أن السفينة كادت ريح جاءتھم إذ بعيد غير فساروا ورقد تقنع السفينة في ركب لما أنه وروي. الحوت فابتلعه الليل تحت وذلك

 انطلق ثم. الريح تلك عنھم هللا فرفع معھم هللا فدعا ؛ معنا يدعوا النائم الرجل أيقظوا:  فقالوا فدعوا السفينة أھل فاجتمع ، تغرق

 رفع إذ كذلك ھم فبينما:  قال. الريح فارتفعت ودعوا فأيقظوه ، تغرق أن السفينة كادت ريح فجاءت ، فرقد مكانه إلى يونس

 ولذھب لسرتم البحر في طرحتموني فلو أجلي من ھذا قوم يا:  يونس لھم فقال ، السفينة يبتلع أن أراد إليھم رأسه عظيم حوت

 ؛ يونس على فوقع فتساھموا:  قال. البحر في رميناه عليه وقعت فمن ، نتساھم حتى نطرحك ال:  قالوا. والروع عنكم الريح

 يا:  لھم فقال. يونس على فوقع ففعلوا. أخرى مرة نتساھم حتى نفعل ال:  فقالوا ؛ أوتيتم أجلي فمن اطرحوني قوم يا:  لھم فقال

 إلى به فانطلقوا ؛ عليه السھم وقع أي} المدحضين من فكان فساھم{:  وجل عز هللا قول فذلك ؛ أوتيتم أجلي فمن اطرحوني قوم

 الجانب إلى به رجعوا ثم ، بالحوت فإذا ، السفينة جانب لىإ به جاؤوا ثم ، فاه فاتح الحوت فإذا ، البحر في ليلقوه السفينة صدر

 لك أجعله لم إني:  الحوت إلى تعالى هللا فأوحى ؛ الحوت فالتقمه بنفسه ألقى ذلك رأى فلما ؛ فاه فاتح بالحوت فإذا ، اآلخر

 إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال أَنْ {:  الظلمات في فنادى ليلة أربعين الحوت بطن في فمكث. وعاء له بطنك جعلت ولكن رزقا

الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ْيَناهُ  لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا. الظَّ  .ويأتي تقدم وقد] 87:  األنبياء[}  اْلُمْؤِمِنينَ  ُنْنِجي َوَكَذلِكَ  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَنجَّ

 ابن قال" عمران آل" في تقدم ما على شرعنا في وجاءت ، قبلنا من شرع في بھا معموال كانت القرعة أن الفقه من ھذا ففي

 بين أقرع سفرا أراد إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  األول. مواطن ثالثة في الشرع في القرعة وردت وقد:  العربي

 له مال ال أعبد ستة أعتق رجال أن إليه رفع وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  الثاني. معه بھا خرج سھمھا خرج فأيتھن نسائه،

 وتوخيا اذھبا: " فقال درست قد مواريث في إليه اختصما رجلين أن:  الثالث. أربعة وأرق اثنين فأعتق ؛ بينھم فأقرع ، غيرھم

 وجريان ، والقسمة ، والعتق ، النكاح في القسم وھي ، مواطن ثالثة فھذه". صاحبه منكما واحد كل وليحلل واستھما الحق

 الصحيح ؛ قولين على الغزو في الزوجات بين القرعة في علماؤنا واختلف. التشھي داء وحسم لاإلشكا لرفع فيھا القرعة
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. القرعة إال يبق فلم إيثار منھن واحدة واختيار ، يمكن ال بجميعھن السفر أن وذلك. األمصار فقھاء قال وبه ؛ اإلقراع منھما

 وتعيينھما ، الموت مرض في العتق فيه له يجوز الذي القدر ھوو ، ثلث منھما اثنين كل فإن ؛ الستة األعبد مسألة في وكذلك

 فصارت ، القرعة إال الحق يميز لم المواريث أعيان في وقع إذا التشاجر وكذلك. القرعة إال يبق فلم شرعان يجوز ال بالتشھي

 ، فيھا الحكم لفصل وأقوى ، لھا بين فذلك ، مشكل كل في تجري أن عندي والحق:  قال. أشكل إذا المستحق تعيين في أصال

 .العتق في اإلماء بين كالقرعة الطالق في الزوجات بين القرعة إن:  قلنا ولذلك ؛ عنھا اإلشكال لرفع وأجلى

 ؛ إيمانه في وزيادة ، برھانه لتحقيق مقدمة وزمانه يونس في ذلك كان وإنما. يجوز ال البحر في اآلدمي إلقاء على االقتراع

. جنايته مقدار على والتعزير الحدود عليه تجرى وإنما ، البحر أو النار في به يرمى وال يقتل أن عاصيا انك لمن يجوز ال فإنه

 بعضھم فيطرح ، عليھم تضرب القرعة أن السفينة تخفيف إلى فاضطروا القوم على ھال إذا البحر أن الناس بعض ظن وقد

 .وجل عز هللا قضاء على يصبرون ولكنھم ، األموال في ذلك نماوإ الرجال بعض برمي تخف ال فإنھا ؛ فاسد وھذا ؛ تخفيفا

 صاحبه يرفع الصالح العمل إن:  قيل ولذلك ؛ نجاته سبب كان تسبيحه وأن ، المسبحين من كان يونس أن وجل عز هللا أخبر

 وقال. فنجاه له وجل زع هللا لحفظ ذلك قبل يصلي كان:  قتادة قال. المصلين من} المسبحين من{:  عباس ابن قال. عثر إذا

 العمل إن - الحكمة في ومكتوب:  قال}  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْطِنهِ  فِي لَلَِبثَ { صالح عمل ذلك قبل له كان أنه لوال:  أنس بن الربيع

. ابدينالع من:  وھب وقال. المعصية قبل المطيعين المصلين من} المسبحين من{:  مقاتل وقال. عثر إذا ربه يرفع الصالح

 وإن ، البالء حال في به هللا فذكره الرخاء حال في صالحا عمال قدم ولكنه ؛ الحوت بطن في صالة له كان ما:  الحسن وقال

 .متكأ وجد عثر وإذا ، صاحبه ليرفع الصالح العمل

 العبد، فيجتھد" فليفعل صالح عمل من خبيئة له تكون أن منكم استطاع من: " وسلم عليه هللا صلى قوله المعنى ھذا ومن:  قلت

 ويسترھا ، بجھده ويخبؤھا ، وفقره فاقته ليوم ويدخرھا ، ربه وبين بينه فيھا يخلص ، عمله صالح من خصلة على ويحرص

 عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر ابن حديث من ومسلم البخاري خرج وقد. إليه كان ما أحوج نفعھا إليه يصل ، خلقه عن

 فم على فانحطت جبل في غار إلى فأووا المطر أخذھم يتماشون - قبلكم كان ممن رواية في - نفر ثالثة نمابي: " قال أنه وسلم

 يفرجھا لعله بھا هللا فادعوا  صالحة عملتموھا أعماال انظروا لبعض بعضھم فقال عليھم فانطبقت الجبل من صخرة الغار

 إاِلَّ  إِلَهَ  ال{:  الحوت بطن في قال لما:  جبير بن سعيد وقال. تمامه عن أغنت شھرته ، مشھور وھو بكماله الحديث..." عنكم

الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ   .الحوت بطن في المصلين من}  اْلُمَسبِِّحينَ  ِمنَ {:  وقيل. الحوت قذفه] 87:  األنبياء[}  الظَّ

 فسبح:  قال. الطبري ذكره الذي قبل المذكور ھريرة أبي حديث يدل ليهوع ، للجنان الموافق اللسان تسبيح أنه واألظھر:  قلت

 على} كان{ وتكون. غريبة بأرض ضعيفا صوتا نسمع إنا ربنا يا:  فقالوا ؛ تسبيحه المالئكة فسمعت:  قال. الحوت بطن في

: قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن وقاص أبي بن سعد عن داود أبي كتاب وفي. المسبحين من أنه فلوال أي ؛ زائدة القول ھذا

الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{ الحوت بطن في النون ذي دعاء"  في مسلم رجل به يدع لم] 87:  األنبياء[}  الظَّ

 الحوت بطن وفي ، بحامس مصليا قبل كان السالم عليه فيونس" األنبياء[ سورة في ھذا مضى وقد" له استجيب إال قط شيء

 .تقدم وقد. ومسجدا حرزا له جعلناك إنما ؛ رزقا لك يونس نجعل لم إنا:  الحوت فنودي:  الخبر وفي. كذلك
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 ، َيِزيُدونَ  أَوْ  أَْلفٍ  ةِ ِمائَ  إِلَى َوأَْرَسْلَناهُ  ، َيْقِطينٍ  ِمنْ  َشَجَرةً  َعَلْيهِ  َوأَْنَبْتَنا ، َسقِيمٌ  َوُھوَ  بِاْلَعَراءِ  َفَنَبْذَناهُ {  148 - 145:  اآلية
ْعَناُھمْ  َفآَمُنوا  } ِحينٍ  إِلَى َفَمتَّ

. الموصل من قرية بساحل قذفه الحوت أن روي}  َيْقِطينٍ  ِمنْ  َشَجَرةً  َعلَْيهِ  َوأَْنَبْتَنا ، َسقِيمٌ  َوُھوَ  ِباْلَعَراءِ  َفَنَبْذَناهُ {:  تعالى قوله

 شجرة:  قال ؟ اليقطينة وما ھريرة أبا يا:  فقلنا ؛ يقطينة عليه هللا وأنبت العراءب يونس طرح:  ھريرة أبي عن قسيط ابن وقال

 وبكرة عشية كل لبنھا من فترويه عليه فتفشج - األرض ھشاش أو - األرض خشاش من تأكل وحشية أروية له هللا ھيأ ؛ الدباء

 مثل فطرحه ، البحر ساحل في لفظه حتى - الحوت يعني - به خرج:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد وقال. نبت حتى

 يقطين، من شجرة عليه هللا أنبت البحر ساحل على الحوت ألقاه لما يونس إن:  وقيل. شيء خلقه من ينقص لم المنفوس الصبي

 فحزن ، يبست فوجدھا الشجرة إلى يوم ذات رجع ثم. قوته إليه رجعت حتى اللبن من عليه تتقطر القرع شجرة ذكر فيما وھي

 من ، إسرائيل بني من وزيادة ألف مائة على تحزن ولم ، عليھا وبكيت شجرة على أحزنت:  له فقيل ؛ فعوتب عليھا وبكى

 تغطى الموز شجرة:  وقيل. التين شجرة ھي:  وقيل. جميعا إھالكھم وأردت ، العدو أيدي في أسرى ، خليلي إبراھيم أوالد

 وتعالى تبارك هللا إن ثم. يأتي ما على اليقطين شجرة أنھا على واألكثر. رھاثما على وأفطر ، بأغصانھا واستظل ، بورقھا

 عن فسأله راعيا لقي حتى إليھم فعمد ، عليھم تاب قد تعالى هللا أن ويخبرھم قومه يأتي أن أمره ثم. الصالحين من فجعله اجتباه

 قد أني فأخبرھم:  له فقال. رسولھم إليھم يرجع أن رجاء على وأنھم ، بخير أنھم فأخبره ، ھم وكيف حالھم وعن يونس قوم

 تشھد الشجرة وھذه قال ؟ وماذا:  قال ، يونس لقيت أنك لك تشھد فيھا أنت التي البقعة وھذه:  قال ؟ وماذا:  قال. يونس لقيت

 حتى علي جلواتع ال:  فقال شرا به وھموا فكذبوه يونس لقى أنه فأخبرھم قومه إلى الراعي رجع وأنه. يونس لقيت أنك لك

 والشجرة الشاة واستنطق ؛ يونس لقي أنه فأخبرتھم فاستنطقھا ، يونس فيھا لقي التي البقعة إلى بھم غدا أصبح فلما ، أصبح

 .ذلك بعد أتاھم يونس إن ثم ، يونس لقي أنه فأخبرتاھم

. األعرابي ابن قال ؛ بالصحراء}  ِباْلَعَراءِ {. تركناه:  وقيل. طرحناه}  َفَنَبْذَناهُ {. هللا رحمه الطبري قبله وما الخبر ھذا ذكر

 وجه العراء:  عبيدة أبو وقال:  قال. الخالي المكان العراء:  الفراء. األرض من الواسع:  عبيدة أبو. بالفضاء:  األخفش

 :  خزاعة من لرجل وأنشد ؛ األرض

 ثيابي العراء بالبلد ونبذت...  عثارھا أخاف ال رجال ورفعت

 في وقال}  ِباْلَعَراءِ  َفَنَبْذَناهُ {:  السورة ھذه في وقال. وسقام وسقامى سقمى سقيم جمع} سقيم وھو{:  قوله في شاألخف وحكى

 وجل عز هللا أن:  والجواب] 49:  القلم[ } مذموم وھو بالعراء لنبذ ربه من نعمة تداركه أن لوال{] : 1:  القلم[}  َواْلَقلَمِ  نون{

:  وقوله. النحاس قاله ؛ مذموم وھو بالعراء لنبذ وجل عز هللا رحمة ولوال مذموم غير وھو لعراءبا نبذه أنه ھنا ھا خبر

:  وقيل. عندي أي] 14:  الشعراء[}  َذْنبٌ  َعلَيَّ  َولَُھمْ {:  تعالى كقوله ؛ عنده أي} عليه{ يعني}  َيْقِطينٍ  ِمنْ  َشَجَرةً  َعلَْيهِ  َوأَْنَبْتَنا{

 الدباء: " الخبر وفي. األعرابي ابن ذكره ؛ غيرھا وقيل:  الدباء شجر:  اليقطين}  َيْقِطينٍ  ِمنْ  ةً َشَجرَ {. له بمعنى} عليه{

 األرض على ورقھا يفترش ساق لھا ليس شجرة لكل يقال:  المبرد وقال. التذكرة كتاب في ذكرناه وقد" الجنة من والبطيخ

 نجمة فھي تفترش بعروق أي قائمة كانت وإن ، فقط شجرة فھي يقلھا ساق لھا كان فإن ، والحنظل والبطيخ الدباء نحو يقطينة
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:  قالوا. ومقاتل والحسن عباس ابن عن نحوه وروي] 6:  الرحمن[}  َيْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ {:  تعالى هللا قال. نجم وجمعھا

 وقال. يقطين فھو والحنظل والقرع والبطيخ القثاء نحو ساق له وليس استواء على يبقى وال األرض على ويبسط يمتد نبت كل

 .الموز ھذا في فيدخل عامه من يموت ثم ينبت شيء كل ھو:  جبير بن سعيد

 بالمكان قطن من اليقطين اشتقاق:  الزجاج. ونحوه القرع كشجر له ساق ال ما واليقطين:  الجوھري. ساق له مما وھو:  قلت

 ثم كان ما:  وقيل. ذباب عليه ينزل ال ألنه ، بالذكر اليقطين خص إنما:  وقيل. جمياع اسم ھو:  وقيل. يفعيل فھو به أقام إذا

 فرأى تظله كانت:  الثعلبي. ظل له ليكون مفروشا كان أنه على يدل ما اآلية وفي:  القشيري. الحال في هللا فأنبته يقطين

 شجيرة، على تحزن تنبت ولم تسق ولم تخلق لم ذيال أنت يونس يا:  له فقيل ؛ عليھا يتحزن فجعل فيبست ، فأعجبته خضرتھا

 رحمتي فأين عليھم وتبت تابوا وقد ، واحدة ساعة في أستأصلھم أن مني تريد يزيدون أو الناس من ألف مائة خلقت الذي فأنا

 القرع حبي وكان والقرع باللحم الثريد يأكل كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. الراحمين أرحم أنا يونس يا

 حوالي الدباء يتبع فجعل وقديد دباء فيه مرق وسلم عليه هللا صلى للنبي قدم:  أنس وقال" يونس أخي شجرة إنھا: "ويقول

 .األئمة أخرجه. يومئذ من الدباء أحب أزل فلم:  أنس قال. القصعة

 نبذه ما بعد كانت إنما السالم عليه يونس رسالة أن عباس ابن عن تقدم وقد} َيِزيُدونَ  أَوْ  أَْلفٍ  ِماَئةِ  إِلَى َوأَْرَسْلَناهُ {:  تعالى قوله

:  قال الحسين بن علي عن حدثناه ما وأصح إسنادا منه وأجود:  النحاس. حوشب بن شھر عن إال طريق له وليس. الحوت

 عبدهللا حدثنا قال ونميم بن عمرو عن إسحاق أبي عن إسرائيل حدثنا قال العنقزي بن عمرو حدثنا قال محمد بن الحسن حدثنا

 ثالثة إلى يأتيھم أن وأخبرھم العذاب قومه وعد يونس إن:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي يونس عن المال بيت في مسعود بن

 وغدا ، العذاب عنھم وجل عز هللا فكف ، واستغفروا وجل عز هللا إلى فجأروا وخرجوا ، وولدھا والدة كل بين ففرقوا ، أيام

 في قوما فأتى ، مغاضبا يونس فخرج - قتل بينة له تكن ولم كذب من وكان - شيئا ير فلم العذاب ينتظر السالم عليه يونس

. ندري ال:  فقالوا ؟ لسفينتكم ما:  فقالوا ؛ وشماال يمينا تسير والسفن السفينة ركدت السفينة دخل فلما ، وعرفوه فحملوه سفينة

. نلقيك ال فإنا هللا نبي يا أنت أما قالوا. تلقوه حتى تسير لن وإنھا وعز جل ربه من آبقا اعبد فيھا إن:  السالم عليه يونس فقال

 فاقترعوا. فليقع قرع فمن ثالثا فاقترعوا:  فال ، يدعوه أن فأبوا يونس فقرعھم فاقترعوا ، فليقع قرع فمن فأقرعوا:  قال

 فسمع ، األرض قرار إلى به يھوي وھو فابتلعه حوتا وعز جل به هللا وكل وقد. فوقع ثالثا قال أو مرات ثالث يونس فقرعھم

لَُماتِ  فِي َفَناَدى{ الحصى تسبيح السالم عليه يونس الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال أَنْ  الظُّ :  قال] 87:  األنبياء[}  الظَّ

 عليه ليس الذي الممعوط الفرخ كھيئة:  قال}  َسقِيمٌ  َوُھوَ  ِباْلَعَراءِ  َفَنَبْذَناهُ {:  قال. الحوت بطن وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمة

 جل هللا فأوحى ؛ عليھا فبكى فيبست ، منھا ويصيب بھا يستظل فكان ، فنبتت يقطين من شجرة عليه هللا وأنبت:  قال. ريش

 فإذا يونس هللا رسول وخرج:  قال تھلكھم أن أردت ونيزيد أو ألف مائة على تبكي وال ، يبست شجرة على أتبكي:  إليه وعز

 إن:  قال. يونس لقيت قد أنك فأخبرھم إليھم جئت فإذا:  قال. يونس قوم من:  قال ؟ أنت من غالم يا:  قال ؛ يرعى بغالم ھو

 فقال ؛ فمرھما:  قال. البقعة وھذه الشجرة ھذه:  قال ؟ يشھد فمن بينة له تكن لم إذا قتل كذب من أنه علمت فقد يونس كنت

 فأتى ، إخوة له وكان منعة في وكان قومه إلى الغالم فرجع:  قال. نعم قالتا. له فأشھدا الغالم ھذا جاءكما إذا:  يونس لھما

 الشجرة فأتى. معه فأرسلوا بينة له إن:  فقالوا ؛ يقتل أن به فأمر:  قال. السالم عليك يقرأ وھو يونس لقيت قد إني:  فقال الملك
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:  له يقولون مذعورين القوم فرجع:  قال نعم:  قالتا ؟ يونس لقيت أني أتشھدان وعز جل با نشدتكما:  لھما فقال والبقعة

 أنت:  وقال ، مجلسه في فأجلسه الغالم يد الملك فتناول:  عبدهللا قال. رأوا بما فأخبروه الملك فأتوا واألرض الشجرة له شھدت

 الحديث ھذا في تبين فقد:  النحاس جعفر أبو قال. سنة أربعين أمرھم الغالم ذلك لھم فأقام:  عبدهللا لقا. مني المكان بھذا أحق

 آمنوا يونس قوم أن الفائدة من أيضا وفيه. بالقياس يؤخذ ال الذي اإلسناد بھذا الحوت يلقمه أن قبل أرسل قد كان يونس أن

 وضجوا ، وولدھا والدة كل ببن ففرقوا ، أيام ثالثة إلى العذاب يأتيھم أنه أخبرھم أنه فيه ألن ؛ العذاب يروا أن قبل وندموا

 .وجل عز هللا إلى واحدة ضجة

 َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ {:  وجل عز قول في غيرھم في كحكمه فيھم وجل عز هللا حكم يكن لم وأنه ، الباب في الصحيح ھو وھذا

ْوَبةُ  لَْيَستِ وَ {:  وجل عز وقول] 85:  غافر[}  إِيَماُنُھمْ  يَِّئاتِ  َيْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّ ] 18:  النساء[}  اْلَمْوتُ  أََحَدُھمُ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى السَّ

 .اآلية

 فلينظر" يونس" سورة في ھذا في للعلماء ما تقدم وقد ، يمنع ال وھذا. فتابوا العذاب مخائل رأوا إنھم:  العلماء بعض وقال

 .ھناك

:  القراء وقال]. 74:  البقرة[}  َقْسَوةً  أََشدُّ  أَوْ {:  تعالى قوله في" أو" محامل" البقرة" في مضى قد}  َيِزيُدونَ  أَوْ {:  تعالى قوله

 : الشاعر قول ومنه ، الواو بمعنى إنھا:  غيره وقال. بل بمعنى} أو{

 رزاما أو رياحا تأملنا...  فينا الحرب أمر اشتد فلما

اَعةِ  أَْمرُ  َوَما{:  تعالى كقوله وھذا. ورزاما أي  إِلَى{ محمد بن جعفر وقرأ]. 77:  النحل[}  أَْقَربُ  ُھوَ  أَوْ  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّ

 يصح وال:  النحاس. يزيدون وھم أي محذوف مبتدأ خبر بأنه رفع موضع في} يزيدون{ فـ ؛ ھمز بغير}  َيِزيُدونَ  وَ  أَْلفٍ  ِماَئةِ 

 ، بعده لما واإليجاب األول عن لإلضراب بل ألن ؛ الواو وبمعنى بل بمعنى} أو{ كون وأنكروا ، لبصريينا عند القوالن ھذان

 كان فلو} أو{ معنى خالف معناه والواو ؛ ذلك موضع ھذا وليس شيء إلى شيء من خروج أو ، ذلك عن وجل عز هللا وتعالى

 المعنى:  المبرد وقال. أخصر ألف مائتي من أكثر إلى رسلناهوأ لكان ذلك جاز ولو ؛ المعاني لبطلت اآلخر بمعنى أحدھما

:  تقول كما ھو:  وقيل. يعرفون ما على العباد خوطب وإنما ، أكثر أو ألف مائة ھم لقلتم رأيتموھم لو جماعة إلى وأرسلناه

 في يزيدون أو أي:  جوالزجا األخفش وقال. المخاطب على أبھمت أنك إال منھما جاءك من تعرف وأنت عمرو أو زيد جاءني

. ألفا ثالثين:  أيضا عباس ابن وعن. مرفوعا كعب بن أبي ورواه. ألفا عشرين ألف مائة على زادوا:  عباس ابن قال. تقديركم

 .آجالھم منتھى إلى أي} حين إلى فمتعناھم فآمنوا{. ألفا سبعين:  حيان بن مقاتل وقال. ألفا وثالثين بضعا:  والربيع الحسن
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ً  اْلَمالئَِكةَ  َخلَْقَنا أَمْ  ، اْلَبُنونَ  َولَُھمُ  اْلَبَناتُ  أَلَِربِّكَ  َفاْسَتْفتِِھمْ  فاستفتھم{157 -  149:  اآلية ُھمْ  أاَل ، َشاِھُدونَ  َوُھمْ  إَِناثا  ِمنْ  إِنَّ
ُ  َولَدَ  لََيقُولُونَ  إِْفِكِھمْ  ُھمْ  هللاَّ ُرونَ  أََفال ، َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  لَُكمْ  َما ، َبنِينَ الْ  َعلَى اْلَبَناتِ  أَْصَطَفى ، َلَكاِذُبونَ  َوإِنَّ  ُسْلَطانٌ  لَُكمْ  أَمْ  ، َتَذكَّ
 } َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  بِِكَتابُِكمْ  َفأُْتوا ، ُمبِينٌ 

 كفار على احتج وسلم عليه هللا لىص للنبي تسلية الماضين أخبار ذكر لما}  اْلَبُنونَ  َولَُھمُ  اْلَبَناتُ  أَلَِربِّكَ  َفاْسَتْفِتِھمْ {:  تعالى قوله

 بينھم تباعدت وإن السورة أول في مثله على معطوف وھو. } َفاْسَتْفِتِھمْ {:  فقال ؛ هللا بنات المالئكة إن:  قولھم في قريش

 نأ زعموا الدار وعبد سلمة وبنى مليح وبني وخزاعة جھينة أن وذلك} البنات ألربك{ مكة أھل محمد يا فسل أي ؛ المسافة

 .توبيخ سؤال وھذا. هللا بنات المالئكة

ً  اْلَمالِئَكةَ  َخلَْقَنا أَمْ {  الَِّذينَ  اْلَمالِئَكةَ  َوَجَعلُوا{:  وجل عز هللا قال كما وھذا ؛ إناثا إياھم لخلقنا حاضرون أي}  َشاِھُدونَ  َوُھمْ  إَِناثا

ْحَمنِ  ِعَبادُ  ُھمْ  ً  الرَّ  هللا ولد ، ليقولون{ الكذب أسوأ وھو} إفكھم من إنھم أال{:  قال ثم]. 19:  فالزخر[}  َخْلَقُھمْ  أََشِھُدوا إَِناثا

 أنھا سيبويه وحكى. مبتدأة ألنھا ؛ مكسورة} أال{ بعد} إن{ و. يولد وال يلد ال الذي وھو ولدا  إن قولھم في} لكاذبون وإنھم

:  النحاس. أال بمعنى أما تكون أن على والكسر ، حقا بمعنى أما تكون أن على فالفتح ؛ مكسورة أو مفتوح أما بعد تكون

 وتمام. الرفع بعدھا ألن ؛ كسرھا إال يجوز فال اآلية في وأما ، بأما تشبيھا أال بعد فتحھا يجوز يقول سليمان بن علي وسمعت

 }أصطفى{ يبتدئ ثم. }كاذبون{ الكالم

} أصطفى{ العامة وقراءة. البنين وترك البنات اختار أي}  اتِ اْلَبنَ  أَْصَطَفى{ ويحكم:  قال كأنه والتوبيخ التقريع معنى على

 على مقطوعة مفتوح االستفھام ألف وبقيت الوصل ألف فحذفت ، الوصل ألف على دخلت استفھام ألف ألنھا ؛ األلف بقطع

لَعَ {:  مثل حالھا  بغير الخبر على أللفا بوصل} اصطفى{ وحمزة ونافع وشيبة جعفر أبو وقرأ. تقدم ما على}  اْلَغْيبَ  أَطَّ

 التوبيخ على جار فالكالم} تحكمون كيف لكم ما{ بعدھا ألن ؛ لھا وجه ال أنه حاتم أبو وزعم. الھمزة كسر ابتدأ وإذا. استفھام

 جھةوال. قبله مما منقطعا}  َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  لَُكمْ  َما{ ويكون الكذب من قالوه لما وتفسير تبيينا يكون أن إحداھما:  جھتين من

َباتُِكمْ  أَْذَھْبُتمْ {:  وعز جل قال كما استفھام وبغير باستفھام يكون التوبيخ أن -  الفراء منھم -  النحويون حكى قد أنه الثانية  فِي َطيِّ

ْنَيا َحَياِتُكمُ   ولد{:  قوله من بدال يكون أو. }البنات أصطفى{ ويقولون أي ؛ القول إضمار على ھو:  وقيل]. 20:  األحقاف[}  الدُّ

. }  لََكاِذُبونَ { على ھذا على يوقف فال الماضي مثال من الماضي مثال فأبدل ، لھن اصطفاه واتخاذھن البنات والدة ألن} هللا

ُرونَ  أََفال{  لكم ما{ ويكون الكذب من قالوه لما وتفسير تبيينا يكون أن:  إحداھما:  جھتين من التوبيخ على جار الكالم}  َتَذكَّ

 وبغير باستفھام يكون التوبيخ أن - الفراء منھم -  النحويون حكى قد أنه:  الثانية والجھة. قبله مما منقطعا} تحكمون كيف

َباتُِكمْ  أَْذَھْبُتمْ {:  وعز جل قال كما استفھام ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  ويقولون أي ؛ القول إضمار على ھو:  وقيل]. 20:  األحقاف[}  الدُّ

 مثال الماضي مثال فأبدل ، لھن اصطفاه واتخاذھن البنات والدة ألن} هللا ولد{:  قوله من بدال يكون أو. }  اتِ اْلَبنَ  أَْصَطَفى{

 حجة} مبين سلطان لكم أم{. ولد له يكون أن يجوز ال أنه في} تذكرون أفال{. } لََكاِذُبونَ { على ھذا على يوقف فال الماضي

 .قولكم في}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ { بحججكم أي}  ِبِكَتاِبُكمْ  َفأُْتوا{. وبرھان
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ً  اْلِجنَّةِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َوَجَعلُوا{ 160 - 158:  اآلية ُھمْ  اْلِجنَّةُ  َعلَِمتِ  َولََقدْ  َنَسبا ِ  ُسْبَحانَ  ، لَُمْحَضُرونَ  إِنَّ ا هللاَّ  ِعَبادَ  إاِلَّ  ، َيِصفُونَ  َعمَّ
 ِ  } اْلُمْخلَِصينَ  هللاَّ

ً  اْلِجنَّةِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َوَجَعلُوا{ : تعالى قوله :  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن روى. المالئكة ھنا ھا الجنة أن التفسير أھل أكثر}  َنَسبا

:  قالوا. أمھاتھن فمن:  عنه هللا رضي الصديق بكر أبو فقال. وتعالى جل ؛ هللا بنات المالئكة - قريش كفار يعني -  قالوا

. الجنة لھم يقال المالئكة بطون من بطن إنھم:  مجاھد وقال. يرون ال ألنھم جنة لھم قيل:  االشتقاق أھل لوقا. الجن مخدرات

 والمالئكة الجنان على خزان ألنھم جنة لھم قيل إنما:  قال مالك أبي عن السدي عن إسرائيل وروى. عباس ابن عن وروي

. بينھم من المالئكة فكانت الجن صاھر هللا إن هللا لعنھم اليھود قالت:  ومقاتل والكلبي قتادة فال. مصاھرة} نسبا{. جنة كلھم

 سروات من فزوجوه الجن سادات إلى خطب هللا إن:  قالوا ؛ وخزاعة كنانة ذلك القائل. أيضا ومقاتل والسدي مجاھد وقال

 .جعلوه الذي النسب فھو هللا عبادة في الشيطان أشركوا:  الحسن وقال. الجن بنات سروات من هللا بنات فالمالئكة ، بناتھم

يُكمْ  إِذْ {:  تعالى قوله دليله ؛ أحسن ھذا في الحسن قول:  قلت  ابن وقال. العبادة في أي] 98:  الشعراء[}  اْلَعالَِمينَ  بَِربِّ  ُنَسوِّ

 .يراكب علوا قولھم عن هللا تعالى ؛ أخوان وإبليس تعالى هللا إن قولھم ھو:  أيضا والحسن والضحاك عباس

ُھمْ { المالئكة أي}  اْلِجنَّةُ  َعلَِمتِ  َولََقدْ {:  تعالى قوله :  مجاھد وقال. قتادة قال ؛ النار في}  لَُمْحَضُرونَ { القول ھذا قائل يعني}  إِنَّ

ِ  ُسْبَحانَ {. العذاب غير به هللا يرد ولم السورة ھذه في تكرر اإلحضار ألن ؛ أولى األول:  الثعلبي. للحساب ا هللاَّ }  َيِصفُونَ  َعمَّ

 .النار من ناجون فإنھم}  اْلُمْخلَِصينَ  هللاَِّ  ِعَبادَ  إاِلَّ {. يصفون عما  تنزيھا أي

ُكمْ { 163 -  161:  اآلية  } اْلَجِحيمِ  َصالِ  ُھوَ  َمنْ  إاِلَّ  ، بَِفاتِنِينَ  َعلَْيهِ  أَْنُتمْ  َما ، َتْعُبُدونَ  َوَما َفإِنَّ

 : مسائل ثالث فيه

: وقيل. األصنام لھذه وعبادتكم فإنكم أي ، المصدر بمعنى:  وقيل. الذي بمعنى} ما} { َتْعُبُدونَ  َوَما َفإِنَُّكمْ {:  تعالى قوله : األولى

. بمضلين هللا على أي} عليه أنتم ما{. فالن مع فالن وجاء. وفالن فالن جاء:  يقال ؛ هللا دون من تعبدون ما مع فإنكم أي

 : يضل أن عليه وجل عز هللا قّدر من إال أحدا بمضلين أنتم ما:  المعنى أن على علمت فيما مجمعون التفسير أھل. النحاس

 فاتنا لنا وكان عليه...  كيده بنعمته فرد

 .مضال أي

 لو:  عمر فقال ، القدر عنده فذكر عبدالعزيز بن عمر على قدمنا:  ذر بن عمرو قال. القدرية على رد اآلية ھذه في -الثانية

 وجھله ، عرفه من عرفه ، وجل عز هللا كتاب في لعلما ذلك في وإن ، الخطيئة رأس وھو إبليس خلق ما يعصى أال هللا رادأ

 فصلت:  وقال. الجحيم يصلى أن عليه وجل عز هللا كتب من إال}  ِبَفاتِِنينَ  َعلَْيهِ  أَْنُتمْ  َما. َتْعُبُدونَ  َوَما َفإِنَُّكمْ {:  قرأ ثم ؛ جھله من

 علم ولو ، يھتدي ال أنه عليه هللا كتب من إال أحد إضالل إلى يصلون ال الشياطين أن المعاني من وفيھا ، الناس بين اآلية ھذه
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 لست أي] 64:  اإلسراء[}  َوَرِجلِكَ  ِبَخْيلِكَ  َعلَْيِھمْ  َوأَْجلِبْ {:  تعالى قوله ھذا وعلى ؛ وبينھم بينه لحال يھتدي أنه وعز جل هللا

 : فأحسن القدر تثبيت في ربيعة بن لبيد وقال. علمي في ما إلى إال شيء إلى منھم تصل

 وعجل ريثي هللا وبإذن...  نفل خير ربنا تقوى إن

 فعل شاء ما الخير بيديه...  له ند فال هللا أحمد

 أضل شاء ومن البال ناعم...  اھتدى الخير سبل ھداه من

 .أفتنته يقولون نجد وأھل ، الرجل فتنت يقولون الحجاز أھل:  الفراء قال

 ال ألنه ؛ لحن إنه يقولون التفسير أھل وجماعة:  النحاس. الالم بضم}  اْلَجِحيمِ  َصالِ  ُھوَ  َمنْ  إاِلَّ {:  قرأ أنه الحسن عن روي

. معنى ألن ؛ المعنى عل محمول ھو:  قال ؛ يقول سليمان بن علي سمعت ما فيه قيل ما أحسن ومن. المدينة قاض ھذا يجوز

 من قلب أنه إال فاعل أصله:  وقيل. الساكنين اللتقاء الواو وحذفت ، لإلضافة النون فحذفت ، صالون فالتقدير ؛ جماعة} من{

 الم تحذف أن ثالث ووجه]. 109:  التوبة[}  َھارٍ  ُجُرفٍ  َشَفا{ مثل فھو مضمومة الالم وبقيت الياء وحذفت صايل إلى صال

 ؛ عافي من كعافية بالي من بالية وأصلھا. بالة به باليت ما:  قولھم من حذف كما ، عينه لىع اإلعراب وتجري تخفيفا} صال{

َتْينِ  َوَجَنى{ ، قرأ من قراءة ونظيره  على اإلعراب أجرى] 24:  الرحمن[}  اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَوارِ  َولَهُ { ،] 54:  الرحمن[} َدانٍ  اْلَجنَّ

 .اللفظ في لسقوطھا الخط من الكاتب فحذفھا الياءب صالي الجماعة قراءة ني واألصل. العين

ا َوَما{] 164: [ اآلية  }َمْعلُومٌ  َمَقامٌ  لَهُ  إاِلَّ  ِمنَّ

ا{ ] 165: [ اآلية افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ  }الصَّ

ا{ ] 166: [ اآلية  } اْلُمَسبُِّحونَ  َلَنْحنُ  َوإِنَّ

ا{ . عبدھم من عبادة ممنھ وإنكارا ، وجل عز  تعظيما المالئكة قول من ھذا افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ ا.  الصَّ  قال} اْلُمَسبُِّحونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ

 هللا صلى النبي فقال ، جبريل فتأخر ، المنتھى سدرة عند وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول نزلت اآليات الثالث ھذه:  مقاتل

ا َوَما{:  المالئكة قول عن حكاية تعالى هللا وأنزل. مكاني عن أتقدم أن استطيع ما فقال" تفارقني أھنا: " وسلم عليه  لَهُ  إاِلَّ  ِمنَّ

 وما:  البصريين عند وتقديره. الموصول فحذف. معلوم مقام له من إال منا وما:  الكوفيين عند والتقدير. اآليات} َمْعلُومٌ  َمَقامٌ 

 موضع السموات في ما:  عباس ابن وقال. جبير وابن مسعود ابن الق ؛ العبادة في معلوم مكان أي ؛ معلوم مقام له إال ملك منا

 إال قدم موضع السماء في ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  عنھا هللا رضي عائشة وقالت. سبح يصلي ملك وعليه إال شبر

 ال ما وأسمع ترون ال ما ىأر إني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ذر أبي وعن". قائم أو ساجد ملك عليه

 أعلم ما تعلمون لو وهللا  ساجدا جبھته واضع وملك إال أصابع أربع موضع فيھا ما تئط أن لھا وحق السماء أطت تسمعون

 شجرة كنت أني لوددت هللا إلى تجأرون الصعدات إلى ولخرجتم الفرش على بالنساء تلذذتم وما كثيرا ولبكيتم قليال لضحكتم

 كنت أني لوددت:  قال ذر أبا أن الوجه ھذا غير من ويروى. غريب حسن حديث فيه وقال الترمذي عيسى أبو هخرج" تعضد
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ا َوَما{:  اآلية ھذه نزلت حتى جميعا والنساء الرجال يصلي كان:  قتادة وقال. موقوفا ذر أبي عن ويروى. تعضد شجرة  إاِلَّ  ِمنَّ

ا{. النساء وتأخر رجالال فتقدم:  قال. } َمْعلُومٌ  َمَقامٌ  لَهُ  افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ  في الدنيا أھل كصفوف صفوفھم:  الكلبي قال}  الصَّ

:  فقال ؛ المسجد في ونحن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج:  قال سمرة بن جابر عن مسلم صحيح وفي. األرض

 : ؟ قال ؟ ربھا عند المالئكة تصف كيف هللا رسول يا فقلنا" ربھا عند المالئكة تصف كما تصفون أال"

 بكم هللا يريد إنما واستووا صفوفكم أقيموا:  للصالة قام إذا يقول عمر وكان" الصف في ويتراصون األول الصفوف يتمون"

ا{:  ويقرأ ربھا عند المالئكة ھدي افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ  سورة في مضى دوق. فيكبر يتقدم ثم ؛ فالن يا تقدم فالن يا تأخر}  الصَّ

ا{:  تعالى هللا فأنزل متبددين يصلون الناس كان:  مالك أبو وقال. بيانه] الحجر[ افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ  هللا صلى النبي فأمرھم}  الصَّ

 الليل ثلثي من أدنى تقوم:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى ملك أو جبريل جاء. الشعبي وقال. يصطفوا أن وسلم عليه

 ننتظر وقوفا الھواء في أجنحتنا الصافون لنحن أي:  وقيل. فارغ ملك السماء في ما وتسبح لتصلي المالئكة إن ؛ وثلثه نصفهو

ا{. العرش حول الصافون نحن أي:  وقيل. به نؤمر ما  المنزھون أي:  وقيل. قتادة قال ؛ المصلون أي}  اْلُمَسبُِّحونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ

:  وقيل. هللا بنات وال معبودين وليسوا والصالة بالتسبيح هللا يعبدون أنھم يخبرون أنھم والمراد. المشركون هإلي أضافه عما هللا

ا َوَما{  اآلخرة في ومنكم منا واحد لكل أي ؛ للمشركين والمؤمنين وسلم عليه هللا صلى الرسول قول من}  َمْعلُومٌ  َمَقامٌ  لَهُ  إاِلَّ  ِمنَّ

 ، اإلخالص مقام له من ومنا ، الرجاء مقام له من ومنا ، الخوف مقام له من منا أي:  وقيل. لحسابا مقام وھو معلوم مقام

 .المقامات من غيرھا إلى. الشكر مقام له من ومنا

ا َوَما{:  المالئكة قول إلى راجع ذلك أن واألظھر:  قلت  .أعلم وهللا} َمْعلُومٌ  َمَقامٌ  لَهُ  إاِلَّ  ِمنَّ

لِينَ  ِمنَ  ِذْكراً  ِعْنَدَنا أَنَّ  لَوْ  ، لََيقُولُونَ  َكاُنوا نْ َوإِ { 167:  اآلية ا ، اأْلَوَّ ِ  ِعَبادَ  لَُكنَّ  } َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  بِهِ  َفَكَفُروا ، اْلُمْخلَِصينَ  هللاَّ

 ِعْنَدَنا أَنَّ  لَوْ {:  قالوا بالجھل عيروا إذا وسلم عليه هللا صلى محمد بعثة قبل كانوا أي ، المشركين قول عن اإلخبار إلى عاد

لِينَ  ِمنَ  ِذْكراً   النفي بين فرقا الالم ولزمتھا الفعل على دخلت} إن{ خففت ولما. التبعناه الشرائع ببيان نبي إلينا بعث لو أي}  اأْلَوَّ

. األنبياء كتب من كتابا أي}  اً ِذْكر ِعْنَدَنا أَنَّ  لَوْ { معنى:  وقيل. إال بمعنى والالم ما بمعنى} إن{:  يقولون والكوفيون. واإليجاب

ا{ ِ  ِعَبادَ  لَُكنَّ  على يقدره والفراء. بالذكر أي} به فكفروا{.  العبادة ألخلصنا األولين جاء كما ذكر جاءنا لو أي}  اْلُمْخلَِصينَ  هللاَّ

 كتاب عليھم وأنزل نبي جاءھم فقد أي ، منھم تعجيب وھذا. به فكفروا بالذكر وسلم عليه هللا صلى محمد فجاءھم أي ، حذف

 .كفرھم مغبة يعلمون:  الزجاج قال}  َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ {. قالوا بما وفوا وما فكفروا إليه يحتاجون ما بيان فيه

ُھمْ  ، اْلُمْرَسلِينَ  لِِعَباِدَنا َكلَِمُتَنا َسَبَقتْ  َولََقدْ { 179 -  171:  اآلية  َعْنُھمْ  َفَتَولَّ  ، اْلَغالُِبونَ  لَُھمُ  َدَناُجنْ  َوإِنَّ  ، اْلَمْنُصوُرونَ  لَُھمُ  إِنَّ
 َحتَّى َعْنُھمْ  َوَتَولَّ  ، اْلُمْنَذِرينَ  َصَباحُ  َفَساءَ  بَِساَحتِِھمْ  َنَزلَ  َفإَِذا ، َيْسَتْعِجلُونَ  أََفبَِعَذابَِنا ، ُيْبِصُرونَ  َفَسْوفَ  َوأَْبِصْرُھمْ  ، ِحينٍ  َحتَّى
 } ِصُرونَ ُيبْ  َفَسْوفَ  َوأَْبِصرْ  ، ِحينٍ 

ُ  َكَتبَ {:  وجل عز قوله بالكلمة أراد:  وقيل. بالسعادة أي:  الفراء قال}  اْلُمْرَسلِينَ  لِِعَباِدَنا َكلَِمُتَنا َسَبَقتْ  َولََقدْ {:  تعالى قوله  هللاَّ

 سبق أي}  اْلَمْنُصوُرونَ  لَُھمُ  ُھمْ إِنَّ { أحد قط الشرائع أصحاب من يقتل لم:  الحسن قال] 21:  المجادلة[}  َوُرُسلِي أََنا أَلَْغلَِبنَّ 
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 ُھَنالِكَ  َما ُجْندٌ { مثل الغالب ھو لكان اللفظ على كان ولو المعنى على}  اْلَغالُِبونَ  لَُھمُ  ُجْنَدَنا َوإِنَّ {. والغلبة بالحجة بنصرھم الوعد

 .آية رأس أنه أجل من الجمع على ھنا ھا جاء:  الشيباني وقال]. 11:  ص[}  اأْلَْحَزابِ  ِمنَ  َمْھُزومٌ 

. إليه أمھلوا الذي الوقت إلى:  الزجاج وقال. الموت إلى:  قتادة قال}  ِحينٍ  َحتَّى{. عنھم أعرض أي}  َعْنُھمْ  َفَتَولَّ {:  تعالى قوله

}  ُيْبِصُرونَ  ْوفَ َفسَ  َوأَْبِصْرُھمْ {. السيف بآية منسوخة اآلية:  وقيل. مكة فتح يعني:  وقيل. ببدر القتل يعني:  عباس ابن وقال

 قريب عن أي ؛ األمر تقريب عن باإلبصار وعبر للوجوب هللا من وعسى. اإلبصار ينفعھم ال حين يبصرون سوف:  قتادة قال

 .القيامة يوم العذاب يبصرون فسوف المعنى:  وقيل. يبصرون

 .بكم واقع فإنه تستعجلوه ال أي ؛ عذابال ھذا متى تكذيبھم فرط من يقولون كانوا}  َيْسَتْعِجلُونَ  أََفِبَعَذاِبَنا{

 عن ؛ بدارھم أي} بساحتھم{ ومعنى. بالقتل ھؤالء عذاب وكان:  الزجاج قال. العذاب أي}  ِبَساَحِتِھمْ  َنَزلَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله

} اْلُمْنَذِرينَ  َصَباحُ  َفَساءَ {. سواء بھم ونزل} بساحته نزل{:  الفراء. الواسع الدار فناء اللغة في والسحسة والساحة. وغيره السدي

 يأتيھم كان العذاب ألن ؛ بالذكر الصباح وخص. صباحھم الصباح فساء أي إضمار وفيه. بالعذاب أنذروا الذين صباح بئس أي

 إلى خارجين وكانوا ، خيبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى لما:  قال عنه هللا رضي أنس رواه الذي الحديث ومنه. فيه

 خربت أكبر هللا: " وسلم عليه هللا صلى فقال ؛ حصنھم إلى ورجعوا ، والخميس محمد:  فقالوا ، المساحي ومعھم ارعھممز

. وسلم عليه هللا صلى النبي:  يريد}  ِبَساَحِتِھمْ  َنَزلَ  َفإَِذا{:  معنى يبين وھو" المنذرين صباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيبر

 .أيضا تأكيدا}  ُيْبِصُرونَ  َفَسْوفَ  َوأَْبِصرْ {. تأكيدا كرر}  َعْنُھمْ  َوَتَولَّ {

ةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ { 180:  اآلية ا اْلِعزَّ ِ  َواْلَحْمدُ  ، اْلُمْرَسلِينَ  َعلَى َوَسالمٌ  ، َيِصفُونَ  َعمَّ َّ  } اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 : مسائل أربع فيه

ةِ  َربِّ {. المشركون إليه أضاف عما نفسه سبحانه نزه}  بِّكَ رَ  ُسْبَحانَ {:  تعالى قوله:  األولى  النصب ويجوز. البدل على}  اْلِعزَّ

ا{. العزة رب ھو بمعنى والرفع ، المدح على  عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وسئل. والولد الصاحبة من أي}  َيِصفُونَ  َعمَّ

 .مستوفى" البقرة" في مضى وقد" ءسو كل عن هللا تنزيه ھو: " فقال" هللا سبحان" معنى

ةِ  َربِّ { معنى عن سحنون بن محمد سئل:  الثانية  ونحوھا القدرة رب يقال وال ، الذات صفات من والعزة ذلك جاز لم}  اْلِعزَّ

ةُ  َفلِلَّهِ {:  قوله نحو الذات فصفة ، فعل وصفة ذات صفة تكون العزة:  فقال ؟ وعز جل ذاته صفات من ً َجِميع اْلِعزَّ  وصفه}  ا

ةِ  َربِّ {:  قوله نحو الفعل  جاء وقد:  قال. وجل عز هللا خلق من فھي بينھم فيما الخلق بھا يتعاز التي العزة رب والمعنى}  اْلِعزَّ

 صفته ھي التي عزته أراد فإن هللا بعزة حلف من:  علمائنا بعض وقال:  قال. المالئكة بھا يراد ھنا ھا العزة إن التفسير في

ةِ  َربِّ {:  الماوردي. عليه كفارة فال عباده بين هللا جعلھا التي أراد وإن ، الكفارة ليهفع فحنث :  أحدھما:  وجھين يحتمل}  اْلِعزَّ

 .متجبر أو ملك من متعزز شيء كل رب:  والثاني ، العزة مالك

 .الحالف نواھا إذا كفارة فال الوجھين وعلى:  قلت
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 َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ {:  يسلم أن قبل يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن دريالخ سعيد أبى حديث من روي:  الثالثة

ةِ   .الثعلبي ذكره ؛ السورة آخر إلى}  اْلِعزَّ

 بالجزيرة البكري عمروك بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن علي أبي الحافظ المحدث اإلمام الشيخ على قرأت:  قلت

 في بنيسابور الشعري الحسن بن عبدالرحمن بنت زينب المؤيد أم الحرة أخبرتنا قال ، المصرية رالديا من المنصورة قبالة

 حدثنا قال ، الفارسي محمد بن عبدالقادر الحسن أبو حدثنا قال ، القارئ بكر أبي بن إسماعيل محمد أبو أخبرنا ، األولى المرة

 بن يحيى بن يحيى زكرياء أبو حدثنا قال ، البيھقي الحسين بن داود نسليما أبو حدثنا قال ، اإلسفرايني أحمد بن بشر سھل أبو

 هللا رسول سمعت:  قال الخدري سعيد أبي عن العبدي ھارون أبي عن ھشيم حدثنا قال ، النيسابوري التميمي عبدالرحمن

ةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ { ينصرف حين أو صالته آخر في يقول مرتين وال مرة غير وسلم عليه هللا صلى ا اْلِعزَّ  َوَسالمٌ . َيِصفُونَ  َعمَّ

َِّ  َواْلَحْمدُ . اْلُمْرَسلِينَ  َعلَى  من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الشعبي روى:  الماوردي قال. }  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 عما العزة رب ربك سبحان{:  يقوم أن يريد حين مجلسه آخر فليقل القيامة يوم األجر من األوفى بالمكيال يكتال أن سره

 .مرفوعا عنه هللا رضي علي حديت من الثعلبي ذكره. }العالمين رب  والحمد. المرسلين على وسالم. يصفون

 هللا صلى(  النبي قال أنس وقال والرسالة التوحيد تعالى هللا عن بلغوا الذين أي المرسلين على وسالم:  تعالى قوله الرابعة

 أي المرسلين على وسالم معنى:  وقيل)  المرسلين من رسول أنا فإنما المرسلين على فسلموا علي سلمتم إذا) : )  لموس عليه

 أي:  وقيل ومنذرين مبشرين المرسلين إرسال على أي العالمين رب  والحمد األكبر الفزع يوم وعز جل هللا من لھم أمن

  والحمد ظلموا الذين القوم دابر فقطع:  دليله المشركين ھالك على أي:  وقيل نأجمعي الخلق على به هللا أنعم ما جميع على

 .الصافات تفسير تم الكذب من يصفون عما والتقدير يكذبون يصفون ومعنى يعم والحمد مراد والكل:  قلت العالمين رب
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ص  سورة تفسير

 .آية وثمانون ثمان وقيل. آية وثمانون ست وھي ، الجميع قول في مكية

ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ  ص{ ] 1: [ اآلية  } الذِّ

ةٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ { ] 2: [ اآلية  } َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

 } َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ  َفَناَدْوا َقْرنٍ  ِمنْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  أَْھلَْكَنا َكمْ { ] 3: [ اآلية

 وقرأ. } المر{ و} الم{:  مثل الھجاء حروف من حرف ألنه ؛ الوقف على الدال بجزم} ص{ ةالعام قراءة} ص{:  تعالى قوله

 من أنه:  أحدھما:  مذھبان ولقراءته. تنوين بغير الدال بكسر} صاد{ عاصم بن ونصر إسحاق أبي وابن والحسن عب بن أبي

 يعارض ما وھو الصدى ومنه ، المعارضة صاداةوالم. تعرض أي}  َتَصدَّى لَهُ  َفأَْنتَ {  ومنه ، عارض إذا يصادي صادى

. نواھيه عن وانته ، بأوامره فاعمل ، به وقابله بعملك عارضه أي ؛ بعملك القرآن صاد فالمعنى. الخالية األماكن في الصوت

 المذھبو. لقراءته وتعرض اتله المعنى أن وعنه. صحيحة رواية قراءته به فسر أنه الحسن عن يروى المذھب وھذا:  النحاس

. آخرھا بفتح} نون{ و} قاف{:  مثله الدال بفتح} صاد{ عمر بن عيسى وقرأ. الساكنين اللتقاء مكسورة الدال تكون أن اآلخر

 وألنه ؛ لإلتباع الفتح واختار الساكنين اللتقاء فتح يكون أن:  والثاني. أتل بمعنى يكون أن:  أحدھن:  مذاھب ثالثة ذلك في وله

: وقيل. اإلغراء على نصب:  وقيل ، ألفعلن هللا:  كقولك ؛ حرف بغير القسم على منصوبا يكون أن:  الثوالث. الحركات أخف

 يكون أن على والتنوين الدال بكسر} صادِ { أيضا إسحاق أبي ابن وقرأ. به آمنوا حتى واستمالھا الخلق قلوب محمد صاد معناه

 من يتمكن ال بما مشبھا يكون أن ويجوز. مثله أجاز قد يهسيبو كان وإن بعيد وھذا ، القسم حرف حذف على مخفوضا

 بالبناء المعروف ألنه:  آخرھن بضم} نونُ { و} قافُ { و} صادُ {:  السميقع بن ومحمد األعور ھارون وقرأ. وغيرھا األصوات

 ال بمذكر مؤنثا يتسم إدا أنك كما ؛ ينصرف لم للسورة اسما جعلته إذا} ص{ و. وبعد وقبل وقط منذ نحو ، الحال غالب في

 سأل:  عكرمة وقال. ھي ما ندري ال:  فقاال} ص{ عن سئال وقد عبدهللا بن وجابر عباس ابن وقال. حروفه قلت وإن ينصرف

 سعيد وقال. نھار وال ليل ال إذ الرحمن عرش عليه وكان بمكة بحرا كان} ص{:  فقال} ص{ عن عباس ابن األزرق بن نافع

 به هللا أقسم قسم} ص{ أن وعنه. هللا صدق معناه:  الضحاك وقال. النفختين بين الموتى به هللا يحيي بحر} ص{:  جبير بن

 وصانع صمد تعالى هللا أسماء مفتاح ھو:  كعب بن محمد وقال. عباس ابن عن وروي ، السدي وقال. تعالى أسمائه من وھو

 فاتحة ھو:  مجاھد وقال. القرآن أسماء من اسم أنه عنهو. الرحمن أسماء من اسم ھو:  قتادة وقال. الوعد وصادق المصنوعات

 ".البقرة" في ھذا جميع تقدم وقد. األول القول معنى وھو بعلمه تعالى هللا استأثر مما ھو:  وقيل. السورة

 كل بيان فيه فإن ؛ قدره جاللة على تنبيھا بالقرآن أقسم ؛ الباء من بدل والواو القسم بواو خفض ؤ}  َواْلقُْرآنِ { :  تعالى قوله

ْكرِ  ِذي{ . وسلم عليه هللا صلى للنبي ومعجزة ، الصدور في لما وشفاء ، شيء  ، الياء خفضه وعالمة النعت على خفض}  الذِّ

ْكرِ  ِذي{ معنى ومقاتل:  عباس ابن قال. فعل على ذوى فيه واألصل معتل اسم وھو  أي الشرف ذي :  الضحاك. البيان ذي} الذِّ
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ً  إِلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا لََقدْ { :  تعالى قال كما ؛ الدارين في له شرفا كان به آمن من  شريف القرآن وأيضا. شرفكم أي}  ِذْكُرُكمْ  فِيهِ  ِكَتابا

ْكرِ  ِذي{ :  وقيل. غيره عليه يشتمل ال ما على واشتماله إلعجازه نفسه في : وقيل. الدين أمر من إليه يحتاج ما ذكر فيه أي}  الذِّ

 على فيه واختلف. محذوف القسم وجواب. والذكر الموعظة ذي أي:  وقيل. وتمجيده هللا أسماء ذكر فيه أي}  ْكرِ الذِّ  ِذي{ 

 وجب ، وهللا نزل ، وهللا حقا:  تقول كما}  َواْلقُْرآنِ { :  لقوله جواب فھي حق معناه ألن ؛} ص{ القسم جواب فقيل:  أوجه

ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ { :  لهقو على الوجه ھذا من الوقف فيكون وهللا؛ ةٍ  فِي{  وعلى ، حسنا}  الذِّ  ابن قال. تماما}  َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

ةٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ {  الجواب:  وقيل. الفراء عن الثعلبي معناه وحكى. األنباري  سبق ألمر نفي} بل{ ألن}  َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

 لمحمد وعداوة الحق قبول عن} وشقاق عزة في كفروا الذين بل الذكر ذي والقرآن{:  قال فكأنه ؛ القتبي قاله ؛ لغيره وإثبات

ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ {  أو. وسلم عليه هللا صلى  واألمانة بالصدق يعرفونك ألنھم ؛ كذاب ساحر أنك من يقولون كما األمر ما}  الذِّ

:  قال كأنه}  أَْھلَْكَنا َوَكمْ {  الجواب:  وقيل. }  َعِجُبوا َبلْ . َمِجيدِ الْ  َواْلقُْرآنِ  ق{ :  كقوله وھو. الحق قبول عن تكبر في ھم بل

 لقد أي}  أَْفلَحَ  َقدْ { :  قال ثم}  َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ { :  تعالى كقوله ؛ منھا الالم حذفت} كم{ تأخرت فلما ؛ أھلكنا لكم والقرآن

ةٍ  فِي{ :  قوله على الوقف يتم ال الوجه ھذا فمن:  األنباري ابن. الفراء مذھب وھذا:  المھدوي قال. أفلح  وقال. } َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

ُسلَ  َكذَّبَ  إاِلَّ  ُكلٌّ  إِنْ {  القسم جواب:  األخفش َِّ { :  تعالى قوله منه ونحو}  ِعَقابِ  َفَحقَّ  الرُّ ا إِنْ  َتا :  وقوله}  ُمبِينٍ  َضاللٍ  لَفِي ُكنَّ

َماءِ {  اِرقِ  َوالسَّ  اآليات وكثرت بينھما فيما طال قد الكالم ألن ؛ قبيح وھذا:  األنباري ابن. } َنْفسٍ  ُكلُّ  إِنْ {  قوله لىإ}  َوالطَّ

 ألن ؛ األول من أقبح وھذا:  األنباري ابن}  النَّارِ  أَْھلِ  َتَخاُصمُ  لََحقٌّ  َذلِكَ  إِنَّ { :  قوله القسم جواب:  الكسائي وقال. والقصص

 محذوف الجواب:  قتادة وقال}  َنَفادٍ  ِمنْ  لَهُ  َما لَِرْزقَُنا َھَذا إِنَّ { :  قوله الجواب وقيل. وجوابه القسم نبي فيما طوال أشد الكالم

ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ {  تقديره  .ونحوه لتبعثن}  الذِّ

ةٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ { :  تعالى قوله َ  اتَّقِ  لَهُ  ِقيلَ  َوإَِذا وإذا{:  وعز لج قال كما ؛ الحق قبول من وامتناع تكبر أي}  ِعزَّ  هللاَّ

ةُ  أََخَذْتهُ  :  ومنه. سلب غلب من يعني ؛ بز عز من:  يقال. والقھر الغلبة:  العرب عند والعزة باإلثم العزة أخذته}  ِباألِْثمِ  اْلِعزَّ

ِني{  :  جرير وقال. غلبني أراد}  اْلِخَطابِ  فِي َوَعزَّ

 القداح على الخليع ابترك كما.. . بمنكبيه الطريق على يعز

" البقرة" في مضى وقد. شق في وذلك شق في ھذا كأن الشق من وھو. ومباينة خالف إظھار في أي}  َوِشَقاقٍ { . يغلب أراد

 .مستوفى

 باالستغاثة أي}  َفَناَدْوا{  كثيرالت لفظة} َكمْ {  و. ھؤالء من أمنع كانوا قوم أي}  َقْرنٍ  ِمنْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  أَْھلَْكَنا َكمْ { :  تعالى قوله

 قال}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ { . أرفع أي" صوتا منك أندى فإنه بالل على ألقه: " الخبر ومنه ؛ الصوت رفع والنداء. والتوبة

} مناص حين والت{:  وجل عز لقوله منه تفسير وھذا:  النحاس. العمل ينفع حين وال التوبة حين وليس بالتوبة نادوا:  الحسن

: قال ؛ فرار وال نزو بحين ليس:  قال}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ { :  عباس ابن عن التميمي عن إسحاق أبي عن فروى إسرائيل فأما

 أتاھم فلما ، والھزيمة بالفرار عليكم أي ؛ مناص لبعض بعضھم قال فاضطروا قاتلوا إذا كانوا:  الكلبي قال جميعا القوم ضبط

 فحذف مناص فنادوا:  فالتقدير ھذا وعلى:  القشيري قال}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ { :  وجل عز هللا فقال ؛ مناص قالوا العذاب
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 القرون من ھلك من كل:  يقال أن يبعد إذ ؛ تحكم نوع ھذا وفي. به تنادون ما وقت الوقت ليس أي ؛ عليه الكالم بقية لداللة

 قال. عليه ال بوقوع نصب وھو خالص ال أي}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ {  المعنى:  وقيل. االضطرار عند مناص يقولون كانوا

 أي ؛ مناص ال حين فنادوا أي:  الجرجاني وقال}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ {  في للواو ھذا على معنى ال ألنه نظر وفيه:  القشيري

: قولك مثل ؛ وخبرا ابتداء جعل إذا لحالا يقتضي كما ، الواو ذلك اقتضى} حين{ وأخر} ال{ قدم فلما. فوت وال منجى ال ساعة

 والمناص. } َفَناَدْوا{ :  لقوله ظرف فحين ، راكب وھو زيد جاءني مثل الواو اقتضى وخبر مبتدأ جعلته فإذا ؛ راكبا زيد جاء

 :  الفراء قال. خالص فيه لھم يكون ال وقت في الخالص لطلب نادوا أي ؛ والخالص والفرار التأخر بمعنى

 تنوص نأتك إذ ليلى ذكر أمن

 .تقدم إذا ينوص ناص:  ويقال:  النحاس. وزاغ فر أي ومناصا نوصا ينوص قرنه عن ناص:  يقال

 في النحويون وتكلم. الجوھري قاله ؛ تأخر أي واستناص. الوحشي الحمار والنوص ، األضداد من يكون ھذا فعلى:  قلت

. مردود يسيرا إال به جاء ما وكل القراءات كتاب في سالم بن القاسم يدةعب أبو فيه وكثر ، عليه الوقف وفي}  ِحينَ  َوالتَ {

 بھا يرفع من العرب من أن وحكي. مناص حين أحياننا ليست أي ؛ مضمر فيھا واالسم بليس مشبھة} الت{:  سيبويه فقال

 حين والت أي ؛ النصب في محذوفا االسم كان كما محذوفا الخبر ويكون قليل الرفع أن وحكي. مناص حين والت:  فيقول

 أبو قال. والزجاج كيسان ابن قول ھو}  َمَناٍص  ِحينَ {  تبتدئ ثم بالتاء} والت{ والفراء سيبويه عند عليھا والوقف. لنا مناص

 بالھاء الكسائي عتد عليھا والوقوف. الت يقال ليست يقال فكما بليس شبھھا ألن ؛ سيبويه قال كما والقول:  كيسان بن الحسن

 ، الكلمة لتأنيث الھاء عليھا دخلت أنھا ذلك في الحجة أن سليمان بن علي عنه وحكى. يزيد بن محمد المبرد قول وھو. واله

 كما ، اله فقالوا ھاء ال في زادوا فكأنھم ؛ رب بمعنى وربت ، ُثم بعني ُثمت يقال وقد:  القشيري وقال. وُربه ُثمه يقال كما

 وإنما ، واحدة كلمة كأنھما مفتوحتان}  ِحينَ  َوالتَ {  و:  اللغة أھل وقال:  الثعلبي وقال. تاء صارت الوصل عند ثمه في قالوا

 :  الطائي زبيد أبو قال. وثمت وثم ، وربت رب نحو التاء فيھا زيدت} ال{ ھي

 بقاء حين ليس أن فأجبنا...  أوان والت صلحنا طلبوا

 :  آخر وقال

 القرينا قطع قد بالشي وأمسى...  حينا الت ليلى حب تذكر

 :  الفراء وأنشد ؛ بھا يخفض من العرب ومن

 مندم ساعة والت ولتندمن...  مشمولة خالئقا فلتعرفن

 معناھا ويقولون ، حين من منقطعة التاء} حين والت{ أن إلى يذھبون واألخفش وسيبويه والخليل والفراء الكسائي وكان

 أبو وقال. المثنى بن معمر عبيدة أبو يذھب كان ھذا وإلى. حين من التاء عبقط والعتق الجدد المصاحف في ھو وكذلك. وليست

:  بعضھم وقال. حين مع التاء فتكون}  َمَناٍص  َتِحينَ {  واالبتداء} وال{ الحرف ھذا على عندي الوقف:  سالم بن القاسم عبيد
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 عند غلط وھو بحين متصلة المصحف في التاء أن عبيد أبو وذكر:  المھدوي قال. }  َمَناٍص  ِحينَ { :  فيقول يبتدئ ثم} الت{

 وأوان حين في إال التاء ھذه تزيد العرب نجد لم إنا:  قال أن عبيد أبي حجة ومن. المفسرين قول خالف وھو ، النحويين

 :  السعدي وجزة ألبي وأنشد واآلن؛

 المطعم ابن زمان والمطعمون...  عاطف من ما تحين العاطفون

 :  لطائيا زبيد ألبي وأنشد

 بقاء حين ليس أن فأجبنا...  تأوان وال صلحنا طلبوا

 هللا رضي عفان بن عثمان عن رجل وسأله عمر ابن حديث ، اآلن في التاء إدخالھم ومن:  عبيد أبو قال. أوان في التاء فأدخل

 :  الشاعر قول وكذلك. معك تالن بھا اذھب:  قال ثم مناقبه فذكر ، عنه

 تالنا زعمت كما وصلينا...  ماناج داري نأي قبل نولي

 قد حين مع متصلة التاء فوجدت - عثمان مصحف - اإلمام له يقال الذي في النظر تعمدت إني كله ھذا مع ثم:  عبيد أبو فال

 لىع كلھا ، أوجه أربعة على باللغة العلماء فرواه وجزة ألبي أنشده الذي األول البيت أما:  النحاس جعفر أبو قال. تحين كتبت

 :  يزيد بن محمد العباس أبو رواه ؛ تقديران أحدھا وفي ؛ أنشده ما خالف

 عاطف من ما والت العاطفون

 :  الثانية والرواية

 تعاطف حين والت العاطفون

 :  كيسان ابن رواھا الثالثة والرواية

 عاطف من ما حين العاطفونةَ 

 :  الرابعة الرواية. التأنيث بھاء شبھت لحركةا لبيان أنھا وزعم ، اإلدراج في وتاء الوقف في ھاء جعلھا

 عاطف من ما حين العاطفونهُ 

 زيدا الضاربون:  تقول كما ؛ نصب موضع في الھاء أن إسحاق بن إسماعيل مذھب وھو أحدھما ؛ تقديران الرواية ھذه وفي

. مثله إجازته في سيبويه مذھب على بالتأنيث إسماعيل فجاء ، الضاربونه الشعر في سيبويه وأجاز. الضاربوه قلت كنيت فإذا

 الوصل في أجريت ثم ، الوقف في المسلمونه بنا مر:  تقول كما ، الحركة لبيان الھاء أن على العاطفون اآلخر والتقدير

 ألنه ؛ فيه له حجة فال ثانيال البيت وأما}  ُسْلَطاِنَيهْ  َعنِّي َھلَكَ  َمالَِيهْ  َعنِّي أَْغَنى َما{ :  المدينة أھل قرأ كما ؛ الوقف في مجراھا

 أو مرفوعا الت بعد ما يقع وإنما ، بالخفض أوان والت:  يروى ألنه ؛ مشكال شيئا فيه أن غير ، أوان والت:  عليه يوقف
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 الثبت فإن حين من والنون الت من التاء بكسر}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ {  قرأ أنه عمر بن عيسى عن روي قد كان وإن. منصوبا

: األخفش قال ؛ تقديران ففيه أوان والت:  فأما. } ِحينَ {  ونصب الكسر على}  َوالتَ {  فبنى}  َمَناٍص  ِحينَ  َوالتَ {  قرأ هأن عنه

 .أوان حين والت أي مضمر فيه

 فوجب إليه المضاف ، فحذف أواننا والت تقديره:  قال إسحاق أبي عن اآلخر والتقدير. الخطأ بين القول وھذا:  النحاس قال

 وال قائله يعرف ال مولد فبيت الثالث البيت وأما. بالرفع أوان والت يزيد بن محمد وأنشده. الساكنين اللتقاء وكسره ، يعرب أال

 من الھمزة فأسقط. اآلن أنت زعمت كما المعنى:  غيره وقال. اآلن زعمت كما:  رواه يزيد بن محمد أن على. حجة به تصح

 ، حجة فال أصحابك إلى تالن بھا اذھب:  له فقال عثمان مناقب للرجل ذكر لما ، عمر ابن ثبحدي احتجاجه وأما. والنون أنت

 اذھب:  فيه وقال الحديث ھذا عمر ابن عن يروي مجاھدا أن ھذا على والدليل. المعنى على ھذا يروي إنما المحدث ألن ؛ فيه

 معنى ألن ؛ فيه حجة فال. } َتِحينَ {  اإلمام في وجدھا بأنه احتجاجه وأما. معك اآلن بھا اذھب:  آخر ورواه. جھدك فاجھد

 ھذا إال ھذا في يكن لم فلو}  َوالتَ {  كلھا المصاحف وفي ، لھا بإمام فليس لھا مخالفا كان فإن المصاحف إمام أنه اإلمام

 .مناوص مناص وجمع. مقنعا لكان االحتجاج

ابٌ  َساِحرٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َوَقالَ  ُھمْ ِمنْ  ُمْنِذرٌ  َجاَءُھمْ  أَنْ  َوَعِجُبوا{ ] 4: [ اآلية  } َكذَّ

ً  اآللَِھةَ  أََجَعلَ { ] 5: [ اآلية  } ُعَجابٌ  لََشْيءٌ  َھَذا إِنَّ  َواِحداً  إِلَھا

 فِي {:  بقوله متصل ھو:  قيل. جاءھم أن من والمعنى نصب موضع في} أن} { ِمْنُھمْ  ُمْنِذرٌ  َجاَءُھمْ  أَنْ  َوَعِجُبوا{ :  تعالى قوله

ةٍ   جھلھم ومن أي ؛ كالم ابتداء ھذا بل ال:  وقيل. معترض}  أَْھلَْكَنا َكمْ { :  وقوله ، وعجبوا وشقاق عزة في أي}  َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

 ؛ الناس به يخدع الذي المموه بالكالم يجيء أي}  َساِحرٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َوَقالَ { . منھم منذر جاءھم أن من التعجب أظھروا أنھم

ابٌ {  وزوجته والرجل وولده الوالد بين بسحره يفرق:  وقيل  .النبوة دعوى في أي}  َكذَّ

ً  اآللَِھةَ  أََجَعلَ { :  تعالى قوله  وقرأ. عجيب أي}  ُعَجابٌ  لََشْيءٌ  َھَذا إِنَّ { . واحدا إلھا اآللھة صير أي مفعوالن}  َواِحداً  إِلَھا

 العجب، العجيب:  فقال وعجاب عجيب بين الخليل فرق وقد. سواء والعجب لعّجابوا والعجاب. بالتشديد}  ُعَجابٌ { :  السلمي

:  الجوھري وقال. الطول حد تجاوز قد الذي ، والطوال ، طول فيه الذي والطويل ، العجب حد تجاوز قد الذي والعجاب

:  مقاتل وقال. األعجوبة كذلكو ، منه أكثر بالتشديد والعجاب ، بالضم العجاب وكذلك ، منه يتعجب الذي األمر العجيب

 صلى النبي وجاء ، إليه قريش فجاءت طالب أبو مرض:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد وروى. شنوءة أزد لغة}  ُعَجابٌ {

 ابن يا:  فقال ، طالب أبي إلى وشكوه:  قال ، يمنعه كي جھل أبو فقام ، رجل مجلس طالب أبي رأس وعند ، وسلم عليه هللا

 وما:  فقال"  العجم الجزية بھا إليھم وتؤدي العرب بھا لھم تذل كلمة منھم أريد إنما عم يا: "  فقال ؟ قومك من يدتر ما أخي

ً  اآللَِھةَ  أََجَعلَ {  فقالوا:  قال" هللا إال إله ال: " قال ؟ ھي ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ  ص{ :  القرآن فيھم فنزل:  قال}  َواِحداً  إِلَھا  َبلِ . الذِّ

ةٍ  فِي َكَفُروا ِذينَ الَّ  . صحيح حسن حديث ھذا:  وقال. بمعناه أيضا الترمذي خرجه}  اْخِتالقٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ {  بلغ حتى}  َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

 ابن وبين بيننا اقض:  وقالوا طالب أبي إلى فاجتمعوا إسالمه قريش على شق عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أسلم لما:  وقيل

 على الميل كل تمل فال ، السواء يسألونك قومك ھؤالء أخي بابن:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى طالب بوأ فأرسل. أخيك
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:  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. وإلھك وندعك آلھتنا ذكر وارفض ارفضنا:  قالوا"  يسألونني وماذا: " قال. قومك

 النبي فقال. أمثالھا وعشر لنعطينكھا أبوك :  جھل أبو فقال" العجم بھا ملك وتدين العرب بھا وتملكون واحدة كلمة أتعطونني"

ً  اآللَِھةَ  أََجَعلَ { :  فقالوا ؛ وقاموا ذلك من فنفروا" هللا إال إله ال قولوا: " وسلم عليه هللا صلى  كلھم الخلق يسع فكيف}  َواِحداً  إِلَھا

َبتْ {  : قوله إلى اآليات ھذه فيھم هللا فأنزل. واحد إله  }ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ

 } ُيَرادُ  لََشْيءٌ  َھَذا إِنَّ  آلَِھتُِكمْ  َعلَى َواْصبُِروا اْمُشوا أَنِ  ِمْنُھمْ  اْلَمألُ  َواْنَطلَقَ { ] 6: [ اآلية

 } اْختاِلقٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  اآلِخَرةِ  اْلِملَّةِ  فِي بَِھَذا َسِمْعَنا َما{ ] 7: [ اآلية

ْكرُ  َعلَْيهِ  أَأُْنِزلَ { ] 8: [ اآلية ا َبلْ  ِذْكِري ِمنْ  َشكٍّ  فِي ُھمْ  َبلْ  َبْينَِنا ِمنْ  الذِّ  } َعَذابِ  َيُذوقُوا لَمَّ

 } الوھاب العزيز ربك رحمة خزائن عندھم أم{ ] 9: [ اآلية

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَُھمْ  أَمْ { ] 10: [ اآلية  } اأْلَْسَبابِ  فِي قُواَفْلَيْرتَ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ

 } األَْحَزابِ  ِمنَ  َمْھُزومٌ  ُھَنالِكَ  َما ُجْندٌ { ] 11: [ اآلية

 من الكافرون ھؤالء انطلق أي ؛ بسرعة الذھاب واالنطالق ، األشراف} المأل} { اْمُشوا أَنِ  ِمْنُھمْ  اْلَمألُ  َواْنَطَلقَ { :  تعالى قوله

 َواْصِبُروا{ . دينه في تدخلوا وال عليه كنتم ما على امضوا أي}  اْمُشوا أَنِ { :  عضلب بعضھم يقول السالم عليه الرسول عند

 بن جھل أبو أنھم إسحاق بن محمد رواية وفي. سبق كما مرضه في طالب أبي إلى مشيھم إلى إشارة ھو:  وقيل}  آلَِھِتُكمْ  َعلَى

 طالب أبي إلى وجاؤوا ؛ معيط وأبو ، وائل بن والعاص ، خلف بن وأمية ، شمس عبد بن ربيعة أبناء وعتبة وشيبة ، ھشام

 أبو فأرسل ؛ ديننا في وطعنوا ألھتنا تركوا فقد ، معه وسفھاء أخيك ابن أمر فاكفنا ، أنفسنا في وأنصفنا سيدنا أنت:  فقالوا

 إنما: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. والنصفة السواء إلى يدعونك قومك إن:  له فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى طالب

ً  اآللَِھةَ  أََجَعلَ { :  وقالوا فقاموا" هللا إال إله ال تقولون: " قال. وعشرا جھل أبو فقال" واحدة كلمة إلى أدعوھم }  َواِحداً  إِلَھا

 أي}  ِمْنُھمْ  اْلَمألُ  َواْنَطلَقَ {  أي ؛ أي بمعنى} أن{:  وقيل. امشوا بأن والمعنى نصب موضع في} أن}{ اْمُشوا أَنِ { . اآليات

 َواْصِبُروا اْمُشوا{ :  للعوام فقالوا منھم األشراف انطلق المعنى:  وقيل. اللفظ بھذا تكلموا أنھم ال انطالقھم تفسير وھذا ؛ أمشوا

 األرض بأھل يراد أي}  ادُ ُيرَ  لََشْيءٌ {  السالم عليه محمد به جاء الذي ھذا أي} َھذاَ  إنَّ {. آلھتكم عبادة على أي}  آلَِھِتُكمْ  َعلَى

 ليعلو له االنقياد يقول بما محمد يريد إنما أي ؛ تحذير كلمة}  ُيَرادُ  لََشْيءٌ  َھَذا إِنَّ { :  وقيل. بھم تنزل وِغَير قوم نعم زوال من

 ذلك شق اإلسالم به وقوي أسلم لما عمر إن:  مقاتل وقال. تطيعوه أن فاحذروا ، يريد بما فينا فيتحكم أتباعا له ونكون ، علينا

 .يراد لشيء اإلسالم قوة في عمر إسالم إن:  فقالوا قريش على

 عيسى ملة يعنون:  والسدي والكلبي ومقاتل وقتادة والقرظي عباس ابن قال}  اآْلِخَرةِ  اْلِملَّةِ  فِي ِبَھَذا َسِمْعَنا َما{ :  تعالى قوله

 ما:  الحسن وقال. قريش ملة يعنون:  أيضا وقتادة مجاھد وقال. إلھا هللا مع يجعلون والنصارى. الملل آخر وھي النصرانية

 أي} ْ اْخِتالقٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ { . حق رسول محمدا أن الكتاب أھل من سمعنا ما أي:  وقيل. الزمان آخر في يكون ھذا أن سمعنا
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 على ابتدعھم أي ؛ ھذا من الخلق جلو عز هللا وخلق. ابتدع أي واختلق خلق:  يقال. وغيره عباس ابن عن ؛ وتخرص كذب

 .مثال غير

ْكرُ  َعلَْيهِ  أَأُْنِزلَ { :  تعالى قوله { . بينھم من بالوحي اختصاصه أنكروا. القرآن ھنا ھا والذكر ، إنكار استفھام ھو}  َبْيِنَنا ِمنْ  الذِّ

 أنزلته فيما شكوا وإنما ، بينھم فيما صدوقا تزل لم أنك علموا قد أي. القرآن وھو وحيي من أي}  ِذْكِري ِمنْ  َشكٍّ  فِي ُھمْ  َبلْ 

ا َبلْ { . ال أم عندي من ھو ھل عليك  لزال الشرك على عذابي ذاقوا ولو ، اإلمھال بطول اغتروا إنما أي}  َعَذابِ  َيُذوقُوا لَمَّ

ا{  و. حينئذ اإليمان ينفع ال ولكن ؛ ذلك قالوا ولما ، الشك عنھم ا{ :  كقوله زائدة وما لم بمعنى}  لَمَّ  َنْقِضِھمْ  َفِبَما} {  َقلِيلٍ  َعمَّ

 .} ِميَثاَقُھمْ 

ابِ  اْلَعِزيزِ  َربِّكَ  َرْحَمةِ  َخَزائِنُ  ِعْنَدُھمْ  أَمْ { :  تعالى قوله  عز هللا أنعم مما السالم عليه محمدا فيمنعوا ھذا لھم أم:  قيل}  اْلَوھَّ

 ال اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ  الم{:  تعالى كقوله ؛ قبله بكالم متصال الكالم كان إذا لتقريعا بمعنى ترد قد}  أَمْ {  و. النبوة من عليه به وجل

 أَنْ  َوَعِجُبوا{ :  بقول متصل}  َربِّكَ  َرْحَمةِ  َخَزاِئنُ  ِعْنَدُھمْ  أَمْ { :  قوله إن قيل وقد}  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  فِيهِ  َرْيبَ 

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَُھمْ  أَمْ { :  له واألرض السموات خزائن ألن ؛ يشاء من يرسل وجل عز هللا أن فالمعنى}  ِمْنُھمْ  ُمْنِذرٌ  َجاَءُھمْ   السَّ

 } َبْيَنُھَما َوَما َواألَْرِض 

. محمد على الوحي نزالإ من المالئكة وليمنعوا ، السموات إلى فليصعدوا أي}  األَْسَبابِ  فِي َفْلَيْرَتقُوا{ :  ذلك ادعوا فإن أي

 من أرق األسباب:  أنس بن الربيع قال. الرقية من رميا يرمي رمى مثل رقيا يرقي ورقى. صعد إذا وارتقى يرقى رقي:  يقال

 األسباب:  وقيل. غيره أو حبل من المطلوب إلى به يوصل ما كل اللغة في والسبب. ترى ال ولكن الحديد من وأشد الشعر

 :  زھير قال. وقتادة مجاھد قاله ؛ منھا المالئكة تنزل يالت السموات أبواب

 بسلم السماء أسباب رام ولو

 أي:  وقيل. والدين الفضل في}  األَْسَبابِ  فِي{ :  السدي وقال. سماء سماء فليصعدوا أي ؛ نفسھا السموات األسباب:  وقيل

 سببا أو حبال وجدوا إن يعني ؛ الحبال األسباب:  وقيل. يدةعب أبي قول معنى وھو. مانعة أنھا ظنوا إن القوة أسباب في فليعلوا

}  َما} {  ُھَنالِكَ  َما ُجْندٌ { :  فقال عليھم النصر صلى نبيه وعد ثم. وتعجيز توبيخ أمر وھذا ؛ فليرتقوا السماء إلى فيه يصعدون

 إلى يصلون ال ألنھم ؛ حجتھم انقطعت قد ذليل مقموع أي}  َمْھُزومٌ { . محذوف ابتداء خبر}  ـُجْندٌ { فـ ، جند ھم وتقديره صلة

 الَِّذينَ  َبلِ { :  أي ؛ قبل بما مرتبط والكالم. كسرته الجيش وھزمت ، انكسرت إذا القربة تھزمت:  ويقال. لنا ھذا يقولوا أن

ةٍ  فِي َكَفُروا . عزھم وأسلب جمعھم أھزم فإني ، وشقاقھم عزتھم تغمك فال ، مھزومون األحزاب من جند وھم}  َوِشَقاقٍ  ِعزَّ

 فجاء بمكة وھم سيھزمھم أنه هللا وعد:  قتادة قال. بدر يوم في ھذا بھم فعل وقد ؛ وسلم عليه هللا صلى للنبي تأنيس وھذا

 الذين باألحزاب المراد:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى محمد لقتال تحزبھم موضع وھو لبدر إشارة}  ُھَنالِكَ {  و. بدر يوم تأويلھا

 من جند:  يقال كما ، الجند واألحزاب. }األحزاب{ في ذلك مضى وقد. وسلم عليه هللا صلى النبي على وتحزبوا المدينة أتوا

 َشِربَ  َفَمنْ { :  تعالى كقوله أولئك طريقة على جند ھؤالء أي. الكفار من الماضية القرون باألحزاب أراد:  وقيل. شتى قبائل

 أن عن ممنوع أي ؛ مغلوب جند ھم المعنى:  الفراء وقال. ومذھبي ديني على أي}  ِمنِّي َفإِنَّهُ  َيْطَعْمهُ  مْ لَ  َوَمنْ  ِمنِّي َفلَْيسَ  ِمْنهُ 
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 وال ، آلھتھم من لشيء يدعوا أن على يقدرون ال فھم ، مھزوم اآللھة لھذه جند أنھم يعني:  القتبي وقال. السماء إلى يصعد

 .واألرض السموات ملك من وال ، هللا رحمة خزائن من شيئا ألنفسھم

َبتْ { ] 12: [ اآلية  } األَْوَتادِ  ُذو َوفِْرَعْونُ  َوَعادٌ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ

 } اأْلَْحَزابُ  أُولَئِكَ  ألَْيَكةِ  َوأَْصَحابُ  لُوطٍ  َوَقْومُ  َوَثُمودُ { ] 13: [ اآلية

بَ  إاِلَّ  ُكلٌّ  إِنْ { ] 14: [ اآلية ُسلَ  َكذَّ  } ِعَقابِ  َفَحقَّ  الرُّ

َبتْ { :  تعالى قوله  جند محمد يا قومك من ھؤالء أي ؛ له وتسلية وسلم عليه هللا صلى للنبي تعزية ذكرھا}  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ

 ، التأنيث بلفظ القوم تعالى هللا وذكر. فأھلكوا ھؤالء من أقوى كانوا وقد ، أنبيائھم على تحزبوا الذين المتقدمين األحزاب من

 تأنيثه، يجوز ال اللفظ مذكر أنه:  الثاني. والتأنيث التذكير فيه يجوز قد أنه:  أحدھما:  قولين على ذلك في العربية أھل واختلف

َھا َكالَّ { :  تعالى كقوله ؛ عليه تنبيھا المضمر المعنى حكم اللفظ في فيغلب ، والقبيلة العشيرة على المعنى يقع أن إال  َتْذِكَرةٌ  إِنَّ

 فرعون ووصف. للتأنيث مقتضيا اللفظ كان وإن ؛ ذكره مذكرا فيه المضمر كان لما ألنه ؛ ذكرھا يقل ولم}  َذَكَرهُ  َشاءَ  َمنْ فَ 

 ، البنيان كثير كان:  الضحاك وقال. المحكم البناء ذو المعنى:  عباس ابن فقال ؛ ذلك تأويل في اختلف وقد. األوتاد ذو بأنه

 وعن. عليھا له يلعب ومالعب وأرسان أوتاد له كانت أنه:  وعطاء وقتادة أيضا عباس ابن عنو. أوتادا يسمى والبنيان

 مستلقيا مده أحد على غضب إذا وكان ، باألوتاد الناس يعذب كان:  ومقاتل الكلبي وقال. والبطش القوة ذو:  أيضا الضحاك

 كل ؛ سوار أربع بين المعذب يشبح كان:  وقيل. يموت حتى والحيات العقارب عليه ويرسل ، األرض في أوتاد أربعة بين

 فسميت الكثيرة الجنود ذو أي األوتاد ذو:  وقيل. يموت حتى ويتركه حديد من وتد فيه مضروب سارية إلى أطرافه من طرف

 دائما يريدون ، األوتاد ثابت عز في ھم تقول العرب:  قتيبة ابن وقال. البيت الوتد يقوي كما أمره يقوون ألنھم ؛ أوتادا الجنود

 :  يعفر بن األسود وقال. باألوتاد ويقوم يثبت إنما الشعر بيوت من البيت أن ھذا وأصل. شديدا

 األوتاد ثابت ملك ظل في...  عيشة بأنعم فيھا غنوا ولقد

 :  وأنشد. شاغل شغل:  يقال كما واتد وتد يقال:  األصمعي وقال. لغة وبالفتح ، بالكسر وتد األوتاد وواحد

 المواعدا يخلفھا يكن ولم...  واتدا جذيال الماء على القت

 وابن نافع وقرأ. }الشعراء{ في ذكرھا مضى وقد. الغيضة أي}  أْلَْيَكةِ  َوأَْصَحابُ  لُوطٍ  َوَقْومُ  َوَثُمودُ { . بالجذل الرجل شبه:  قال

 أي}  األَْحَزابُ  أُولَِئكَ { . ھذا تقدم وقد. التاء وكسروا الباقون وھمز. ھمز غير من والتاء الالم بفتح}  ْليَكةِ { :  عامر وابن كثير

ُسلَ  َكذَّبَ  إاِلَّ { . كل ما بمعنى}  ُكلٌّ  إِنْ { . الرجل ھو فالن كقولك ؛ والكسرة بالقوة الموصوفون ھم  فنزل أي}  ِعَقابِ  َفَحقَّ  الرُّ

 اآلية ھذه ونظير. الحالين في الباقون وحذفھا الحالين في} عقابي{ و} عذابي{ في الياء يعقوب وأثبت. التكذيب لذلك العذاب بھم

 األمم ھذه فسمى}  َوَثُمودَ  َوَعادٍ  ُنوحٍ  َقْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ  اأْلَْحَزابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ { :  وجل عز قوله

 .أحزابا
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 } َفَواقٍ  ِمنْ  لََھا َما َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  ُؤالءِ ھَ  َيْنُظرُ  َوَما{ ] 15: [ اآلية

َنا َوَقالُوا{ ] 16: [ اآلية لْ  َربَّ َنا لََنا َعجِّ  } اْلِحَسابِ  َيْومِ  َقْبلَ  قِطَّ

. } ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا{ :  تعالى قوله ومنه ؛ ينتظر بمعنى}  َيْنُظرُ } {  َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  َھُؤالءِ  َيْنُظرُ  َوَما{ :  تعالى قوله

. القيامة صيحة إال ببدر أصيبوا ما بعد ينتظرون ما أي. القيامة نفخة أي}  َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ { . مكة كفار يعني}  َھُؤالءِ { 

 َتأُْخُذُھمْ  َواِحَدةً  َصْيَحةً  إاِلَّ  ْنُظُرونَ يَ  َما{ :  تعالى قال كما ، الصور في النفخة ھي التي الصيحة إال اآلن أحياؤھم ينتظر ما: وقيل

ُمونَ  َوُھمْ   األمة ھذه آخر كفار ينتظر ما أي:  وقيل. والموت القيامة قرب عن إخبار وھذا}  َتْوِصَيةً  َيْسَتِطيُعونَ  َفال فال َيِخصِّ

 عز هللا من بغضب إال السماء في صيحة تكن لم:  عمرو بن عبدهللا وقال. النفخة وھي واحدة صيحة إال أولئك بدين المتدينين

. مثنوية من لھا ما:  قتادة. رجوع لھا ما:  مجاھد. عباس ابن عن ؛ ترداد من أي}  َفَواقٍ  ِمنْ  لََھا َما{ . األرض أھل على وجل

 ما والفُواق والَفواق:  جوھريال. بالفتح الباقون. الفاء بضم}  َفَواقٍ  ِمنْ  لََھا َما{ :  والكسائي حمزة وقرأ. إفاقة من مالھا:  السدي

 وفي ؛ فواقا إال عنده أقام ما:  يقال. تحلب ثم لتدر الفصيل يرضعھا سويعة تترك ثم تحلب ألنھا ؛ الوقت من الحلبتين بين

. وإفاقة راحةو نظرة من لھا ما أي والضم بالفتح يقرأ}  َفَواقٍ  ِمنْ  لََھا َما{ :  تعالى وقوله". الناقة فواق قدر العيادة: " الحديث

 :  بقرة يصف األعشى قال ؛ قبلھا ما لكسر ياء الواو صارت:  الحلبتين بين يجتمع الذي اللبن اسم بالكسر والفيقة

 رضعا لو النفس شق لترضع جاءت...  اجتمعت ضرعھا في فيقة إذا حتى

 :  السلولي ھمام ابن قال. أفاويق ثم وأشبار شبر مثل أفواق ثم فيق والجمع

 ثعل لھا يدر ما حتى أفاويق...  يرضعونھا وھم الدنيا نال وذموا

 في الفيقة اجتمعت أي إفاقة الناقة وأفاقت. ساعة بعد ساعة يمطر فھو ، ماء من السحاب في اجتمع ما أيضا واألفاويق

 أي الفاء بفتح}  َواقٍ فَ  ِمنْ { :  وغيرھما عبيدة وأبو الفراء وقال. مفاويق والجمع - عمرو أبي عن - ومفيقة مفيق فھي ضرعھا؛

 ما وھو بمعنى أنھما تقدم وقد. انتظار من الفاء بضم}  َفَواقٍ  ِمنْ {  و. عليه والمغشي المريض يفيق كما ، فيھا يفيقون ال راحة

 موسل عليه هللا صلى هللا رسول حدثنا:  قال ھريرة أبو وروى. فيھا تقطيع ال ممتدة أنھا المراد والمعنى:  قلت الحلبتين بين

 أھل الفزع نفخة انفخ فيقول األولى بالنفخة إسرافيل وجل عز هللا يأمر: " وفيه. الحديث... أصحابه من طائفة في ونحن

 َصْيَحةً  إاِلَّ  َھُؤالءِ  َيْنُظرُ  َوَما{ :  وجل عز هللا يقول ويطولھا ويديمھا فيمدھا ويأمره هللا شاء من إال األرض وأھل السموات

 .التذكرة كتاب في ذكرناه كما وغيره معبد بن علي خرجه ، الحديث وذكر}  َفَواقٍ  ِمنْ  لََھا َما َواِحَدةً 

َنا َوَقالُوا{ :  تعالى قوله لْ  َربَّ َنا لََنا َعجِّ :  الحسن. العذاب من نصيبنا:  قتادة قال وكذا. عذابنا:  مجاھد قال}  اْلِحَسابِ  َيْومِ  َقْبلَ  قِطَّ

 بالجائزة المكتوب وللكتاب قط للنصيب يقال أن اللغة في ومعروف. جبير بن سعيد وقال. الدنيا في به لنتنعم الجنة من نصيبنا

 بالجوائز الكتاب القط:  والكسائي عبيدة أبو وقال. قط للصك قيل ومنه. والنصيب الحظ العرب كالم في القط:  الفراء قال. قط

 :  األعشى قال ؛ القطوط والجمع

 ويأفق القطوط يعطي بغبطته...  يتهلق يوم النعمان الملك وال
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 قططة أيضا قط جمع في:  ويقال. يصلح ويأفق ، الجليلة وحال بنعمته أي ، بغبطته بدل بأمته:  ويروى. الجوائز كتب يعني

 قالو. به يوعدون ما حقيقة ليعلموا الجنة من منازلھم لھم يمثل أن سألوا:  السدي وقال. النحاس ذكره. وأقطاط أقط القليل وفي

 إنھم:  وقيل. يكفيني أي ؛ قطني:  قولھم من ؛ يكفينا ما لنا عجل معناه:  وقيل. أرزاقنا لنا عجل المعنى:  خالد أبي بن إسماعيل

ا{ :  تعالى قوله وھو. القرآن بذلك عليھم تلى حين وشمائلھم بأيمانھم يعطونھا التي لكتھم استعجاال ذلك قالوا  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ

ا} {  ِبَيِميِنهِ   الشيء من للقطعة اسم فالقط ؛ القلم قط ومنه ، القطع وھو القط القط وأصل}  َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ

 قال. حقيقة وأقوى استعماال أكثر الكتاب في أنه إال ، غيره عن لقطعه والرزق والكتاب النصيب على فأطلق والقس كالقسم

 :  الصلت أبى بن أمية

 والقلم والقط إليه يجبى...  وما العراق ساحة لھم قوم

 .منھم استھزاء ھذا وكل. محمد يقول كما األمر كان إن الدنيا في القيامة يوم قبل أي}  اْلِحَسابِ  َيْومِ  َقْبلَ { 

ابٌ  إِنَّهُ  األَْيدِ  َذا َداُودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ  َيقُولُونَ  َما َعلَى اْصبِرْ { ] 17: [ اآلية  } أَوَّ

 .السيف بآية منسوخة وھذه. به استھزؤوا لما بالصبر وسلم عليه هللا صلى نبيه أمر}  َيقُولُونَ  َما َعلَى اْصِبرْ { :  تعالى قوله

 عليه نبيه أمر ، قبلھم من القرون بإھالك وتقريعھم وشقاقھم الكفار أخبار من ذكر لما}  َداُودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ { :  تعالى قوله

 من بصبر ليتسلى ؛ األنبياء وقصص داود ذكر في أخذ ثم. ذكره تقدم ما بكل وساله ، أذاھم على بالصبر والسالم الصالة

 لھم واذكر ، قولھم على اصبر المعنى:  وقيل. األنبياء من وغيره داود أعطيه ما أضعاف اآلخرة في له أن وليعلم ؛ منھم صبر

 في القوة ذا}  األَْيدِ  َذا{  اإلضافة بھذه لشرفه إظھارا}  َعْبَدَنا{ :  وقول. نبوتك صحة على برھانا لتكون ؛ األنبياء أقاصيص

 ، العدو القى إذا يفر ال وكان ، الليل نصف يصلي وكان ؛ وأفضله الصوم أشد وذلك يوما ويفطر يوما يصوم وكان. العبادة

 :  قال. والعاب العيب تقول كما واآلد يداأل:  ويقال. تعالى هللا إلى الدعاء في قويا وكان

 أنادا فأمسى يناد يك لم

 :  الشاعر قال ، تقوى الشيء وتأيد. قوي أي أيد رجل ومنه

 والذوا الكلى فأصاب رمى...  أيد وترھا القوس إذا

 إِنَّهُ { . المطر من ونيك الذي النبات من يعني. بالشحم وأسمنھا اإلبل كلى رمى السحاب في التي القوس وتر هللا إذا:  يقول

ابٌ   عليه هللا صلى النبي قال كما ؛ منه استغفر باله على خطر أو ذنبه ذكر كلما أنه:  غيره وعن. تواب أي:  الضحاك قال}  أَوَّ

 :  قال كما ؛ رجع إذا يؤوب آب ويقال". مرة مائة والليلة اليوم في هللا ألستغفر إني: " وسلم

 يؤوب ال الموت وغائب...  يؤوب غيبة ذي وكل

 .به يقتدى ألن أھل فھو أمر كل في ورضاه هللا طاعة إلى رجاعا داود فكان
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ا{ ] 18: [ اآلية ْرَنا إِنَّ  } َواأْلِْشَراقِ  بِاْلَعِشيِّ  ُيَسبِّْحنَ  َمَعهُ  اْلِجَبالَ  َسخَّ

 :  مسائل أربع فيه

ا{ :  تعالى قوله - األولى ْرَنا إِنَّ  من آتاه ما تعالى ذكر. الحال على نصب موضع في}  ُيَسبِّْحنَ } {  بِّْحنَ ُيسَ  َمَعهُ  اْلِجَبالَ  َسخَّ

 تسبيح يفقه وكان ، معه الجبال ذكرت وعز جل هللا ذكر إذا داود كان:  مقاتل قال. معه الجبال تسبيح وھو والمعجزة البرھان

 أوتي:  إسحاق بن محمد وقال. وعرفوه الناس رآه إذا معجزة ھذا يكون وإنما. يصلين}  ُيَسبِّْحنَ { :  عباس ابن وقال. الجبال

 الجبال تسبيح فھذا ، معه وتصوت الطير لحسنه تصغي وما ، حسن دوي الجبال في له يكون ما الصوت حسن من داود

 مضى وقد. المخلوقين شبه عن هللا تنزيه على دالة ألنھا ؛ تسبيحھا فذلك معه لتسير وجل عز هللا سخرھا:  وقيل. والطير

 ذلك وأن}  َتْسبِيَحُھمْ  َتْفَقُھونَ  ال َولَِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  إاِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ { :  تعالى قوله عند} سبحان{ وفي} سبأ{ في ھذا في لقولا

:  يقال. وعھاطل بعد الشمس أبيضاض أيضا اإلشراق}  َواألِْشَراقِ  ِباْلَعِشيِّ { . أعلم وهللا. األقوال من الصحيح على مقال تسبيح

 .غروبھا وعند الشمس طلوع عند صالته إثر يسبح داود فكان. أضاءت إذا وأشرقت ، طلعت إذا الشمس شرقت

 أن ھانئ أم حدثتني حتى ، ھي ما أدري وال}  َواأْلِْشَراقِ  ِباْلَعِشيِّ { :  اآلية بھذه أمر كنت:  قال أنه عباس ابن عن روي -الثانية

 صالة ھذه ھانئ أم يا: " وقال ، الضحى صالة صلى ثم ، فتوضأ بوضوء فدعا  ، عليھا دخل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 بِاْلَعِشيِّ  ُيَسبِّْحنَ {  القرآن في وجدتھا حتى الضحى صالة من شيء نفسي في كان:  عباس ابن قال عكرمة وقال". اإلشراق

: عباس البن قال األحبار كعب أن وروي. بعد صالھا ثم الضحى ةصال يصلي ال عباس ابن وكان:  عكرمة قال. }  َواأْلِْشَراقِ 

 قصة في ذلك ؛ القرآن في أوجدك وأنا:  عباس ابن فقال. األوابين صالة ھي الشمس طلوع بعد صالة هللا كتب في أجد إني

 .} َواأْلِْشَراقِ  ِباْلَعِشيِّ  ُيَسبِّْحنَ { :  داود

 الشمس تبيض حتى تصلى أن ينبغي ال ، العشي في العصر بإزاء الغداة في وھي ، مستحبة نافلة الضحى صالة - الثالثة

 أن أرقم بن زيد عن مسلم صحيح وفي. الشمس اصفرت إذا العصر تصلى ال كما ؛ بنورھا وتشرق ؛ كدرھا ويرتفع طالعة؛

 يفطم الذي وھو ، فصيل جمع والفصالن الفصال" الفصال ترمض حين األوابين صالة: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 شدة انتھاء قبل ترمض التي ھي ألنھا ؛ بالذكر ھنا الفصال وخص. األرض في الحر شدة والرمضاء. اإلبل من الرضاعة من

 الشمس طلوع بين المتوسط الوقت وھو بقليل أوبعده الضحى في يكون وذلك ، جلدھا لقلة أمھاتھا بھا ترمض التي الحر

 ألنه ؛ عمله فيخسر شغله ألجل ، استعجاال ذلك قبل بھا يبادر من الناس ومن. العربي بن بكر بوأ القاضي قاله ؛ وزوالھا

 .له ال عليه ھو بعمل ويأتي عنه المنھي الوقت في يصليھا

 عشرة ثنتي الضحى صلى من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس حديث من الترمذي روى - الرابعة

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن ذر أبي عن مسلم صحيح وفي. غريب حديث قال" الجنة في ذھب من قصرا له هللا بنى ركعة

 بالمعروف وأمر صدقة تكبيرة وكل صدقة تھليلة وكل صدقة تسبيحة فكل صدقة أحدكم من سالمى كل على يصبح: " قال أنه

 قال:  قال ھريرة أبي عن الترمذي وفي". الضحى نم يركعھما ركعتان ذلك من ويجزي صدقة المنكر عن ونھي صدقة

 البخاري وروى". البحر زبد مئل كانت وإن ذنوبه له غفرت الضحى شفعة على حافظ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 ونوم الضحى وصالة شھر كل من أيام ثالثة صوم أموت حتى أدعھن ال بثالث خليلي أوصاني: " قال ھريرة أبي عن ومسلم

 أبي حديث من البخاري خرجه كما الدرداء أبي حديث من وخرجه" الضحى وركعتي: " مسلم وقال. البخاري لفظ" وتر على

 عظام" السين بضم: " السالمى وأصل. أعلم وهللا. عشرة ثنتا وأكثره ركعتان الضحى أقل أن على يدل كله وھذا. ھريرة

 رسول أن عنھا هللا رضي عائشة حديث من وروي. ومفاصله الجسد امعظ سائر في استعمل ثم ، واألرجل واألكف األصابع

 هللا وھلل هللا وحمد هللا كبر فمن مفصل وثالثمائة ستين على آدم بني من إنسان كل خلق إنه: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 منكر عن نھى أو بمعروف مروأ الناس طريق عن عظما أو شوكة أو ، الناس طريق عن حجرا وعزل هللا واستغفر هللا وسبح

 كذا" يمسي: " قال وربما:  توبة أبو قال" النار عن نفسه زحزح وقد يومئذ يمشي فإنه سالمى والثالثمائة الستين تلك عدد

 الصالة أن وذلك. ركعتان األعضاء ھذه عن الصدقات ھذه من يكفي أي" ركعتان ذلك من ويجزي: " وقوله. مسلم خرجه

 .أعلم وهللا. األصل في عليه التي بوظيفته عضو كل قام فقد صلى فإذا ؛ جسدال أعضاء بجميع عمل

ْيرَ { ] 19: [ اآلية ابٌ  لَهُ  ُكلٌّ  َمْحُشوَرةً  َوالطَّ  } أَوَّ

 } اْلِخَطابِ  َوَفْصلَ  اْلِحْكَمةَ  َوآَتْيَناهُ  ُمْلَكهُ  َوَشَدْدَنا{ ] 20: [ اآلية

ْيرَ { :  تعالى قوله ْيرَ {  قرئ ولو:  الفراء قال. الجبال على عطوفم}  َمْحُشوَرةً  َوالطَّ  يظھر لم ألنه ؛ لجاز}  َمْحُشوَرةً  َوالطَّ

 إليه فاجتماعھا. معه فسبحت الطير إليه واجتمعت الجبال جاوبته سبح إذا السالم عليه داود كان:  عباس ابن قال. الفعل

 أو. معه لتسبح إليه الطيور لتحشر الريح وسخرنا أي:  وقيل. معه هللا لتسبح إليه مجموعة الطير وسخرنا فالمعنى. حشرھا

ابٌ {  لداود أي}  لَهُ  ُكلٌّ { . الطيور تحشر المالئكة أمرنا  .وجل عز  الھاء:  وقيل. معه وتسبح تأتيه أي ؛ مطيع أي}  أَوَّ

:  وقيل. الجنود بكثرة:  وقيل. القلوب في نهم الرعب وإلقاء بالھيبة:  قيل. ثبت حتى قويناه أي}  ُمْلَكهُ  َوَشَدْدَنا{ :  تعالى قوله

  .العربي ابن اختيار وھذا. والنصر بالتأييد

 األرض ملوك أشد داود كان:  عنه هللا رضي عباس ابن وقال. معان وغير منصور غير على التفافه الكثير الجيش ينفع فال

 عبارة والملك. هللا نبي عنكم رضي فقد ارجعوا:  قيل أصبح فإذا رجل ألف وثالثون نيف ليلة كل محرابه يحرس كان. سلطانا

 حتى ملكا يكن لم وامرأة دارا الرجل ملك فلو ؛ ذلك يكثر حتى ملكا يكون ال ولكن ملك للرجل يكون فقد ، الملك كثرة عن

 وحقيقة} راءةب{ في المعنى ھذا مضى وقد. اآلدمية لضرورته إليھا يفتقر التي المنافع في التصرف مؤنة يكفيه خادم له يكون

 .مستوفى}النمل{ في الملك

 :  مسألتان فيه}  اْلِخَطابِ  َوَفْصلَ  اْلِحْكَمةَ  َوآَتْيَناهُ { :  تعالى قوله

:  قتادة. تعالى هللا بكتاب العلم:  العالية أبو. العدل:  مجاھد. السدي قال ؛ النبوة أي}  اْلِحْكَمةَ  َوآَتْيَناهُ { :  تعالى قوله - األولى

 ابن قول وھو. القضاء في الفصل يعني:  وقتادة السلمي عبدالرحمن أبو قال} الخطاب وفصل{. والفقه العلم:  ريحش. السنة

 من على واليمين المدعي على البينة ھو:  طالب أبي بن علي. الكالم بيان:  عباس ابن وقال. ومقاتل والكلبي والحسن مسعود

. بھا تكلم من أول وھو ، بعد أما قوله ھو:  أيضا والشعبي األشعري موسى أبو وقال. أيضا وقتادة والشعبي شريح وقاله. أنكر
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 والمعنى. القليل اللفظ في الكثير المعنى بجعل اإليجاز ھو:  وقيل. والباطل الحق بين الفاصل البيان}  اْلِخَطابِ  َوَفْصلَ { :  وقيل

 .موسى أبي قول عدا ما القضاء في عليه الحكم ارمد ألن ؛ يجمعه عنه هللا رضي علي وقول. متقارب األقوال ھذه في

 غير ، مؤكد منه وفصل ، مجرد العلم من لنوع إنه إلھك فلعمر القضاء علم فأما:  العربي بن بكر أبو القاضي قال -الثانية

 يكون وقد". جبل بن معاذ والحرام بالحالل وأعلمكم علي أقضاكم: " الحديث ففي ؛ والحرام بالحالل والبصر األحكام معرفة

 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن يروى. القضاء بفصل يقوم وال ، والحرام بالحالل عارفا ، األفعال بأحكام بصيرا الرجل

 الزبية على الناس وازدحم ؛ األسد فيھا فوقع  ؛ لألسد زبية قوم حفر اليمن إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثني لما:  قال

 السالح القوم وحمل ، فھلكوا فيھا األسد فجرحھم ، أربعة صاروا حتى ، بآخر اآلخر وتعلق ، بآخر وتعلق رجل فيھا فوقع

 رضيتموه فإن ؛ بقضاء بينكم أقض تعالوا! إناس أربعة أجل من رجل مائتي أتقتلون:  فقلت فأتيتھم قال ؛ قتال بينھم يكون وكاد

 وجحل ، الدية ربع لألول فجعل. بالقضاء أحق فھو وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو إلى ذلك رفعتم أبيتم وإن ، بينكم قضاء فھو

 فسخط ؛ األربعة قبائل على الزبية حفر على الديات وجعل ، الدية للرابع وجعل ، الدية نصف للثالث وجعل ، الدية ثلث للثاني

 فقال" بينكم أقضي أنا: " فقال ؛ القصة هعلي فقصوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا ثم ، بعضھم ورضي بعضھم

 في" علي قضى كما القضاء: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؛ علي قضى بما فأخبروه. بيننا قضى قد عليا إن:  قائل

 لرج إليه جاء حنيفة أبا أن بالقضاء المعرفة في يروى وكذلك علي قضاء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمضى:  رواية

. قائمة وھي المسجد في حدين الزانيين ابن يا لرجل قالت مجنونة امرأة جلد -  بالكوفة قاضيا وكان - ليلى أبي ابن إن:  فقال

 قضية فأما. العلماء إال بالرؤية أحد يدركه ال بالبديھة حنيفة أبو قال الذي وھذا:  العربي ابن قال. أوجه ستة من أخطأ:  فقال

 خطأ المقتولين األربعة ھؤالء أن وتحقيقھا. المتمادى العاكف إال األحكام في التمرن بعد يلحقھا وال ، يالشاد يدركھا فال علي

 قاتل بالمدافعة مقتول األول أن بيد ، الخطأ وجه على حضر من على الديات فلھم ، عليھا الحاضرين من الحفرة على بالتدافع

 الثلثان وعليه الدية ثلث فله الثاني وأما. قتلھم الذين بالثالثة الدية أرباع الثةث وعليه ، قتل بما الدية فله ، بالمجاذبة ثالثة

 المحاصة فوقعت بالمجاذبة واحدا قتل ألنه ؛ النصف وعليه الدية نصف فله الثالث وأما. بالمجاذبة قتلھما اللذين باإلثنين

 المتعلقة المعاني إلى نظر فإنه حنيفة أبو وأما. ستنباطاال بديع من وھذا. فيه الجاري القصاص بعد التقدير ھذا العواقل وغرمت

 كان إذا وأما ، الجنون حالة في القذف كان إذا وھذا. التكليف يسقط الجنون ألن ؛ عليه حد ال المجنون أن األول:  ستة فرأھا

 خطأه فإنما ، حد أب لكل حدين افجلدھ الزانيين ابن يا قولھا والثاني. إفاقته حالة في بالقذف يحد فإنه أخرى ويفيق مرة يجن

 فإنھما ومالك الشافعي وأما ، والزنى الخمر كحد تعالى  حق عنده ألنه ، يتداخل القذف حد أن في مذھبه على حنيفة أبو

 فالقذ حد إقامة تجوز وال ، المقذوف مطالبة بغير جلد أنه الثالث. المقذوف بتعدد فيتعدد ، لآلدمي حق بالقذف الحد أن يريان

 االحتجاج وقع المعنى وبھذا. اآلدمي حق إنه يقول ومن ، تعالى  حق إنه يقول ممن بإقامته المطالبة بعد إال األمة من بإجماع

 وجب ومن ، الحدين بين والى أنه الرابع. الزنى كحد المطالبة على توقف لما  حقا كان لو إذ ؛ لآلدمي حق أنه يرى لمن

. اآلخر الحد عليه يقام ثم المضروب يستبل أو ، الضرب يندمل حتى يترك ثم ألحدھما يحد بل ، ابينھم يوال لم حدان عليه

 المسجد في الحد أقام أنه السادس. زنبيل في:  الناس بعض قال ، مستورة جالسة إال المرأة تحد وال ، قائمة حدھا أنه الخامس

 وعلم الخطاب فصل ھو فھذا:  القاضي قال. خالف فيه زيروالتع المسجد في القضاء وفي. إجماعا فيه الحدود تقام وال

 فذلك اإليجاز إنه:  قال من وأما" . علي أقضاكم: " المروي الحديث في التأويالت أحد على إليه اإلشارة وقعت الذي القضاء،
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:  قال من وأما" . لكلما جوامع وأوتيت: " بقوله ھذا بين وقد ؛ العرب دون وسلم عليه هللا صلى ولمحمد ، العجم دون للعرب

 سحبان الجاھلية في قالھا من أول أن ويروى". بعد أما: " خطبته في يقول وسلم عليه هللا صلى النبي فكان ؛ بعد أما قوله إنه

 السالم عليه داود أن صح ولو. سنة وثمانين مائة وعمر ، عصا على توكأ من وأول ، بالبعث آمن من أول وھو ، وائل بن

 .أعلم وهللا. بلسانه كان وإنما ، النظم ھذا على بالعربية منه ذلك يكن لم ، قالھا

ُ  أََتاكَ  َوَھلْ { ] 21: [ اآلية ُروا إِذْ  اْلَخْصمِ  َنَبأ  } اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 ُتْشِططْ  َوال بِاْلَحقِّ  َبْيَنَنا َفاْحُكمْ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضَنا َبَغى َخْصَمانِ  َتَخفْ  ال َقالُوا ِمْنُھمْ  َفَفِزعَ  َداُودَ  َعلَى َدَخلُوا إِذْ { ] 22: [ اآلية
َراطِ  َسَواءِ  إِلَى َواْھِدَنا  } الصِّ

نِي أَْكفِْلنِيَھا َفَقالَ  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َولِيَ  َنْعَجةً  َوتِْسُعونَ  تِْسعٌ  لَهُ  أَِخي َھَذا إِنَّ { ] 23: [ اآلية  } اْلِخَطابِ  فِي َوَعزَّ

 آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  لََيْبِغي اْلُخلََطاءِ  ِمنَ  َكثِيراً  َوإِنَّ  نَِعاِجهِ  إِلَى َنْعَجتِكَ  بُِسَؤالِ  َظلََمكَ  َقدْ لَ  َقالَ { ] 24: [ اآلية
الَِحاتِ  َوَعِملُوا َما َداُودُ  َوَظنَّ  ُھمْ  َما َوَقلِيلٌ  الصَّ اهُ  أَنَّ ً  َوَخرَّ  َربَّهُ  َفاْسَتْغَفرَ  َفَتنَّ  } َوأََنابَ  َراِكعا

 } َمآبٍ  َوُحْسنَ  لَُزْلَفى ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ  َذلِكَ  لَهُ  َفَغَفْرَنا{ ] 25: [ اآلية

 :  مسألة وعشرون أربع فيه

ُ  أََتاكَ  َوَھلْ { :  تعالى قوله:  األولى ُروا إِذْ  اْلَخْصمِ  َنَبأ  ألن ؛ والجماعة ثنينواال الواحد على يقع}  اْلَخْصمِ } {  اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 :  الشاعر قال. المصدر أصله

 المخاليا العراب البراذين كنفض...  لحاھم ينفضون غضاب وخصم

ُروا{ :  وقيل. ملكان ھنا ھا به يراد أنه التفسير أھل بين خالف وال:  النحاس  كان إذ ، الخصم على حمال اثنين كان وإن}  َتَسوَّ

ُروا{ :  ومعنى. خصم ذوو وللجماعة خصم ذوا لالثنين وتقديره. والصحب كبالر مثل ، له ومضارعا الجمع بلفظ  َتَسوَّ

 جمع السور وكذلك ، ھمز بغير وھو المدينة حائط والسور ، تسلقه الحائط تسور:  يقال. سوره أعلى من أتوه}  اْلِمْحَرابَ 

 وقد. األخرى عن مقطوعة منزلة بعد نزلةم ألنھا ؛ القرآن سورة ومنه. البناء من منزلة كل وھي وبسر بسرة مثل سورة

 :  النابغة وقول. ھذا بيان الكتاب مقدمة في مضى

 يتذبذب دونھا ملك كل ترى...  سورة أعطاك هللا أن تر ألم

 أن:  الحديث وفي. بالفارسي الوليمة والسؤر:  العربي ابن. اإلناء في الطعام بقية فھو بالھمز السؤر فأما. ومنزلة شرفا يريد

 ألنھم ؛ الغرفة ھنا والمحراب". بكم فحيھال سؤرا لكم صنع قد جابرا إن: " األحزاب يوم قال وسلم عليه هللا صلى نبيال

 في فيه القول مضى وقد. المسجد محراب ومنه ، المجلس صدر إنه:  عبيدة أبو وقال. سالم بن يحيى قاله ؛ فيھا عليه تسوروا

 أن آخر وقول. لما بمعنى إحداھما أن:  الفراء وزعم. فعالن ألنھما ؛ مرتين}  إِذْ {  جاءت}  دَ َداوُ  َعلَى َدَخلُوا إِذْ { . موضع غير
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 جماعة وعينھما. جماعة قاله ؛ ملكين:  وقيل. النقاش قاله ؛ إنسيين كانا إنھما:  قيل. قبلھا لما تبيينا بعدھا ما مع الثانية تكون

 ، الدخول الحرس فمنعھما. عبادته يوم في إليه هللا بعثھما إنسيين صورة في ملكين:  وقيل. وميكائيل جبريل إنھما:  فقالوا

ُ  أََتاكَ  َوَھلْ { :  تعالى قوله وھو ؛ جالسين يديه بين وھما إال الصالة في وھو شعر فما ، عليه المحراب فتسوروا  إِذْ  اْلَخْصمِ  َنَبأ

ُروا  أن عباس ابن حكاه ما ذلك وسبب. وغيره الثوري سفيان قال ؛ حرابالم فوق من عليه ونزلوا علوا أي}  اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 الزبور فأخذ. حذرك فخذ فيه تبتلى الذي اليوم وتعلم ستبتلى انك:  له فقيل. يعتصم أن ابتلي إن نفسه حدث السالم عليه داود

 بين يدرج فجعل ، الطير من يكون ما كأحسن طائر جاء إذ الزبور يقرأ ھو فبينا ، عليه الدخول من ومنع المحراب ودخل

 امرأة على فأشرف ليبصره فاطلع ، فطار ليأخذه منه فدنا ، المحراب كوة في وقع حتى فاستدرج ، بيده يتناوله أن فھم. يديه

 هللا سبيل في غازيا زوجھا وكان:  عباس ابن قال. قلبه في فوقعت:  السدي قال. بشعرھا جسدھا غطت رأته فلما ، تغتسل

 هللا يفتح أن إما التابوت حملة وكان ، التابوت حملة في زوجھا يجعل أن الغزاة أمير إلى داود فكتب ، حنان بن أوريا وھو

 ، بعده الخليفة يكون أن غالما ولدت إن عليه واشترطت ، داود خطبھا عدتھا انقضت فلما ، فقتل فيھم فقدمه ، يقتلوا أو عليھم

 وتسور ، وشب سليمان ولدت حتى نفسه تستقر فلم ، إسرائيل بني من رجال خمسين عليه وأشھدت ، كتابا بذلك عليه وكتبت

 في روي ما أمثل وھو:  لعربي ابن قال. يصح وال. وغيره الماوردي ذكره. كتابه في هللا قص ما شأنھما من وكان الملكان

 .ذلك

 رسول سمعت:  يقول مالك بن أنس سمع ، يالرقاش يزيد عن األصول نوادر في الحكيم الترمذي بمعناه مرفوعا ورواه:  قلت

 وأوصى بعثا إسرائيل بني على قطع بھا فھم المرأة إلى نظر حين السالم عليه النبي داود إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا

 ذلك في التابوت ذلك وكان -  قال - التابوت يدي بين فقربه قال ، وسماه فالنا قرب العدو حضر إذا:  فقال البعث صاحب

 ونزل المرأة زوج فقتل فقدم يقاتله الذي الجيش عنه ينھزم أو يقتل حتى يرجع لم التابوت يدي بين قدم فمن به يستنصر الزمان

 يأخذوا أن بلقاء مدينة عمان حصار في وذلك زوجھا إلى كتب:  قتادة عن سعيد وقال". القصة عليه فقصا داود على الملكان

 تمنى ألنه ؛ بالخطيئة داود هللا امتحن إنما:  العلماء من قوم قال الثعلبي وقال. فقتل فتقدم ، ألحمرا الموت وفيه ، الباب بحلقة

 قد داود وكان. أعطاھم ما نحو ويعطيه ، امتحنھم ما نحو يمتحنه أن وسأله ، ويعقوب وإسحاق إبراھيم منزلة ربه على يوما

 فيما يجد وكان. وأشغاله بنسائه فيه يخلو ويوم ، ربه بعبادة فيه يخلو يومو ، الناس بين فيه يقضي يوم ، أيام ثالثة الدھر قسم

 إنھم:  إليه تعالى هللا فأوحى ، آبائي به ذھب قد كله الخير إن رب يا:  فقال. ويعقوب وإسحاق إبراھيم فضل الكتب من يقرأ

 وابتلي ، بالذبح إسحاق وابتلي ، ابنه وبذبح ناروبال بنمروذ إبراھيم ابتلي ؛ عليھا فصبروا غيرھم بھا يبتل لم بباليا ابتلوا

 ، ابتليتھم ما بمثل فابتلني:  السالم عليه داود فقال. ذلك من بشيء أنت تبتل ولم ، بصره وذھاب يوسف على بالحزن يعقوب

 محرابه دخل ليوما ذلك كان فلما. الجمعة يوم في كذا شھر في مبتلى إنك:  إليه تعالى هللا فأوحى ، أعطيتھم ما مثل وأعطني

 لون كل من فيھا ، ذھب من حمامة صورة في الشيطان له مثل إذ كذلك ھو فبينا. الزبور ويقرأ يصلي وجعل ، بابه وأغلق

 إليھا فامتد ، نفسھا من تؤيسه ولم بعيد غير فطارت ، صغير له البن فيدفعھا ليأخذھا يده فمد ، رجليه بين فوقف ، حسن

 من إليھا ليبعث إثرھا في يرتفع داود ونظر فطارت ليأخذھا فذھب ، كوة في وقعت حتى فطارت فتبعھا ، فتنحت ليأخذھا

 أجمل فرأى ؛ لھا سطح على عريانة تغتسل:  السدي وقال. الكلبي قاله ؛ تغتسل بركة شط على بستان في امرأة فنظر ، يأخذھا

 مع غزوة في ، حنان بن أوريا زوجھا وكان. بھا اإعجاب فزاده ، بدنھا فغطى شعرھا فنفضت ظله فأبصرت ، خلقا النساء
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 من وكان ، التابوت قبل وقدمه ، وكذا كذا مكان إلى بأوريا ابعث أن أيوب إلى داود فكتب ، داود أخت ابن صوريا بن أيوب

 قال. بذلك برهيخ داود إلى فكتب له ففتح فقدمه. يستشھد أو عليه هللا يفتح حتى وراءه يرجع أن له يحل ال التابوت قبل قدم

 عن وميكائيل يمينه عن جبريل كبر وكبر ضربة ضرب إذا وكان ، داود زمان في أرضه في هللا سيف أوريا وكان:  الكلبي

 هللا سيوف. وكان:  قال. بتكبيره العرش مالئكة فتكبر ، العرش إلى ذلك ينتھي حتى بتكبيره السماء مالئكة وكبرت ، شماله

 عليه هللا صلى هللا رسول زمن في عبدالمطلب بن وحمزة ، داود زمن في وأوريا ، موسى زمن في يوفنا بن كالب ؛ ثالثة

 ؛ التابوت قبل وقدمه كذا بعث في ابعثه أن:  إليه داود كتب أوريا على فتح قد هللا أن يخبره داود إلى أيوب كتب فلما. وسلم

 سبب:  وقيل. داود بن سليمان أم فھي. عدتھا انقضت حين رأةالم تلك داود فتزوج. شھيدا الثالث في فقتل ، عليه هللا ففتح

 أجزاء؛ أربعة الدھر جزأ داود إن:  الحسن قال. شيء مقارفة بغير يوم قطع يطيق أنه حدثته نفسه أن السالم عليه داود امتحان

 يمر ھل فتذاكروا. للقضاء وماوي ، ويبكيھم ويبكونه ويذاكرھم يذاكرونه إسرائيل لبني وجزءا ، للعبادة وجزءا ، لنسائه جزء

 عليه يدخل أال وأمر ، عبادته يوم نفسه على الباب فأغلق ؛ ذلك يطيق أنه داود فأضمر ؟ ذنبا فيه يصيب ال يوم اإلنسان على

 :  وھي دليل ھذا وفي:  علماؤنا قال تقدم ما نحو وذكر. يديه بين ذھب من حمامة فوقعت ، الزبور قراءة على وأكب ، أحد

 مشغوال كان وإن نسائه وطء يترك أن لإلنسان ليس وأنه ، يوم كل للناس ينتصب أن الحاكم على ليس أنه على -نيةالثا

 السالم عليه قال وقد. عنھما هللا رضي بمحضره عمر زمن في بذلك كعب وحكم". النساء" في المعنى ھذا مضى وقد. بالعبادة

 حين إسرائيل لبني قال السالم عليه داود إن:  ومجاھد أيضا الحسن وقال. ديثالح..." حقا عليك لزوجك إن: " عمر بن لعبدهللا

 ھل:  وقال بعمله فأعجب العبادة كثير داود كان:  الوراق بكر أبو وقال. بھذا فابتلي يستثن ولم ، بينكم ألعدلن وهللا:  استخلف

 العبادة يأكل والعجب ، بعبادتك أعجبت:  لك يقول الىتع هللا إن:  فقال ؛ جبريل إليه هللا فأرسل. كعملي يعمل أحد األرض في

:  قال. لكثير ذلك إن:  قال. سنة نفسي إلى كلني رب يا:  قال. نفسك إلى وكلتك ثانية أعجبت فإن ، الحطب النار تأكل كما

 فوكل. بھا فشأنك:  الق. ساعة نفسي إلى فكلني رب يا:  قال. لكثير ذلك إن:  قال. فيوما:  قال. لكثير ذلك إن:  قال. فشھرا

 فكان ، يديه بين الطائر وقع إذ عبادته في ھو فبينما ؛ يديه بين الزبور ووضع ، المحراب ودخل ، الصوف ولبس ، األحراس

 من وما ، صائم فيه لك داود آل ومن إال يوم من ما رب يا:  يوم ذات داود قال:  الثوري سفيان وقال. كان ما المرأة أمر من

 اعف رب يا:  قال. نفسك إلى ألكلنك وعزتي ؟ مني أو ذلك منك داود يا:  إليه هللا فأوحى. قائم فيھا لك داود آل منو إال ليلة

. فيوما:  قال. بعزتك ال:  قال. فأسبوعا:  قال. بعزتك ال:  قال. فشھرا:  قال. بعزتك ال:  قال. سنة نفسك إلى أكلك:  قال. عني

. لحظة نفسي إلى كلني:  قال. لحظة قدر وما:  الشيطان له فقال. فلحظة:  قال. بعزتك ال:  الق. فساعة:  قال. بعزتك ال:  قال

 حول األحراس ووكل ، للعبادة جعله اليوم ذلك جاء فلما. كذا وقت في كذا يوم في ھي:  له وقيل. لحظة نفسه إلى هللا فوكله

 الحمامة فجاءت ، يديه بين الزبور ونشر ، ربه بعبادة وخال. ألفا ثينوثال ثالثة أو ألفا ثالثين:  وقيل. آالف أربعة:  قيل. مكانه

 المثل له وضربا ، سليمان والدة بعد الملكين إليه وجل عز هللا وأرسل. كان ما المرأة مع لحظته في أمره من فكان ، له فوقعت

 .يأتي ما على ليلة أربعين ساجدا فخر خطيئته ذكر المثل سمع فلما ؛ بالنعاج

:  وقيل. إذنه بغير عليه لدخولھم:  وقيل. الخصوم دخول وقت غير في ليال أتياه ألنھما}  ِمْنُھمْ  َفَفِزعَ { :  تعالى قوله - لثةالثا

 .الباب من يأتوه ولم المحراب عليه تسوروا ألنھم
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 أياما إليه يقيم أن إال بحيلة ميآد إليه يرتقي ال بحيث ، باالرتفاع االمتناع من السالم عليه داود محراب وكان:  العربي ابن قال

 لما المحراب باب من إليه يوصل إنه:  قلنا ولو. األنواع مختلفة جمة وآالت ، عددھم يكثر أعوان مع ، طاقته بحسب أشھرا أو

ُروا{ :  ذلك عن مخبرا تعالى هللا قال  وجاءھا ، جھادر من إليھا طلع لمن والغرفة المحراب تسور يقال ال إذ}  اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 من ألنھا ؛ ملكان أنھما قطعا علمت الخصمان منھا دخل إنه يقال التي الكوة شاھدت وإذا ؛ مجازا ذلك يكون أن إال أسفلھا من

 داود قضى فلما. وأم ألب إسرائيل بني من أخوين المتسوران كان:  قيل وقد:  الثعلبي قال. علوي إال ينالھا ال بحيث العلو

 نبھا ملكين كانا أنھما أحسن واألول:  الثعلبي قال. داود يا نفسك على بذلك قضيت فھال:  المالئكة من ملك له لقا بقضية بينھما

 .فعل ما على داود

 كذب وذلك}  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضَنا َبَغى َخْصَمانِ {  الملكان يقول أن يجوز كيف:  قيل فإن. التأويل أھل أكثر ھذا وعلى:  قلت

 على بعضنا بغى خصمان كأننا قدرنا:  قاال فكأنھما ؛ تقدير من الكالم في بد ال أنه عنه فالجواب. منزھون لهمث عن والمالئكة

 الخبر بصورة كان وإن ذلك ألن}  َنْعَجةً  َوتِْسُعونَ  ِتْسعٌ  لَهُ  أَِخي َھَذا إِنَّ { :  قولھما يحمل ذلك وعلى ، بالحق بيننا فاحكم بعض

 .أعلم وهللا ؛ فعل ما على داود لينبه لتقديرا طريق على إيراده فالمراد

 ، المنزلة من هللا آتاه بما ووثقت ، بالوحي واطمأنت ، بالنبوة نفسه قويت وقد ، نبي وھو داود فزع لم:  قيل إن - الرابعة

 واألذية القتل أمنواي لم ، قبله األنبياء سبيل ذلك:  له قيل ؟ المكانة غاية في الشجاعة من وكان ، اآليات من يديه على وأظھر

َنا{ :  قاال كيف السالم عليھما وھارون موسى إلى ترى أال. يخاف كان ومنھما  هللا فقال}  َيْطَغى أَنْ  أَوْ  َعلَْيَنا َيْفُرطَ  أَنْ  َنَخافُ  إِنَّ

ا{  تخف ال:  للوط الرسل وقالت. } َتَخاَفا ال{ :  وجل عز . }  َتَخفْ  ال{ :  ھنا الملكان قال وكذا}  إِلَْيكَ  َيِصلُوا لَنْ  َربِّكَ  ُرُسلُ  إِنَّ

 على واقفين فرآھما وألوريا هللا ضربه مثال - محرابه في وھو إليه يختصمان ملكين إليه هللا بعث:  إسحاق بن محمد قال

 .بيننا لتقضي فجئناك}  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضَنا َبَغى َخْصَمانِ  َتَخفْ  ال{ :  قاال ؟ علي أدخلكما ما:  فقال رأسه؛

 ؟ إذن بغير عليه دخال وقد أدبھما وھال ، مطلبھما علم قد إذ بإخراجھما يأمر لم كيف قيل فإن:  العربي ابن قال - الخامسة

 وقد األحكام تلك بحسب الجواب فيكون ، واإلذن الحجاب في شرعه كيفية نعلم لم أنا:  األول:  أوجه أربعة من عليه فالجواب

 أحكام على الجواب نزلنا لو أنا:  الثاني. بالبيان تعالى هللا أوضحھا حتى ، األحكام ھذه في مھمال شرعنا ابتداء في ذلك كان

 الذي كالمھما يستوفي أن أراد أنه:  الثالث. له ذلك في يجب كان عما أذھله عليه الطارئ الفزع يكون أن الحتمل ، الحجاب

 لھما يكون ال أم لھما عذر بذلك يقترن وھل ؟ ال أم إذن بغير فيه قحمالت يحتمل ھل ويرى ، منه األمر آخر يعلم حتى له دخال

. العصمة دعوى على وقع وأدب ، القصة في هللا ضربه ومثل ، ومحنة بالء أنه انكشف ما الحال آخر من فكان ؟ فيه عذر

 .أحد على فيه حجر ال إذ ألحد المسجد في إذن وال مسجد في يكون أن يحتمل أنه:  الرابع

 ، بالتسور الدخول إلى توصلنا ، بالحجاب الموكلون لنا يأذن لم لما:  قاال أنھما وھو ؛ القشيري ذكره خامس وقول:  قلت

 .قولھم إلى وأصغى ، عذرھم داود فقبل. بيننا األمر يتفاقم أن وخفنا

ُروا إِذْ { :  ھذا وقبل}  َخْصَمانِ { :  قال كيف:  قيل إن}  َخْصَمانِ { :  تعالى قوله -السادسة  االثنين ألن:  فقيل}  اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 وجاءت الخبر انقضى فلما ، خبرا كان لما جمع:  الكسائي وقال. اثنين كنتما إذا فعلنا نحن تقول كما:  الخليل قال ؛ جمع
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 أي ؛ محذوف القول:  غيره وقال. خصمان نحن المعنى:  الزجاج وقال. خصمان فقاال أنفسھما عن اإلثنان خبر ، المخاطبة

 وكانا:  الماوردي. لجاز ، بعض على بعضھما بغى كان ولو:  الكسائي قال}  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضَنا َبَغى َخْصَمانِ { َ:  يقول

 بعضنا بغى قاال خصمان أتاك إن:  تقول ما كالمھما وتقدير ؛ كذب منھما يتأتى وال ، باغيين وال خصمين يكونا ولم ملكين،

 ومع اثنين بين الخصومة تكون أن يحتمل ھذا وعلى. بعض على بعضنا بغى الخصوم من فريقان نحن أي : وقيل. بعض على

 الخصومات فحضروا ، اآلخر الفريق من واحد كل مع خصومة الفريق ھذا من واحد لكل يكون أن ويحتمل. جمع واحد كل

 التعدي والبغي. األخر للخصومات التعرض عن ذلك وأغنى. القصة النكاح بذكر داود فعرف ، اثنان منھم ابتدأ ولكن

 .الفاحشة أتت إذا المرأة بغت ومنه ، يفحش ما إلى ، وترامى وجعه أفرط إذا الجرح بغى:  يقال. الواجب عن والخروج

 وأشططت عليه ططتش:  عبيد أبو وحكى. السدي قال ؛ تُجر ال أي}  ُتْشِططْ  َوال ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا َفاْحُكمْ { :  تعالى قوله -السابعة

:  وقيل. تسرف ال:  األخفش. تمل ال:  قتادة وقال. الحكم في علي جائر أي" لشاطي إنك: " الداري تميم حديث وفي. جرت أي

. بعدت وشطوطا شطا وتشط تشط الدار شطت ؛ بعدت أي الدار شطت من البعد فيه واألصل. متقارب والمعنى. تفرط ال

 مجاوزة الشطط:  عمرو أبو قال. امعنوا أي طلبي في وأشطوا ، أبعد أي واشتط السوم في وأشط ، جار أي القضية في وأشط

 إِذاً  قُْلَنا لََقدْ { :  التنزيل وفي. زيادة وال نقصان ال أي" شطط وال وكس ال مثلھا مھر لھا: " الحديث وفي. شيء كل في القدر

 ً َراطِ  َسَواءِ  إِلَى َواْھِدَنا{ . الحق عن وبعدا القول من جورا أي}  َشَططا  .السبيل قصد إلى أرشدنا أي}  الصِّ

 ديني، على أي}  أَِخي َھَذا إِنَّ {  أوريا عن تكلم الذي الملك قال أي}  َنْعَجةً  َوتِْسُعونَ  ِتْسعٌ  لَهُ  أَِخي َھَذا إِنَّ { :  تعالى قوله -الثامنة

 التاء بفتح}  َنْعَجةً  َوِتْسُعونَ  تِْسعٌ { :  الحسن وقرأ}  َنْعَجةً  ِتْسُعونَ وَ  ِتْسعٌ  لَهُ { . صاحبي أي أخي:  وقيل. عليه المدعى إلى وأشار

 ھي لما ؛ والشاة بالنعجة المرأة عن تكني والعرب. النحاس قال ؛ الحسن قراءة من الصحيحة وھي ، شاذة لغة وھي فيھما

 :  عون ابن قال. مركوب الكل ألن ، ناقةوال والحجرة بالبقرة عنھا يكنى وقد. الجانب وضعف والمعجزة السكون من عليه

 صغراھنه البيت في رابعة...  ھنَّه ثالث أبوھن أنا

 يغذيھنه سمح فتى أال...  توفيھنه خمسا ونعجتي

 منھنه ويله الرغيف ويل...  يطويھنه الجوع في النقا طي

 :  عنترة وقال

 تحرم لم وليتھا علي حرمت...  له حلت لمن قنص ما شاة يا

 واعلمي لي أخبارھا فتجسسي...  اذھبي لھا فقلت اريتيج فبعثت

 مرتم ھو لمن ممكنة والشاة...  غرة األعادي من رأيت قالت

 أرثم حر الغزالن من رشأ...  جداية بجيد التفتت فكأنما
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 :  آخر وقال

 وطحالھا قلبھا حبة فأصبت...  شاته عن عينه غفلة فرميت

 كقولھم وتنبيه تعريض الملكين من ھذا:  الفضل بن الحسين قال. النساء عن بالنعاج كنى حيث التعريض أحسن من وھذا

:  النحاس جعفر أبو قال. حالنا ھذه خصمان نحن:  قال كأنه ، التحقيق على نعاج وال ضرب كان وما ، عمرا زيد ضرب

 المرأته يقول رجل:  تقول اكم ؛ المسألة جھة على بعض على بعضنا بغى خصمان:  يقول:  المعنى أن ھذا في قيل ما وأحسن

  ؟ عليه يجب ما ، كذا

 الموطأ خرجه الذي شھاب ابن حديث في وسلم عليه هللا صلى وقوله ، اآلية ھذه الشافعي صاحب المزني تأول وقد:  قلت

 صلى النبي يكون أن - أعلم وهللا - عندي الحديث ھذا يحتمل:  المزني قال ؛ ھذا نحو على" زمعة بن عبد يا لك ھو: " وغيره

 عتبة على قبل أنه ال ، زنى وصاحب فراش صاحب ادعى إذا يكون ھذا أن بالحكم فأعلمھم المسألة عن أجاب وسلم عليه هللا

 يقبل ال أنه المسلمون أجمع وقد. غيره عن أخبر منھما واحد ، كل ألن ، زنى ولد إنه ابنه قول زمعة على وال ، سعد أخيه قول

:  قالوا ، منھم ففزع عليه دخلوا إذ ؛ والمالئكة داود قصة ، في ذلك مثل كتابه في سبحانه هللا ذكر دوق. غيره على أحد إقرار

 ما بھا ليعرف المسألة على كلموه ولكنھم ، نعجة وتسعون تسع منھم لواحد والكان ، خصمين يكونوا ولم خصمان تخف ال

 على يؤنسني أحد يكن لم وإن ، المسألة على القصة ھذه في حكم وسلم عليه هللا صلى النبي يكون أن فيحتمل. تعريفه أرادوا

 .أعلم وهللا. صحيح عندي فإنه ؛ الحديث في التأويل ھذا

:  وجل عز قول مثل ھنا} كان{ و} أنثى َنْعَجةً  َوِتْسُعونَ  ِتْسعٌ  لَهُ  أَِخي َھَذا إِنَّ {  مسعود ابن قراءة وفي:  النحاس قال -التاسعة

ُ  َوَكانَ { ً  َغفُوراً  هللاَّ  مائة ھذه يقال كان لما:  وقيل. تأكيد وھو ذكر رجل ھو:  يقال كما ، تأكيد فھو} أنثى{:  قوله فأما}  َرِحيما

 وتسعون تسع له:  التفسير وفي. فيھا ذكر ال أنه ليعلم أنثى:  يقال أن جاز ، يسير شيء الذكور من فيھا كان وإن ، نعجة

 لم قبلنا تقدم من شرع أن والظاھر. شرعنا فذلك إماء كن وإن ، شرعه فذلك أحرارا ميعھنج كان إن:  العربي ابن قال. امرأة

:  القشيري وقال. األعمار وقلة األبدان لضعف ، وسلم عليه هللا صلى محمد شريعة في الحصر وإنما ، بعدد محصورا يكن

 ، حاجتك أقض لم مرة مائة جئتني لو:  تقول ماك ، مثل ضرب المقصود ولكن ، بعينه العدد ھذا له يكن لم:  يقال أن ويجوز

: المعنى ؛ مثال والتسعين التسعة ذكر وإنما ، امرأة مائة لداود يكن لم:  المفسرين بعض قال:  العربي ابن قال. كثيرة مرارا أي

 ، له معنى ال ، ليلد بغير الظاھر عن العدول أن:  أحدھما:  وجھين ، من فاسد وھذا. إليھا مفتقر وأنا الزوجة عن غني ھذا

 سليمان أن وغيره البخاري روى أنه:  الثاني. شرعنا في ما على النساء من مقصورا كان قبلنا من شرع أن على يدل دليل وال

 .نص وھذا" هللا شاء إن يقول أن ونسي هللا سبيل في يقاتل غالما امرأة كل تلد امرأة مائة على الليلة ألطوفن: " قال

:  عباس ابن وقال. أكفلھا حتى عنھا لي أنزل أي}  أَْكفِْلِنيَھا َفَقالَ { :  واحدة امرأة أي}  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  لِيَ وَ { :  تعالى قوله

 كفلي اجعلھا:  كيسان ابن وقال. أكفلھا حتى إلي ضمھا:  العالية أبو وقال. مسعود ابن وقال. عنھا لي تحول:  وعنه. أعطنيھا

ِني{ . ونصيبي :  يقال. مني أبطش كان حارب وإن ، مني أفصح كان تكلم إن:  الضحاك قال. غلبني أي}  ْلِخَطابِ ا فِي َوَعزَّ
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. والغلبة القوة وھي العزة واالسم. سلب غلب من أي ؛ عزيز من:  المثل وفي. غلبه عزا المستقبل في العين بضم يعزه عزه

 :  الشاعر قال

 حالجنا علق وقد تجاذبه...  فباتت شرك عزھا قطاة

ِني{ :  عمير بن وعبيد مسعود بن عبدهللا وقرأ . غالبه أي عازه ؛ المغالبة وھي المعازة من ؛ غالبني أي}  اْلِخَطابِ  فِي َوَعازَّ

. خالفه يستطع لم سأله لما ألنه ؛ بسلطانه غلبني:  وقيل. ببيانه غلبني معناه:  فقيل ؛ الغلبة سبب في واختلف:  العربي ابن قال

 السلطان طلب أن علمت أما:  لي فقال ، حاجة رجال لي يسأل أن في فكلمته بكر أبي بن سير:  له يقال أمير ببالدنا كان

 له جوابي من عجب كما ، وفطنته به تمثل لما وحفظه عجمته من فعجبت. فال عدال كان إذا أما:  فقلت. لھا غصب للحاجة

 .واستغربه

 عليه داود خطيئة كانت ھذه إن فيقال:  النحاس قال}  ِنَعاِجهِ  إَِلى َنْعَجِتكَ  ِبُسَؤالِ  َظلََمكَ  لََقدْ  َقالَ { :  تعالى قوله -عشرة الحادية

 .قول فھذا. يكن أولم كذا ھذا كان ھل ؛ الخصم من إقرار وال ، ببينة تثبت غير من ظلمك لقد:  قال ألنه ؛ السالم

 يدفع ال الذين العلماء قول فأما:  النحاس جعفر أبو وقال. الىتع هللا شاء إن حسن وھو ، ھذا بعد المسألة في بيانه وسيأتي

 لي انزل للرجل قال أن على وعليه نبينا على هللا صلى داود زاد ما:  قالوا فإنھم ، عباس وابن مسعود بن عبدهللا منھم ؛ قولھم

 غير إلى تخطى ومن ، المعاصي من ربكبي ھذا وليس ، عليه ونبھه ذلك على وجل عز هللا فعاتبه:  جعفر أبو قال. امرأتك عن

 القرآن معاني كتاب في:  وقال. القرآن إعراب كتاب في:  قال كذا. عظيم إثم فيه ويلحقه ، عالم عن يصح ال بما يأتي فإنما ھذا

 يتصل وال يصح ال وأكثرھا ، وأوريا السالم عليه داود أمر في وقصص أخبار جاءت قد:  عنه هللا رضي قال. بمثله له

 بن عبدهللا عن مسروق رواه ما ذلك في روي ما وأصح. بصحتھا المعرفة بعد إال مثلھا على يجترأ أن ينبغي وال ناده،إس

 ما:  قال جبير بن سعيد عن المنھال وروى. عنھا لي انزل أي}  أَْكفِْلِنيَھا{ :  قال أن على السالم عليه داود زاد ما:  قال مسعود

 في روي ما أجل فھذا:  جعفر أبو قال. إلي وضمھا عنھا لي تحول أي}  أَْكفِْلِنيَھا{ :  قال أن على وسلم عليه هللا صلى داود زاد

 عز هللا فنبھه ، جاريته يبيعه أن الرجل الرجل يسأل كما ، امرأته يطلق أن أوريا سأل السالم عليه داود أن عليه والمعنى ، ھذا

 ينبغي فال ھذا غير فأما ، منھا بالتزيد بالدنيا يتشاغل أن عليه أنكر وتسعون سعت له وكان نبيا كان لما وعاتبه ، ذلك على وجل

 داود فإن ؛ قطعا باطل فھذا هللا سبيل في للقتل زوجھا بتقديم أمر أعجبته لما إنھا قولھم وأما:  العربي ابن قال. عليه االجتراء

 عن لي انزل:  أصحابه لبعض قال داود أن األمر من كان وإنما ، نفسه غرض في دمه ليريق يكن لم وسلم عليه هللا صلى

 سعيد قال وقد. المال في أو األھل في كانت ؛ صادقة برغبة الحاجة الرجل من الرجل يطلب كما ، ذلك في عليه وعزم أھلك

 ؛ سنھماأح عن لك أنزل زوجتين لي إن:  بينھما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول آخى حين عوف بن لعبدالرحمن الربيع بن

 زوال بعد تزوجھا أنه وال ، كان ذلك أن القرآن في وليس ، طلبه يجوز ابتداء فعله يجوز وما. أھلك في لك هللا بارك:  له فقال

 الثقات عن يأثره وليس ، يعتمد نقله في من وعلى!  ؟ ويسند ھذا يروى فعمن ، لسليمان والدتھا وال ، عنھا الرجل عصمة

 َعلَى َكانَ  َما{ :  قوله وذلك ، زوجة المرأة له صارت قد داود أن على تدل نكتة} األحزاب{ سورة في أن أما. أحد األثبات

ِبيِّ  ُ  َفَرضَ  فِيَما َحَرجٍ  ِمنْ  النَّ  ، إليھا نظر التي المرأة داود تزويج:  األقوال أحد في يعني}  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  فِي هللاَِّ  ُسنَّةَ  لَهُ  هللاَّ
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 أمره بل ، فراق في الزوج سؤال غير من كان زينب تزويج أن إال ؛ جحش بنت زينب وسلم عليه هللا صلى النبي زوجت كما

 داود على وسلم عليه هللا صلى لمحمد المنقبة ھذه ، فكانت. فراقھا زوجھا بسؤال للمرأة داود تزويج وكان ، بزوجته بالتمسك

 بغير األنبياء تزويج}  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  فِي هللاَِّ  ُسنَّةَ {  معنى إن:  قيل قد ولكن. لموس عليه هللا صلى العلية مناقبه إلى مضافة

 صلوات األنبياء أن}  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  فِي هللاَِّ  ُسنَّةَ { :  بقوله أراد:  وقيل. صداق بغير النساء من لھم نفسھا وھبت من صداق

 مائة نكح السالم عليه داود أن المفسرون روى وقد. األقوال أصح وھذا. وغيره النكاح في يمتثلونه ام لھم فرض عليھم هللا

 في الطبري الكيا وذكر.أعلم وربك ؛ جارية وسبعمائة امرأة ثالثمائة له كانت سليمان أن وروي. القرآن نص وھذا ؛ امرأة

ُ  أََتاكَ  َوَھلْ { :  وجل عز هللا قول في أحكامه ُروا إِذْ  َخْصمِ الْ  َنَبأ  األنبياء تنزيه يرون الذين المحققون ذكر:  اآلية}  اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 القوم فمال ؛ أوريا ھو:  يقال ، غيره خطبھا قد امرأة خطبة على أقدم قد كان السالم عليه داود أن ، الكبائر عن السالم عليھم

 ذلك يعرف أن يمكنه كان وقد ، عارفا داود بذلك يكن ولم ، األول الخاطب في وزاھدين ، فيه راغبين داود من تزويجھا إلى

 كان وقد ؛ تعمد غير على أومشاھدة وصفا إما بھا أعجب حيث من ، ذلك يفعل فلم بھا الخطبة وعن ، الرغبة ھذه عن فيعدل

 ، الملكين تسور من كان بما فعل ما ىعل تعالى هللا فنبه ، له امرأة ال الخاطب وذلك ، الكثير العدد النساء من السالم عليه لداود

 ھذه من ربه ويستغفر ، الطريقة ھذه عن فيعدل العتب موقع ذلك من يفھم لكى ؛ التعريض وجه على التمثيل من أورداه وما

 .الصغيرة

 ، الخصمين أحد من السماع بعد النازلة في الفتوى فيه}  ِنَعاِجهِ  إِلَى َنْعَجِتكَ  ِبُسَؤالِ  َظلََمكَ  لََقدْ  َقالَ { :  تعالى قوله -عشرة الثانية

 يمكن وال ، الملل من ملة في وال ، أحد عند يجوز ال مما وھذا:  العربي ابن قال. القول ھذا بظاھر اآلخر من يسمع أن وقبل

 صلى نبيال قال وقد. الفتوى ذلك بعد فوقعت ، الدعوى في سلم واآلخر أدعى الخصمين أحد أن الكالم تقدير وإنما. للبشر ذلك

 حتى لآلخر يقض لم داود إن:  وقيل" اآلخر من تسمع حتى ألحدھما تقضى فال الخصمان إليك جلس إذا: " وسلم عليه هللا

 .الوجوه ھذه من يمكن ما بتعيين أعلم وهللا. كذلك كان إن ظلمك لقد تقديره:  وقيل. بذلك صاحبه اعترف

 أن غير من}  َنْعَجِتكَ  ِبُسَؤالِ  َظلََمكَ  لََقدْ  َقالَ { :  وقوله:  القشيري قال. ماوغيرھ والماوردي القشيري الوجھين ھذين ذكر:  قلت

 تثبت لم وإن ھذا روي وقد. اعترافه وبعد اآلخر الخصم مراجعة بعد ھذا قال إنما:  يقال أن فيمكن ؛ مشكل الخصم كالم يسمع

 يسأل أن إلى وصبره بھذا فسكته ، تقول ما على األمر كان إن ظلمك لقد أراد أو ، الحال قرائن من معلوم فھذا ، روايته

 إنكار منه يظھر لم إذا ، عليه المدعى سكوت عند المدعي قول على التعويل شرعھم من كان:  يقال أن ويحتمل قال. خصمه

 خافية أوكانت ، حضرت إذا المنتظرة النعمة شكر في جاء ومما:  له الدين منھاج كتاب في عبدهللا أبو الحليمي وقال. بالقول

ُ  أََتاكَ  َوَھلْ { :  وجل عز قول ذلك في واألصل قال. وجل عز  السجود:  فظھرت . }  َمآبٍ  َوُحْسنُ { :  قوله إلى}  اْلَخْصمِ  َنَبأ

 أنه حكى إنما ، اآلخر سأل أنه عنه يخبر ولم ، الخصمين من المتظلم قول سمع أنه:  السالم عليه داود عن وجل عز هللا أخبر

 ذلك ودعاه ، يقول كما مظلوم أنه على أمره فحمل ، والھضيمة الضعف مخائل المتكلم في رأى أنه ذلك ظاھر فكان ، ظلمه

 لھذا، شيء وال نعجة مائة لي كانت:  يقول لكان سأله لو أنه إمكان مع}  َظلََمكَ  لََقدْ { :  مستعجال له فقال ؛ الخصم يسأل أال إلى

 أن قبل فجرني ، إليك مرافعه أني وعلم ، أكفلنيھا له قلت وما ، ارددھا له قلت عنده وجدتھا مافل ، النعجة ھذه مني فسرق

 علم ، عليه العجلة حملته بما داود تكلم ولما. الظالم أنا وأني المحق ھو أنه لتظن ، أحضره أن قبل من متظلما وجاءك ، أجره
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 ربه فاستغفر ، منه تقصير عن إال يكن لم ذلك وأن ، ذكرناھا التي الفتنة وھو ، الوقت ذلك في ونفسه خاله وجل عز هللا أن

 أو ضرب أو انتھار من شيئا ذلك على يزده ولم ، المشكو تظليم على اقتصر بأن ، عصمه أن على شكرا تعالى  راكعا وخر

ا َداُودُ  َيا{ :  الفق ؛ يعاتبه عليه أقبل ثم له هللا فغفر ، ظالم أنه القلب في تصور بمن يليق مما ، غيرھما  فِي َخلِيَفةً  َجَعْلَناكَ  إِنَّ

 توخاه التي ، الموعظة ھذه من تعالى هللا قصه بما فبان}  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ  اْلَھَوى َتتَِّبعِ  َوال ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  األَْرِض 

 ابن عن جاء ثم. ظلمه عنده يثبت لم من تظليم إلى والمبادرة ، الحكم يف التقصير كانت إنما خطيئته أن ، المغفرة بعد بھا

 عن متواترة سنة للشكر السجود أن فثبت ، اتباعا وسلم عليه هللا صلى النبي وسجدھا ، شكرا داود سجدھا:  قال أنه عباس

 ؛ السؤال من الھاء وألقى ، المفعول إلى درالمص فأضاف ؛ نعجتك بسؤاله أي}  َنْعَجِتكَ  بُِسَؤالِ { . عليھم هللا صلوات األنبياء

 .الخير دعائه من أي}  ُدَعاءِ  ِمنْ  اأْلِْنَسانُ  َيْسأَمُ  ال{ :  تعالى كقوله وھو

 في الحركة لثقل ؛ وطوالء طويل يقال وال ، وخلطاء خليط:  يقال}  اْلُخلََطاءِ  ِمنَ  َكِثيراً  َوإِنَّ { :  تعالى قوله -عشرة الثالثة

 .الشركاء أنھما:  الثاني. األصحاب أنھما:  أحدھما:  وجھان وفيه. الواو

 واحد كل يأتي أن ھو:  العلماء أكثر فقال الخلطاء صفة في العلماء اختلف وقد ، بعد فيه. الشركاء على الخلطاء إطالق:  قلت

 وھو ؛ الخبر خالف وھذا. ءالشركا إال الخلطاء يكون ال:  وعطاء طاوس وقال. والمراح والدلو واحد راع فيجمعھما بغنمه

 يتراجحان فإنھما خليطين من كان وما الصدقة خشية مجتمع بين يفرق وال مفترق بين يجمع ال: " وسلم عليه هللا صلى قوله

 في مذكورة الخلطة وأحكام. فاعلمه ؛ الشركاء بين الفضل لتراد موضع وال" الفضل يترادان فإنھما: " وروي" بالسوية بينھما

 الربيع وقال. الزكاة فيه تجب ما حصته في ليس من على الصدقة يرون ال العلماء من وجمع وأصحابه ومالك. هالفق كتب

 أخذ وإن:  مالك قال. الزكاة منھم أخذت الزكاة فيه تجب ما جميعھا في كان إذا:  الشافعي منھم العلماء من وجمع والليث

 .فيه اختلف حاكم كحكم نوتكو ، ذلك في لالختالف بينھم ترادوا بھذا المصدق

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ { . ويظلم يتعدى أي}  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  لََيْبِغي{ :  تعالى قوله -عشرة الرابعة  ال فإنھم}  الصَّ

. ھم الذين وقليل وتقديره الذين نىبمع:  وقيل. زائدة} ما{ فـ ھم وقليل أي ، الصالحين يعني}  ُھمْ  َما َوَقلِيلٌ { . أحدا يظلمون

 أردت فقال. الدعاء ھذا ما:  عمر له فقال. القليل عبادك من اجعلني اللھم:  دعائه في يقول رجال عنه هللا رضي عمر وسمع

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ { :  وجل عز هللا قول  !عمر يا منك أفقه الناس كل:  عمر فقال}  ُھمْ  َما َوَقلِيلٌ  الصَّ

َما َداُودُ  َوَظنَّ { :  تعالى قوله -عشرة الخامسة اهُ  أَنَّ  بمعنى ظن:  والفراء عمرو أبو قال. أيقن معناه}  َوَظنَّ { . ابتليناه أي}  َفَتنَّ

اهُ {  والقراءة. اليقين بمعنى إال الظن يكون أن المعاين في يجوز ال بأنه شرحه الفراء أن إال ، أيقن  دون النون بتشديد}  َفَتنَّ

اهُ {  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقرأ. التاء  وابن عمير بن وعبيد قتادة وقرأ. المبالغة على والنون التاء بتشديد}  َفَتنَّ

اهُ {  السميقع  .السالم عليه داود على دخال اللذان الملكان به والمراد ، عمرو أبي عن نصر بن علي ورواه. بتخفيفھما}  َفَتنَّ

 يعرفھما، أن فأحبا ؛ داود يفطن فلم فضحك صاحبه إلى أحدھما نظر ، المسجد في بينھما داود قضى لما:  قيل -عشرة لسادسةا

 .ابتاله ما على ونبھه ، بذلك ابتاله تعالى هللا أن السالم عليه داود فعلم ، وجھه حيال السماء إلى فصعدا
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 ولو ، المسجد في القضاء بجواز قال من استدل وبھا ، اآلية ھذه إال لمسجدا في القضاء ، على يدل ما القران في وليس:  قلت

 عليه هللا صلى النبي وكان. القضاء موضع إلى انصرفا:  ويقول. ذلك على داود أقرھم لما الشافعي قال كما يجوز ال ذلك كان

 أن بأس وال. األمور أكثر في يعني. لقديما األمر من المسجد في القضاء:  مالك قال وقد ، المسجد في يقضون والخلفاء وسلم

:  أشھب قال وقد. األدب بخفيف بأس وال ؛ الحدود فيه يقيم وال ، والحائض والمشرك الضعيف إليه ليصل ؛ رحبته في يجلس

 .أحب وأين منزله في يقضي

 للقضاة وينبغي:  مالك قال. ةمعاوي استقضى من وأول ، بأنفسھم يقضون الخلفاء وكان:  هللا رحمه مالك قال -عشرة السابعة

 حليما ، الرأي لذوي مستشيرا ، مضى من بآثار عالما يكون حتى يستقضي ال:  عبدالعزيز بن عمر وقال. العلماء مشاورة

 بما عارفا ، بالشروط عالما يكون وأن ، الحيل من التحذر كثير متيقظا يكون أن وينبغي:  مالك قال. ورعا ويكون:  قال. نزھا

 تتضمن التي والشروط والشھادات واإلقرارات والدعاوى العبارات باختالف تختلف األحكام فإن ؛ العربية من منه له بد ال

 حجة منه يقبل وال ، عليه حكم ال قال فإن ؟ حجة لك أبقيت:  للمطلوب الحكم إنجاز قبل يقول أن له وينبغي. له المحكوم حقوق

 .الموضع ھذا غير في مذكورة وعليھم لھم فيما والقضاة القضاء وأحكام. أوبينة وجه له بما يأتي أن إال حكمه إنفاذ بعد

 نظر أنه:  األول:  ستة أقوال على منه استغفر الذي الذنب في المفسرون اختلف}  َربَّهُ  َفاْسَتْغَفرَ { :  تعالى قوله - عشرة الثامنة

 لكنه المرأة إلى النظر داود يتعمد ولم:  إسحاق أبو قال. النظرة هفتنت كانت إنما:  جبير بن سعيد قال. منھا شبع حتى المرأة إلى

 مات إن نوى أنه :  الثالث. التابوت حملة في زوجھا أغزى أنه:  الثاني. عليه والثانية له األولى فصارت ، إليھا النظر عاود

. أوريا لذلك فاغتم ، لجاللته منه فزوجت داود خطبھا غاب فلما ، المرأة تلك خطب كان أوريا أن:  الرابع. يتزوجھا أن زوجھا

 كان كما ، أوريا قتل على يجزع لم أنه:  الخامس. امرأة وتسعون تسع عنده كان وقد. لخاطبھا يتركھا لم إذ داود على هللا فعتب

 عظيمة يفھ صغرت وإن األنبياء ذنوب ألن ؛ ذلك على تعالى هللا فعاتبه ، امرأته تزوج ثم ، الجند من ھلك من على يجزع

 ألحد حكم إنه:  قال من قول أما:  العربي ابن القاضي قال. اآلخر من يسمع أن قبل الخصمين ألحد حكم أنه:  السادس. هللا عند

 حتى إليھا نظر إنه:  قال من وأما. للقتل زوجھا تعريض وكذلك ، األنبياء على يجوز فال اآلخر من يسمع أن قبل الخصمين

 هللا وسائط ھم الذين باألنبياء فكيف ، للعبادة المتجردين باألولياء يليق ال النظر طموح ألن ؛ بحال عندي ذلك يجوز فال شبع

 السالم عليه داود أن يذكر رجال سمعت لو:  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن السدي وحكى! بالغيب المكاشفون

 ذكره. ومائة ستون األنبياء قاذف وحد ثمانون الناس قاذف حد ألن ؛ ومائة ستين لجلدته محرما المرأة تلك من قارف

 القصاص ترويه ما على داود بحديث حدث من:  علي عن األعور الحارث وقال:  الثعلبي قال. أيضا والثعلبي الماوردي

 قال. ھدينللمجت وحجة ، للعالمين رحمة خلقه من وارتضاه ، محله هللا رفع قد من برمي ارتكب ما لعظم ؛ حدين جلدته معتقدا

 من وأما ، يقتل فإنه زنى نبيا إن قال من أما:  قلنا ؟ عندكم حكمه فما:  قيل فإن. علي عن يصح لم مما وھذا:  العربي ابن

 ، قتلته إليه ونسبه فيه ذلك على أحد صمم فإن ؛ ذلك في الناس نقل اختلف فقد ، والمالمسة النظر من ذلك دون ما إليه نسب

 فسترت شعرھا أسبلت رأته فلما ، عريانة تغتسل امرأة على بصره وقع إنه:  قولھم فأما ، به المأمور التعزير يناقض فإنه

 النظرة فأما ، بھا الناظر يأثم وال إليه المنظور تكشف األولى النظرة ألن ؛ األمة من بإجماع فيه عليه حرج ال فھذا ، جسدھا
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 إنه:  قولھم وأما ، للموت يعرضه لم إذ فيه شيء فال تزوجھا زوجھا اتم إن نوى. إنه:  قولھم وأما. لھا أصل فال الثانية

 .كلھا التفسيرية واآلثار القرآن يرده فباطل أوريا خطبة على خطب

 رآھا فلما ، ذھب من وھي السالم عليه داود من قريبا فوقعت أتت الحمامة تلك أن بلغني:  قال مالك عن أشھب روى وقد

 وھي، المرأة تلك على عينه فوقعت ببصره واتبعھا طارت ثم ، مرتين ذلك مثل صنع ثم ، يده قرب نتفكا ليأخذھا فقام أعجبته

 قول وأما:  العربي ابن قال. عينه دموع من العشب نبت حتى ساجدا ليلة أربعين أقام أنه فبلغني ؛ طويل شعر ولھا تغتسل

 الحالل وطلب حالل وھو سيما ال ، فعله مباح ألنه ؛ العبادة ضيناق ال فھذا واتبعه بأخذه فھم عنده درج الطائر إن المفسرين

 أنه روي أنه أما. الجھالة في خرق الطائر لحسن ذكرھم وإنما ، فيه له منفعة ال فإنه لجماله ال لذاته الطير أتبع وإنما ، فريضة

 كان السالم عليه أيوب إن: " حيحالص في روي كما وتعالى سبحانه هللا فضل من ألنه ؛ ليأخذه فاتبعه ذھب من طائرا كان

 أكن ألم أيوب يا: " له تعالى هللا فقال ، ثوبه في ويجعل منه يحثي فجعل ذھب من جراد من رجل عليه فخر عريانا يغتسل

 فطار صغير له ابن إلى ليدفعه يأخذه بأن داود فھم:  القشيري وقال". بركتك عن لي غنى ال ولكن رب يا بلى: " قال" أغنيتك

 .تقدم وقد أيضا الثعلبي وقاله ؛ البيت كوة على عووق

ً  َوَخرَّ { :  تعالى قوله - عشرة التاسعة  :  الشاعر قال. بالركوع السجود عن يعبر وقد ، ساجدا خر أي}  َوأََنابَ  َراِكعا

 ذنب كل من هللا إلى وتاب...  راكعا وجھه على فخر

 ، االنحناء ھو والركوع ، الميل ھو السجود فإن ؛ السجود ھنا ھا الركوعب المراد أن العلماء بين خالف ال:  العربي ابن قال

 السجود فسمي ، باآلخر أحدھما تسمية على ھذا جاء ثم ، بھيئه واحد كل يختص قد ولكنه ، اآلخر على يدخل وأحدھما

 عز  ساجدا ركوعه من عفوق:  مقاتل وقال. ركوعا سجودھم كان بل:  وقيل. سجودا ركوعھم وكان:  المھدوي وقال. ركوعا

 أي}  َوأََنابَ { . االنحناء على جميعا الشتمالھما ؛ السجود إلى الركوع من وقع ثم ، الصالة إلى قام باألمر أحس لما أي. وجل

 .هللا إلى ورجع خطيئته من تاب

ً  َوَخرَّ { :  وجل عز هللا قول عن الوالي وھو طاھر بن عبدهللا سألني:  الفضل بن الحسن وقال .  ؟ خر للراكع يقال فھل}  َراِكعا

 .سجد أي راكعا كان أن بعد فخر معناھا:  قلت ؟ اآلية معنى فما:  قال. ال:  قلت

 أن الخدري سعيد أبو فروى ؟ ال أم القرآن في به المأمور السجود عزائم من ھي ھل داود سجدة في واختلف -عشرين الموفيه

ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ  ص{ :  نبرالم على قرأ وسلم عليه هللا صلى النبي  فلما ، معه الناس وسجد فسجد نزل السجدة بلغ فلما}  الذِّ

 تشزنتم رأيتكم ولكني نبي توبة إنھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، للسجود الناس فتشزن بھا قرأ آخر يوم كان

 وقد ، القرآن عزائم من ليست} ص{:  قال أنه عباس ابن عن وغيره البخاري وفي. داود أبي لفظ وھذا. وسجد ونزل" للسجود

 ؛ فيھا يسجد وال نبي توبة}  ص{ :  قال أنه مسعود ابن عن طريق من روي وقد. فيھا يسجد وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت

 ولكن ، سجود وضعم ليست أنھا عندي والذي:  العربي ابن قال. به يقتدى أن أمر ممن ونبيكم نبي توبة أنھا عباس ابن وعن

 من تائبا. بذنبه معترفا ، لربه خاضعا سجد داود أن السجود ومعنى. به باالقتداء فسجدنا فيھا سجد وسلم عليه هللا صلى النبي
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 قبلنا من شرع إن قلنا وسواء ، اتبعه الذي داود بحرمة له يغفر أن هللا فلعل ، النية بھذه فليسجد فيھا أحد سجد فإذا ؛ خطيئته

 .أعلم وهللا. أحد لكل أمة كل في مشروع أمر ھذا فإن ؟ ال أم نال شرع

ً  َوَخرَّ { :  قوله:  ُخَويِزَمنداد ابن قال - والعشرون الحادية  ؛ يجوز ال مفردا للشكر السجود أن ، على داللة فيه}  َوأََنابَ  َراِكعا

 رسول تأتي كانت البشارات أن وذلك ؛ فال مفردة سجدة فأما شكرا بركعتين يأتي أن يجوز الذي وإنما ؛ الركوع معه ذكر ألنه

 متظاھرا نقال لنقل لھم مفعوال ذلك كان ولو ، شكرا سجد أنه منھم أحد عن ينقل فلم ، بعده واألئمة وسلم عليه هللا صلى هللا

 .قربة وكونه جوازه إلى العامة لحاجة

. ركعتين جھل أبي برأس بشر يوم صلى وسلم عليه هللا لىص هللا رسول أن أوفى أبي بن عبدهللا عن ماجة ابن سنن وفي:  قلت

 قول وھذا.  شكرا ساجدا خر -  به يسر أو - يسره أمر أتاه إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن بكرة أبي حديث من وخرج

 .وغيره الشافعي

 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعھ على األنصار من رجال أن:  للغير واللفظ وغيره الترمذي روى -والعشرون الثانية

 وھي فسمعھا ، الشجرة معه وسجدت سجد السجدة بلغ فلما} الذكر ذي والقرآن ص{:  يقرأ وھو بشجرة يستتر الليل من يصلي

 .شكرا بھا وارزقني ، أجرا السجدة بھذه لي أعظم اللھم:  تقول

 رأيت إني:  فقال رجل فأتاه ، وسلم عليه هللا صلى نبيال عند كنت:  قال عباس ابن عن سننه في ماجة ابن خرج:  قلت

:  تقول فسمعتھا ، لسجودي الشجرة فسجدت فسجدت السجدة فقرأت ، شجرة أصل إلى أصلي كأني ، النائم يرى فيما البارحة

 عليه هللا لىص هللا رسول فرأيت عباس ابن قال. ذخرا عندك لي وأجعلھا ، أجرا بھا لي واكتب ، وزرا عني بھا أحطط اللھم

 سعيد أبي عن الثعلبي ذكره. الشجرة قول عن الرجل أخبره الذي مثل سجوده في يقول فسمعته ، فسجد} السجدة{ قرأ وسلم

 ، فيھا سجدت السجدة بلغت فلما} ص{ تقرأ والشجرة شجرة تحت كأني النوم في رأيتني هللا رسول يا قلت:  قال ؛ الخدري

 من تقبلت كما مني وتقبلھا ، شكرا بھا وارزقني ، وزرا بھا عني وحط ، أجرا بھا لي أكتب ھمالل:  سجودھا في تقول فسمعتھا

 لقد: " فقال. هللا رسول يا وهللا ال:  فقلت" سعيد أبا يا أنت أفسجدت: " وسلم عليه هللا صلى النبي لي فقال. سجدته داود عبدك

 .الشجرة قالت ما مثل قال ثم ، فسجد السجدة بلغ حتى} ص{ وسلم هعلي هللا صلى النبي قرأ ثم" الشجرة من بالسجود أحق كنت

{  تبتدئ ثم ، تام}  َذلِكَ  لَهُ  َفَغَفْرَنا{ :  األنباري ابن قال. ذنبه له فغفرنا أي}  َذلِكَ  لَهُ  َفَغَفْرَنا{ :  تعالى قوله -والعشرون الثالثة

اِغينَ  َوإِنَّ  َھَذا{ :  كقوله}  لَهُ  َوإِنَّ  َذلِكَ {  تبتدئ ثم}  لَهُ  ْرَناَفَغفَ {  على الوقف ويجوز:  القشيري وقال}  لَهُ  َوإِنَّ   األمر أي}  لِلطَّ

 .ذلك

 أجائع:  فنودي ، رأسه وغمر جوفه حر من المرعى نبت حتى يوما أربعين سجد داود إن:  وغيره الخراساني عطاء وقال

 قد وبينك بيني فيما ذنبي ھذا رب يا:  فقال. بھا وستر له فغفر ، جوفه حر من المرعى ھاج نحبة فنحب ؛ فتكسى وأعار فتطعم

 يجاوزني ال داود يا:  قال ؟ أرامل ونساءھم ، أيتاما أوالدھم تركت ، إسرائيل بني من رجال وكذا وكذا بفالن وكيف ، غفرته

. رأسك ارفع داود يا:  قيل ثم. الھينة ةالمغفر تكون ھكذا رب يا:  قال. الجنة بثواب منه أستوھبك ثم منك أمكنه ظلم القيامة يوم

 رواه. صمغھا الشجرة من يقتلع كما األرض وجه عن فاقتلعه جبريل فأتاه ، األرض في نشب قد به فإذا رأسه ليرفع فذھب
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 من األرض على مساجده مواضع فلزق:  قال ، الزبير بن منير وأخبرني:  الوليد قال. عطاء عن جابر ابن عن مسلم بن الوليد

 رماد في طعامي وھذا دموعي شرابي ھذا سبحانك سجوده في يقول فكان:  لھيعة ابن قال الوليد قال. هللا شاء ما وجھه فروة

 وروي. دموعه من العشب نبت حتى فبكى ، المكتوبة للصالة إال رأسه يرفع ال يوما أربعين سجد إنه:  رواية في. يدي بين

 دموعه من العشب نبت حتى ساجدا ليلة أربعين مكث داود إن: " وسلم عليه هللا ىصل النبي عن ھريرة أبي حديث من مرفوعا

 لم إن رب والمغرب المشرق بين ما بھا بعد زلة زل داود رب يا:  سجوده في يقول وھو جبينه من األرض وأكلت رأسه على

 لك غفر قد هللا إن داود يا سنة أربعين بعد جبريل له فقال بعده من الخلق في حديثا ذنبه جعلت ذنبه وتغفر داود ضعف ترحم

 ال لم:  فقال جبريل جاءه حتى رأسه يرفع فلم. لك غفرت قد أني نودي السالم عليه داود إن:  وھب وقال" به ھممت الذي الھم

 قبر لىإ يذھب له فقل داود إلى اذھب:  لجبريل هللا فقال. أحدا تظلم ال وأنت كيف رب يا قال ؟ لك غفر قد وربك رأسك ترفع

 قطع الذي ھذا من!  لبيك:  فقال أوريا يا ونادى أوريا قبر عند وجلس المسوح داود فلبس. نداءه أسمعه فأنا ، منه فيتحلل أوريا

. حل في فأنت للجنة عرضتني:  قال للقتل عرضتك فإني حل في تجعلني أن أسألك داود أخوك أنا:  فقال ؟ وأيقظني لذتي علي

 وال ، الخطاء داود إلى تعالوا:  ويقول ، الخاطئين إال يجالس ال الخطيئة بعد السالم عليه داود نكا:  وغيره الحسن وقال

 يذر وكان ، بدموعه يبتل حتى يبكي يزال فال قصعة في اليابس الشعير خبز يجعل وكان. عينيه بدموع مزجه إال شرابا يشرب

 بعده صام ثم. الدھر نصف ويصوم اليل نصف يقوم الخطيئة قبل نوكا. الخاطئين أكل ھذا:  ويقول فيأكل والملح الرماد عليه

 وال لطعام يبسطھا ال فكان. كفه في منقوشة خطيئته فصارت كفي في خطيئتي اجعل رب يا:  وقال. كله الليل وقام كله الدھر

 يفيض حتى شفته عن يضعه فما خطيئته أبصر تناوله فإذا ، ماء ثلثاه بالقدح ليؤتى كان وإن ، فأبكته رأھا إال شيء وال شراب

 عيني مثل إنما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األوزاعي عمرو أبو حدثني:  مسلم بن الوليد وروى. دموعه من

 العاتكة ابن بن عثمان وحدثنا:  الوليد قال". األرض في الماء خديد داود وجه في الدموع خدد ولقد تنطفان القربتين مثل داود

 أن إلى صار ثم. للخطائين تغفر ال اللھم:  يقول كان أن الخطائين في قوله شدة الخطيئة من خلو ھو إذ. داود قول في انك أنه

 يداووا أن عبادك أطباء أسأل خرجت إلھي. النور خالق سبحان ؛ معھم لداود تغفر لكي للخاطئين اغفر رب اللھم:  يقول

 خالق سبحان ؛ تغفرھا لم إن القيامة يوم عذابك حصادھا تجعل أن خفت قد ئةخطي أخطأت إلھي. يدلني عليك فكلھم خطيئتي

 عليه داود أن:  الخبر وفي. روحي إلى أرتد رحمتك ذكرت وإذا ، علي برحبھا األرض ضاقت خطيئتي ذكرت إذا إلھي. النور

 ضاقت خطيئتي ذكرت إذا إلھي:  ينادي فكان ؛ خطيئته نقش ليريھم الناس بھا فاستقبل يمينه رفع المنبر عال إذا كان السالم

 سبعة على يقعد وكان. معھم لداود تغفر كي للخاطئين اغفر رب ؛ روحي إلي أرتد رحمتك ذكرت وإذا ، برحبھا األرض علي

 نادى نوحه يوم كان إذا وكان. كلھا األفرشة من تنفذ حتى رجليه تحت دموعه تستنقع فكانت ، بالرماد محشوة الليف من أفرشة

 أن أراد فمن ، داود نوح يوم ھذا إن أال:  الغيران وأفواه الجبال رؤوس وعلى والشعاب واألودية واألسواق الطرق في اديهمن

 والسباع والوحوش منبره حول األصوات وترتج ، واألودية الغيران من السياح فيھبط ؛ فيسعده داود فليأت ذنبه على يبكي

 الجماعة صارت ، دموعه منابع الحرقات وأثارت ، والنوح العويل في أخذ فإذا ؛ منبره حول إسرائيل وبنو ؛ عكف والطير

 السبت يوم قيل فيما السالم عليه داود ومات. اليوم ذلك مثل في كثير بشر منبره حول يموت حتى ، وبكاء نوحا واحدة ضجة

:  فقال. أرتقي أو أنزل حتى دعني:  فقال. روحك ألقبض جئت:  فقال  ؛ وينزل محرابه في يصعد وھو الموت ملك أتاه ؛ فجأة

 على داود فسجد:  قال. أثرا بعدھا بمؤثر أنت فما ، واألرزاق واآلثار والسنون والشھور األيام نفدت ؛ سبيل ذلك إلى مالي
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 تسع : وقيل. سنة وتسعون وتسع خمسمائة السالم عليھما موسى وبين بينه وكان. الحال تلك على نفسه فقبض الدرج من مرقاة

 .بالخالفة سليمان ابنه إلى وأوصى ، سنة مائة وعاش ، وسبعون

 ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ { :  قيس بن ومحمد كعب بن محمد قال}  َمآبٍ  َوُحْسنَ  لَُزْلَفى ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ { :  تعالى قوله - والعشرون الرابعة

 بن عبدهللا عن مجاھد وقال. داود القيامة يوم الكأس يشرب من أول إن وهللا : قاال}  َمآبٍ  َوُحْسنَ { . المغفرة بعد قربة}  لَُزْلَفى

 رأى فإذا:  يده في منقوشة وخطيئته القيامة يوم داود يبعث:  مجاھد وعن. القيامة يوم وجل عز هللا من الدنو الزلفى:  عمر

 يرى ثم ؛ ھنا ھا له فيقال فيقلق خطيئته يرى ثم:  الق. تعالى هللا رحمة إلى يلجأ أن إال محرزا منھا يجد لم القيامة يوم أھاويل

 َوُحْسنَ  لَُزْلَفى ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ { :  وجل عز قوله فذلك فيسكن يقرب حتى ؛ ھاھنا له فيقال فيقلق يرى ثم ، ھاھنا له فيقال فيقلق

 قال ، مسلم بن الوليد حدثنا:  قال األصبغ بن عبدالملك حدثنا قال ، محمد بن الفضل حدثنا:  قال. الحكيم الترمذي ذكره}  َمآبٍ 

 طويال زمانا أمر كنت ولقد:  الترمذي قال. فذكره مجاھد عن سليمان أبي بن عبدالملك عن الفزاري محمد بن إبراھيم حدثنا

َنا{ :  قوله من والمعنى المراد لي ينكشف فال اآليات بھذه لْ  َربَّ َنا لََنا َعجِّ  هللا رسول أن وذلك ؛ اللغة يف الصحيفة والقط}  قِطَّ

ا{ :  عليھم تال وسلم عليه هللا صلى  تعطونھا صحائفكم في كله ھذا ستجدون إنكم: " لھم وقال: }  بَِيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ

َنا{ :  قالوا" بشمائلكم لْ  َربَّ َنا لََنا َعجِّ  َواْذُكرْ  َيقُولُونَ  َما َعلَى اْصِبرْ { :  تعالى هللا لقا}  اْلِحَسابِ  َيْومِ  َقْبلَ {  صحيفتنا أي}  قِطَّ

 شيء فأي داود بذكر وأمره ، قالوا ما على بالصبر أمره:  أقول فكنت ، منتھاھا إلى خطيئته قصة فقص}  األَْيدِ  َذا َداُودَ  َعْبَدَنا

 ھؤالء أن فألھمته يوما له هللا ھداني تىح ، عليه قلبي يسكن شيء على أقف فال ؟ بذاك ھذا اتصل وكيف ؟ الذكر ھذا من أريد

َنا{ :  وقالوا ؛ هللا بأمر استھزاء وخطاياھم ذنوبھم فيھا ، بشمائلھم كتبھم يعطون أنھم قول أنكروا لْ  َربَّ َنا لََنا َعجِّ  َيْومِ  َقْبلَ  قِطَّ

 يراھا أن خطيئته تعجيل سأل ؛ داود عبده يذكر وأن ، مقالتھم على بالصبر فأمره ، استھزائھم من ذلك فأوجعه}  اْلِحَسابِ 

 سبعة تنفذ حتى بكى رآھا إذا وكان ، دموعه من القدح وامتأل اضطرب رآھا إذا كان أنه من نزل ما به فنزل ، كفه في منقوشة

 بهيستوھ آسمه وتعالى تبارك هللا وأن ، الخصم تبعة ضمان وبعد المغفرة بعد سألھا فإنما ، بالرماد محشوة الليف من أفرشة

 هللا بأعداء يحل كان فكيف ، ھكذا به صنعت المرتبة ھذه مع بصورتھا الخطيئة نقش فرؤية ؛ وصفيه ووليه حبيبه وھو ، منه

 ، والجحود الكفر على عملوھا التي الخطايا تلك صورة إلى فنظروا صحائفھم لھم عجلت لو ، خزيه وأھل خلقه من وبعصاته

ا ُمْشفِقِينَ  اْلُمْجِرِمينَ  َفَتَرى{ :  فقال عنھم هللا أخبر وقد ، الصحائف لكت في إليھا نظروا إذا بھم يحل وماذا  َيا َوَيقُولُونَ  فِيهِ  ِممَّ

 يقم لم والعطف والبشرى المغفرة مع عليه هللا صلوات فداود}  أَْحَصاَھا إاِلَّ  َكِبيَرةً  َوال َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ  ال اْلِكَتابِ  َھَذا َمالِ  َوْيلََتَنا

 يقال ثم فيقلق يرى ثم ، ھنا ھا له يقال حتى قلق كفه في منقوشة القيامة يوم رآھا إذا:  الحديث في روينا وقد. صورتھا ؤيةلر

 .فيسكن يقرب حتى فيقلق يرى ثم ، ھنا ھا

ا َداُودُ  َيا{ ] 26: [ اآلية بِعِ  َوال قِّ بِاْلحَ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اأْلَْرِض  فِي َخلِيَفةً  َجَعْلَناكَ  إِنَّ ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ  اْلَھَوى َتتَّ  الَِّذينَ  إِنَّ  هللاَّ
ِ  َسبِيلِ  َعنْ  َيِضلُّونَ   } اْلِحَسابِ  َيْومَ  َنُسوا بَِما َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  هللاَّ

 :  مسائل خمس فيه
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ا{ :  تعالى قوله - األولى  قبلك كان من فتخلف ، المنكر عن وتنھى بالمعروف لتأمر اكملكن أي}  األَْرِض  فِي َخلِيَفةً  َجَعْلَناكَ  إِنَّ

 . والحمد مستوفى وأحكامه الخليفة في القول} البقرة{ في مضى وقد الصالحين واألئمة األنبياء من

 الذي أن وذلك ، قبله بما ھذا ارتبط وقد الوجوب على أمر وھو بالعدل أي}  ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ { :  تعالى قوله -الثانية

 ال أي}  اْلَھَوى َتتَِّبعِ  َوال{  بالعدل الناس بين فاحكم ؛ ھذا بعد له فقيل. بعدل ذلك وليس زوجھا من المرأة طلبه داود عليه عوتب

 يحيدون أي}  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  ونَ َيِضلُّ  الَِّذينَ  إِنَّ { . الجنة طريق عن أي}  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ { . هللا ألمر المخالف بھواك تقتد

}  َنُسوا{ :  فقوله ؛ هللا طريق سلوك من تركوا بما أي}  اْلِحَسابِ  َيْومَ  َنُسوا بَِما{  النار في}  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ {  ويتركونھا عنھا

 عليه تاب أن بعد:  وقيل. بالنبوة هللا أكرمه لما لداود ھذا:  قيل ثم. كالناسين فصاروا به العمل تركوا أو ، به اإليمان تركوا أي

 .خطيئته وغفر

ا َداُودُ  َيا{ :  تعالى قوله األقضية في األصل - الثالثة  اْحُكمْ  َوأَنِ { :  وقوله}  ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اأْلَْرِض  فِي َخلِيَفةً  َجَعْلَناكَ  إِنَّ

ُ  أَْنَزلَ  بَِما َبْيَنُھمْ  ُ  أََراكَ  ِبَما النَّاسِ  َبْينَ  َتْحُكمَ { ِ:  تعالى هوقول}  هللاَّ َھا َيا{ :  تعالى وقوله}  هللاَّ اِمينَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َِّ  َقوَّ  ُشَھَداءَ  ِ

 .فيه الكالم تقدم وقد. اآلية}  ِباْلقِْسطِ 

ا َداُودُ  َيا{ :  تعالى قوله في عباس ابن قال - الرابعة  اْلَھَوى َتتَِّبعِ  َوال ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اأْلَْرِض  فِي َخلِيَفةً  اكَ َجَعْلنَ  إِنَّ

ِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضلَّكَ   على ليفلح له الحق نفسك في تشته فال ، ھوى أحدھما في لك فكان الخصمان لك ارتفع إن:  قال}  هللاَّ

 ، بالحق الحكم وجوب بيان على ھذا فدل. كرامتي أھل وال خليفتي نتكو ال ثم ، نبوتي من اسمك محوت فعلت فإن ، صاحبه

:  عباس ابن وقال. أوغيرھما ، أوصداقة صحبة من الميل يقتضي سبب أو ، نفع رجاء أو لقرابة الخصمين أحد إلى يميل وأال

:  رواد أبي بن عبدالعزيز وقال. األحدھم الحق يكون أن فھوي خصمان إليه تقدم ألنه ، السالم عليه داود بن سليمان ابتلي إنما

 بالحق قضى ھو إذا ، علما وبينه بينه يجعل أن ربه إلى طلب أن اجتھاده من بلغ ، إسرائيل بني زمن في كان قاضيا أن بلغني

 من أصابعك تبلغ حيث انظر ثم ، جدارك في يدك مد ثم ، منزلك ادخل:  له فقيل ، ذلك عرف قصر ھو وإذا ؛ ذلك عرف

 على كنت ما متى فإنك ، إليه يدك فامدد الخط ذلك إلى فارجع ، القضاء مجلس من قمت أنت فإذا ؛ خطا عندھا اخططف الجدار

 قام وإذا ، بحق إال يقضي ال فكان مجتھد وھو القضاء إلى يغدو فكان ، بك قصر الحق عن قصرت وإن ، ستبلغه فإنك الحق

 هللا حمد بلغه فإذا ، الخط ذلك يأتي حتى األمور من بشيء أھله إلى ضيف ولم ، شرابا وال طعاما يذق لم وفرغ مجلسه من

 رجالن إليه أقبل ، القضاء مجلس في وھو يوم ذات كان فلما. مشرب أو مطعم أو أھل من له هللا أحل ما كل إلى وأفضى

 الحق يكون أن محبة عليه قلبه ركفتح ، وخدنا صديقا له أحدھما وكان ، إليه يختصما أن يريدان أنھما نفسه في فوقع:  يريدانه

 ، يوم كل يذھب كان كما خطه إلى ذھب مجلسه من قام فلما ، عليه فقضى صاحبه على الحق دار تكلما أن فلما ، له فيقضي له

 ولم أتعمده لم شيئا رب يا:  يقول وھو ساجدا فخر يبلغه ال ھو وإذا ، السقف إلى وتشمر ذھب قد الخط فإذا الخط إلى يده فمد

 ، به له لتقضي لصديقك الحق يكون أن أحببت حيث ، قلبك خيانة على يطلع لم تعالى هللا أن أتحسبن:  له فقيل. لي فبينه أرده

 ثم ، فأقامھما خصمان الخطاب بن عمر إلى تقدم:  قال ليث وعن.كاره وأنت أھله إلى الحق رد قد هللا ولكن وأحببته أردته قد

 أن فكرھت ، لصاحبه أجد لم ما ألحدھما فوجدت إلي تقدما:  فقال ، ذلك في له فقيل ، بينھما صلفف عادا ثم ، فأقامھما عادا

 عمر بين كان:  الشعبي وقال. بينھما ففصلت ذلك ذھب وقد عادا ثم ، له ذلك بعض فوجدت عادا ، ثم ، ذلك على بينھما أفصل
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 أجلسني ؛ جورك أول ھذا:  عمر فقال ، وسادته إلى لعمر شارأ عليه دخال فلما ، ثابت بن زيد إلى فتقاضيا ، خصومة وأُبيّ 

 .يديه بين فجلسا ؛ واحدا مجلسا وإياه

 وليه يحفظ أن أراد إذا أحدھم يشأ لم بعلمھم يحكموا أن مكنوا لو الحكام ألن ؛ بعلمه الحاكم حكم من تمنع اآلية ھذه - الخامسة

 على رجال رأيت لو:  قال ؛ بكر أبو منھم الصحابة من جماعة عن روي ذلك ونحو. به حكم فيما علمه ادعى إال عدوه ويھلك

 بكذا فالن على لي احكم:  له فقالت عمر إلى جاءت امرأة أن وروي. غيري ذلك على يشھد حتى أخذته ما ، هللا حدود من حد

 هللا رسول أن:  عباس ابن عن لممس صحيح وفي. فال الحكم وأما فنعم لك أشھد أن أردت إن:  لھا فقال. عنده لي ما تعلم فإنك

 يحكم فلم ، البائع فجحده فرسا اشترى أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروى ؛ وشاھد بيمين قضى وسلم عليه هللا صلى

 .}البقرة{ في مضى وقد وغيره داود أبو الحديث خرج. فحكم فشھد خزيمة فقام" لي يشھد من: " وقال بعلمه عليه

َماءَ  َخلَْقَنا َماوَ { ] 27: [ اآلية ارِ  ِمنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  َظنُّ  َذلِكَ  َباِطالً  َبْيَنُھَما َوَما َواألَْرضَ  السَّ  } النَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َنْجَعلُ  أَمْ { ] 28: [ اآلية قِينَ  َنْجَعلُ  أَمْ  األَْرِض  فِي َكاْلُمْفِسِدينَ  الصَّ ارِ  اْلُمتَّ  } َكاْلفُجَّ

ُروا ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ { ] 29: [ اآلية بَّ رَ  آَياتِهِ  لَِيدَّ  } األَْلَبابِ  أُولُو َولَِيَتَذكَّ

َماءَ  َخلَْقَنا َوَما{ :  تعالى قوله  على الداللة وھو صحيح ألمر إال ماخلقناھ ما أي. ولعبا ھزال أي}  َباِطالً  َبْيَنُھَما َوَما َواألَْرضَ  السَّ

:  فقال وبخھم ثم}  النَّارِ  ِمنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ { . باطال خلقھما هللا أن كفروا الذين حسبان أي}  َكَفُروا الَِّذينَ  َظنُّ  َذلِكَ { . قدرتنا

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َنْجَعلُ  أَمْ {   فِي َكاْلُمْفِسِدينَ {  الصالحات وعملوا آمنوا الذين أنجعل:  قديرهت صلة والميم}  الصَّ

:  أيضا وبعده. منه درجة أرفع أو كالصالح المفسد يكون أن يجوز:  يقولون ألنھم ؛ المرجئة على رد ھذا في فكان}  األَْرِض 

ارِ  اْلُمتَّقِينَ  َنْجَعلُ  أَمْ {  المسلمين في عام ھو وقيل. عباس ابن قاله ؛ كالكفار السالم عليه محمد أصحاب أنجعل أي}  َكاْلفُجَّ

 .واحد شيء إلى والعاصي المطيع مصير جعلوا الذين البعث منكري على رد وھو ، أحسن وھو الكافرين والفجار المتقين

بَُّروا{  محمد يا}  ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَناهُ {  أي}  ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَناهُ {  كتاب ھذا أي}  ِكَتابٌ { :  تعالى قوله  ليتدبروا أي}  لَِيدَّ

 ال إذ ؛ الھذ من أفضل الترتيل أن على ودليل ، القرآن معاني معرفة وجوب ، على دليل ھذا وفي. الدال في التاء فأدغمت

بَُّروا{  عامةال وقراءة. اتباعھا هللا آيات تدبر:  الحسن وقال. التذكار كتاب في بيناه ما على الھذ مع التدبر يصح  أبو وقرأ. } لَِيدَّ

بَُّروا{ :  وشيبة حنيفة  التاءين إحدى فحذف لتتدبروا واألصل ، عنه هللا رضي علي قراءة وھي ، الدال وتخفيف بتاء}  لَِيدَّ

 على ونعم ، أبؤس ىعل بؤس جمع كما ، ألب على جمع وقد ، لب واحدھا العقول أصحاب أي}  األَْلَبابِ  أُولُو َولَِيَتَذكَّرَ {  تخفيفا

 :  طالب أبو قال ؛ أنعم

 األلب مشرف إليه قلبي

 :  الكميت قال ؛ الشعر ضرورة في التضعيف أظھروا وربما

 تطلعت النبي آل ذوي إليكم
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 وألبب ظماء قلبي من نوازع

ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  نِْعمَ  ُسلَْيَمانَ  لَِداُودَ  َوَوَھْبَنا{ ] 30: [ اآلية  } أَوَّ

افَِناتُ  بِاْلَعِشيِّ  َعلَْيهِ  ُعِرضَ  إِذْ { ] 31[ : اآلية  } اْلِجَيادُ  الصَّ

 } بِاْلِحَجابِ  َتَواَرتْ  َحتَّى َربِّي ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحَبْبتُ  إِنِّي َفَقالَ { ] 32: [ اآلية

وَھا{ ] 33: [ اآلية ً  َفَطفِقَ  َعلَيَّ  ُردُّ وقِ  َمْسحا  } َواأْلَْعَناقِ  بِالسُّ

ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  ِنْعمَ  ُسلَْيَمانَ  لَِداُودَ  َوَوَھْبَنا{ :  تعالى ولهق ابٌ {  و سليمان ذكر داود ذكر لما}  أَوَّ  َعلَْيهِ  ُعِرضَ  إِذْ { . مطيع معناه}  أَوَّ

افَِناتُ  ِباْلَعِشيِّ   العطية كثير كان إذا جواد نسانلإل يقال كما ؛ الحضر شديد كان إذا للفرس جواد جمع الخيل يعني}  اْلِجَيادُ  الصَّ

 سكنت وإنما ، وقذل قذال مثال جود وقوم ، جواد فھو جودا يجود بماله الرجل جاد ، جياد وخيل أجواد قوم:  يقال ؛ غزيرھا

 :  الشاعر قال ، ونور نوار مثل جود ونسوة جواد امرأة وكذك ، وجوداء وأجاود وأجواد ، علة حرف ألنھا الواو

 زاخر والعرق البطن بقوت جواد...  بشكرھا حصان بإشفاھا صناع

 للذكر جواد فھو بالضم جودة يجود رائعا صار أي الفرس وجاد. جيادا وعقبا ، جوادين وعقبتين ، جوادا عقبة سرنا:  وتقول

 في األعناق طول ألن ؛ العنق وھو الجيد من مأخوذ األعناق الطوال إنھا:  وقيل. وأجاويد وأجياد جياد خيل من ، واألنثى

 كالم في الصافن:  والفراء القتبي قال. قيامھا صفونھا أن:  أحدھما:  وجھان أيضا الصافنات وفي. فراھتھا صفات من الخيل

 صفونا الرجال له يقوم أن سره من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي ما ومنه. أوغيرھا الخيل من الواقف العرب

 :  النابغة قول وأنشد أيضا قطرب حكاه ؛ القيام له يديمون أي" ارالن من مقعده فليتبوأ

 الصوافن والجياد المھارى عتاق...  بفنائھا مضروبة قبة لنا

 :  الشاعر قال كما ثالث على يقوم حتى الحافر طرف على اليدين إحدى رفع صفونھا أن الثاني. قتادة قول وھذا

 كسيرا الثالث على يقوم مما...  كأنه يزال فما الصفون ألف

 :  كلثوم بن عمرو وقال

 صفونا أعنتھا مقلدة...  عليه عاكفة الخيل تركنا

 أبيه من سليمان ورث:  مقاتل وقال. فرس ألف منھم فأصاب ونصيبين دمشق أھل سليمان غزا:  الكلبي قال. مجاھد قول وھذا

 وقاله. أجنحة لھا البحر من خرجت خيال كانت أنھا يبلغن:  الحسن وقال. العمالقة من أصابھا أبوه وكان ، فرس ألف داود

 البحر من الخيل لسليمان الشيطان أخرج:  زيد ابن. أجنحة ذات منقوشة البحر من لسليمان أخرجت خيال كانت وأنھا. الضحاك

 مائة كانت:  وقيل. أجنحة ذوات فرسا عشرين كانت:  عنه هللا رضي علي قال وكذلك. أجنحة لھا وكانت ، البحر مروج من
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}  َربِّي ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحَبْبتُ  إِنِّي{ :  فقال. أعلم فا ، ألفا عشرين كانت أنھا:  التيمي إبراھيم عن الخبر وفي. فرس

 اإذ وخترت وختلت ، وانھمرت العين انھملت:  فتقول ؛ والالم الراء بين وتعاقب ، كذلك تسميھا والعرب ، الخيل بالخير يعني

 يوم إلى الخير نواصيھا في معقود الخيل: " الحديث في:  النحاس. واحد والخيل العرب كالم في الخير:  الفراء قال. خدعت

" الخير زيد أنت: " له قال ، وسلم عليه هللا صلى النبي على الخيل زيد وفد لما:  الحديث وفي. لھذا خيرا سميت فكأنھا" القيامة

 جميع آدم على عرض تعالى هللا إن:  الخبر وفي. المنافع من فيھا لما خيرا سميت إنما:  وقيل .الشاعر مھلھل بن زيد وھو

 خيال؛ وسمي. الوجه ھذا من الخير اسمه فصار ؛ عزك اخترت:  له فقيل ؛ الفرس فاختار واحدا منھا اختر:  له وقيل ، الدواب

 شيء كل على بيديه كااللتھام ويقطعھا ، وثبانا األسد راسافت الجو مسافات يفترس ألنه فرسا وسمي. بالعز موسومة ألنھا

 له فصارت عربي وإسماعيل ، البيت قواعد رفع عن جزاء إلسماعيل آدم بعد من به جيء ألنه عربيا وسمي. وتناوال خبطا

 أضيف مصدرا رهيقد وغيره. الخير حب آثرت إني والمعنى. الفراء قول في مفعول}  ُحبَّ {  و. عربيا فسمى ؛ هللا من نحلة

 البعير أحب:  قولھم من وتأخرت قعدت}  أَْحَبْبتُ {  معنى إن:  وقيل. ربي ذكر عن فألھاني حبا الخير أحببت أي ؛ المفعول إلى

 أو مرض يصيبه أن وھو إحبابا أحب وقد ، محب بعير:  يقال:  زيد أبو قال. رأسه طأطأ أي فالن وأحب. وتأخر برك إذا

 و. ربي ذكر عن قعدت فالمعنى ؛ محب الحسير للبعير أيضا يقال:  ثعلب وقال. يموت أو يبرأ حتى مكانه يبرح فال كسر

 :  قوله من ؛ لزمت بمعنى أحببت:  التبيان كتاب في الھمداني الفتح أبو وذكر. له مفعول ھذا على}  ُحبَّ {

 أحبا إذ السوء بعير مثل

 ِمنْ  َظْھِرَھا َعلَى َتَركَ  َما{ :  تعالى قوله مثل ؛ مذكور غير عن كناية الشمس يعني}  ِباْلِحَجابِ  َتَواَرتْ  َحتَّى{ :  تعالى قوله

} اْلُحْلقُومَ  َبلََغتِ  إَِذا َفلَْوال{ :  تعالى هللا وقال. باردة الريح ھاجت أي باردة ھاجت:  العرب وتقول ؛ األرض ظھر على أي} َدابَّةٍ 

َھاإِ { :  تعالى وقال. الحلقوم النفس بلغت أي  اإلضمار يجوز إنما:  الزجاج وقال. ذكر للنار يتقدم ولم}  َكاْلَقْصرِ  ِبَشَررٍ  َتْرِمي نَّ

 والتواري ، الزوال بعد ما والعشي. } ِباْلَعِشيِّ { :  قوله وھو الدليل ھنا ھا جرى وقد ، الذكر دليل أو الشيء ذكر جرى إذا

 دون جبل:  وقيل. قاف جبل ھو:  وقيل. وكعب قتادة قاله ؛ الئقبالخ محيط أخضر جبل والحجاب ، األبصار عن االستتار

 له كان سليمان أن وذلك. المسابقة في الخيل أي}  َتَواَرتْ  َحتَّى{ :  وقيل. فيه ما يستر ألنه حجابا سمي الليل والحجاب. قاف

 وذكر. ذكر لھا يجر لم الشمس نأل ؛ المسابقة في عينه عن وتغيب عنه توارت حتى ، الخيل بين فيه يسابق مستدير ميدان

 حتى يصلي كان ألنه بيده فأشار غنمت قد عليه لتعرض بخيل إليه فجيء صالة في كان السالم عليه سليمان أن النحاس

وَھا{ :  قال صالته من فرغ فلما اإلصطبالت جدر وسترتھا الخيل توارت ً  َفَطفِقَ  َعلَيَّ  ُردُّ . مسحا يمسحھا فأقبل أي}  َمْسحا

 ھذا مثل يفعل أن يقبح ال الجليل أن وليرى ، لھا منه إكراما بيده وأعناقھا سوقھا يمسح أقبل أنه:  أحدھما:  قوالن معناه وفي

 له أذن القطع ھو ھنا ھا المسح:  وقيل. له ذنب ال من ومعاقبة المال إفساد ذلك وفي ؟ يقتلھا كيف:  القول ھذا قائل وقال. بخيله

 فرس؛ ألف وكانت ، عليه تعرض وھي كرسيه على وقعد األولى الصالة سليمان صلى:  ومقاتل لكلبيوا الحسن قال. قتلھا في

:  فقال ؛ فاغتم له ھيبة بذلك يعلم ولم ، الصالة وفاتت غربت قد الشمس فإذا ، العصر لصالة فتنبه تسعمائة منھا عليه فعرض

وَھا{   تلك نسل من فھي اليوم العتاق الخيل من الناس أيدي في فما ، مائة منھا وبقي  قربة ؛ بالسيف فعقرھا فردت}  َعلَيَّ  ُردُّ

. عنھا فشغل نافلة الصالة تلك كانت بل ، العصر صالة وال الظھر صالة الوقت ذلك في كان ما:  وقيل:  القشيري قال. الخيل
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 تلك سليمان فتذكر ، مباحا التأخر وظنوا النفل أو الفرض من نسي ما أحد يذكره فلم ، مھيبا رجال السالم عليه سليمان وكان

 األفراس برد وأمر ، الصالة عن أي}  َربِّي ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحَبْبتُ  إِنِّي َفَقالَ { :  التلھف سبيل على وقال ، الفائتة الصالة

 نفسه عاقب بل ، مأكولة كانت إذا جائز البھائم ذبح إذ ؛ لألفراس معاقبة ذلك يكن ولم ، وأعناقھا عراقيبھا بضرب وأمر ، إليه

 ليتصدق ، الحال في ذبحھا ثم ، النفار عن بالعرقبة فحبسھا ليذبحھا عرقبھا ولعله. الصالة عن ذلك بعد الخيل تشغله ال حتى

 هللا فأثنى ، هللا عن يشغله ما نفسه عن يقطع حتى ، هللا ذكر عن شغلته لما فأتلفھا شرعه في مباحا كان ذلك ألن أو ؛ بلحمھا

 غدوا شھرين في الخيل على مثله يقطع ما يوم في المسافة من عليھا يقطع فكان ، الريح له سخر بأن أثابه أنه وبين ، بھذا عليه

وَھا{ :  قوله في الھاء إن:  قيل وقد. ورواحا  .للخيل ال للشمس}  َعلَيَّ  ُردُّ

 بعرض اشتغل لما سليمان إن:  يقول كعبا سمعت فقلت ؟ فيھا بلغك ما:  فقال اآلية ھذه عن عليا سألت:  عباس ابن قال

 ُحبَّ {  آثرت أي}  َربِّي ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحَبْبتُ  إِنِّي َفَقالَ { :  قال ، الصالة وفاتته بالحجاب الشمس توارت حتى األفراس

وَھا{  اآلية}  َربِّي ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ   هللا وأن ، بالسيف وأعناقھا سوقھا فضرب ؛ عشرة أربع وكانت فراساأل يعني}  َعلَيَّ  ُردُّ

 األفراس بعرض اشتغل سليمان لكن كعب كذب:  طالب أبي بن علي فقال. الخيل ظلم ألنه ؛ يوما عشر أربعة ملكه سلبه

وھَ { :  بالشمس الموكلين للمالئكة هللا بأمر فقال بالحجاب الشمس غربت أي توارت حتى للجھاد  فردوھا الشمس يعني}  اُردُّ

 .معصومون ألنھم يظلمون ال هللا أنبياء وأن ، وقتھا في العصر صلى حتى

 ومتعلق بھا يرتبط مما ذكر بما عليھا السامع لداللة وتركھا ، الشمس ھي بالحجاب توارت التي أن التفسير في األكثر:  قلت

 :  لبيد لقا ؛ الشمس يضمرون ما وكثيرا. بيانه تقدم ما حسب ، بذكرھا

 ظالمھا الثغور عورات وأجن...  كافر في يدا ألقت إذا حتى

وَھا{  في والھاء . لھا حبا عنھا الغبار ويكشف ، وأعناقھا سوقھا يمسح كان:  كيسان وابن الزھري قال ومسحھا ، للخيل}  ُردُّ

 إني: " وقال. بردائه فرسه يمسح وھو رئي وسلم عليه هللا صلى النبي أن الحديث وفي. عباس وابن وقتادة الحسن وقال

   "الخيل في الليلة عوتبت

 مضى وقد. أنس عن سعيد بن يحيى عن مالك عن متصل مسند الموطأ غير وھوفي. مرسال سعيد بن يحيى عن الموطأ خرجه

 .بالسيوف قھاوسو أعناقھا مسح أنه مالك عن وھب ابن وروى" وأكفالھا بنواصيھا وامسحوا: " السالم عليه قوله} األنفال{ في

 يجوز ال ألنه ؛ فاسد استدالل وھو. ھذا ، سليمان بفعل وتخريقھا ثيابھم تقطيع في الصوفية من وغيره الشبلي استدل وقد:  قلت

 وسوقھا أعناقھا على مسح:  قال من فمنھم ؛ اآلية معنى في اختلفوا والمفسرون. الفساد فعل أنه معصوم نبي إلى ينسب أن

 وقد. جائز لحمھا وأكل الخيل وذبح ، ذبحھا ثم عرقبھا:  قال من ومنھم. إصالح فھذا ؛ هللا سبيل في أنت : وقال لھا إكراما

. يجوز ال فإنه صحيح لغرض ال صحيح ثوب إفساد فأما. جناح فيه عليه شيئا فعل فما ھذا وعلى. بيانه} النحل{ في مضى

 هللا بإباحة فعل ما بالخيل فعل إنما:  قيل وقد. شرعنا في يكون وال ، فعل ما جواز سليمان شريعة في يكون أن الجائز ومن

 أن حيث من القول ھذا ضعف وقد. أعلم فا ؛ هللا سبيل في وجعلھا بالكي وسمھا إياھا مسحه إن:  قيل وقد. ذلك له وعز جل
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 علط:  للجوھري الصحاح في والذي. وثاق العنق وعلى ، عالط الساق على الكي:  يقال وقد. بحال للوسم بمحل ليست السوق

 .العنق جانبا والعالطان. العالط بسمة عنقه في كواه علطا البعير

وَھا{  في الھاء إن قال ومن:  قلت  خرج. وسلم عليه هللا صلى لنبينا ذلك مثل اتفق وقد. معجزاته من فذلك للشمس ترجع}  ُردُّ

 حجر في ورأسه إليه يوحى كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن طريقين من عميس بنت أسماء عن الحديث مشكل في الطحاوي

 رسول فقال. ال:  قال" علي يا أصليت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؛ الشمس غربت حتى العصر يصل فلم ، علي

 ثم غربت يتھافرأ:  أسماء قالت" الشمس عليه فأردد رسولك وطاعة طاعتك في كان إنه اللھم: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 ، ثابتان الحديثان وھذان:  الطحاوي قال. خيبر في بالصھباء وذلك ، واألرض الجبال على طلعت غربت بعدما رأيتھا

 .ثقات ورواتھما

 وضعوا أن على حملھم السالم عليه علي حب في الرافضة وغلو:  فقال الحديث ھذا الجوزي ابن الفرج أبو وضعف:  قلت

 النقل حيث من وھذا ، الشمس له فردت العصر السالم عليه عليا ففاتت غابت الشمس أن منھا ؛ لهفضائ في كثيرة أحاديث

 وأنھا ، الخيل إلى ترجع الھاء أن:  قال ومن. الوقت يرد ال متجدد طلوع وعودھا فات قد الوقت فإن المعنى حيث ومن ، محال

 .}يوسف{ في فيه القول مضى وقد. مشروع أمر وھو بالخيل قةالمساب على دليل ففيه ، السباق في سليمان عين عن تبعد كانت

ا َولََقدْ { ] 34: [ اآلية  } أََنابَ  ُثمَّ  َجَسداً  ُكْرِسيِّهِ  َعلَى َوأَْلَقْيَنا ُسلَْيَمانَ  َفَتنَّ

ً  لِي َوَھبْ  لِي اْغفِرْ  َربِّ  َقالَ { ] 35: [ اآلية ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َبْعِدي ِمنْ  أِلََحدٍ  َيْنَبِغي ال ُمْلكا  } اْلَوھَّ

ْرَنا{ ] 36: [ اآلية يحَ  لَهُ  َفَسخَّ  } أََصابَ  َحْيثُ  ُرَخاءً  بِأَْمِرهِ  َتْجِري الرِّ

َياِطينَ { ] 37: [ اآلية اٍص  َبنَّاءٍ  ُكلَّ  َوالشَّ  } َوَغوَّ

نِينَ  َوآَخِرينَ { ] 38: [ اآلية  } اأْلَْصَفادِ  فِي ُمَقرَّ

 } ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  أَْمِسكْ  أَوْ  َفاْمُننْ  َعَطاُؤَنا َھَذا{ ] 39: [ اآلية

 } َمآبٍ  َوُحْسنَ  لَُزْلَفى ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ { ] 40: [ اآلية

ا َولََقدْ { :  تعالى قوله  ذكره ؛ سنة عشرين الفتنة بعد وملك ، سنة عشرين ملك ما بعد سليمان فتن:  قيل}  ُسلَْيَمانَ  َفَتنَّ

ا{  و. الزمخشري  عليه سليمان إلى اختصم:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد رواه ما ذلك وسبب. وعاقبنا ابتلينا أي}  َفَتنَّ

 فأصابه ، بالحق بينھما قضى ثم ، لھم القضاء يقع أن فھوى يحبھا وكان ؛ سليمان امرأة جرادة أھل من أحدھما فريقان السالم

 بين يقضي ال أيام ثالثة الناس عن احتجب السالم عليه ليمانس إن:  المسيب بن سعيد وقال. الھوى لذلك عقوبة أصابه الذي

 وتنصف بينھم لتقضي ولكن عبادي عن لتحتجب أستخلفك لم إنى: " إليه تعالى هللا فأوحى ، ظالم من مظلوما ينصف وال ، أحد

 ".مظلومھم
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 البحر جزائر من جزيرة في ، البحر في غزاه ملك بنت سبى السالم عليه سليمان إن:  منبه بن ووھب حوشب بن شھر وقال

 دمع لھا يرقأ ال وكان ، نزرا إال تكلمه وال ، شزرا إال إليه تنظر ال ، عنه تعرض وھي محبتھا عليه فألقيت. صيدون لھا يقال

 فأمر ، إليه تنظر حتى أبيھا صورة على تمثاال لھا يصنع أن سألته إنھا ثم ، الجمال من غاية في وكانت ، أبيھا على حزنا

 أربعون مضت حتى ، يعلم ال وھو داره في معبودا صنما وصار ، جواريھا معھا وسجدت ، له وسجدت فعظمته لھا صنعف

 ملك ابنة أصاب لما سليمان إن:  وقيل. البحر في ذراه ثم وحرقه ، فكسره سليمان به وعلم إسرائيل بني في خبره وفشا ، ليلة

 أسلم وال اقتلني:  فقالت فخوفھا ، فأبت اإلسالم عليھا فعرض ، بھا أعجب - الزمخشري ذكر فيما -  جرادة واسمھا صيدون

 بزوال سليمان فعوقب أسلمت أن إلى سليمان من خفية في يوما أربعين ياقوت من لھا صنما تعبد فكانت مشركة وھي فتزوجھا

 شيء في نسائه بعض قارب إنه:  حسنال وقال. ملكه سلب بالقتل الخيل ظلم لما إنه:  األحبار كعب وقال. يوما أربعين ملكه

 وهللا ؛ ذلك على فعوقب ، غيرھم من امرأة فتزوج ، إسرائيل بني من إال امرأة يتزوج أال أمر إنه:  وقيل. أوغيره حيض من

 .أعلم

 ، عليه السالم عليه سليمان بهش هللا ألقى ؛ التفسير أھل أكثر قول في شيطان:  قيل}  َجَسداً  ُكْرِسيِّهِ  َعلَى َوأَْلَقْيَنا{ :  تعالى قوله

 فصوتت ، المقدس بيت ببناء سليمان أمر حين الماس على سليمان دل الذي وھو ، البحر صاحب عمير بن صخر واسمه

:  عباس ابن قال. تصوت وال وغيرھا والفصوص الحجارة به يقطعون فجعلوا الماس فأخذوا ، بالحديد صنعت لما الحجارة

 الكنيف يدخل ال سليمان وكان ، داود بن سليمان بخاتم ظفر حتى يحتال يزل ولم ، الشياطين جميع عليه يقوى ال ماردا كان

 شھر قال ؛ األمينة لھا يقال له ولد أم سليمان نساء من امرأة من الخاتم أخذ حتى سليمان صورة في صخر فجاء ، بخاتمه

 عليه هللا رد حتى ، ھارب وسليمان سليمان ملك على وماي أربعين فقام. جرادة اسمھا:  جبير وابن عباس ابن وقال. ووھب

 .تحته من الشيطان فأخذه ، فراشه تحت خاتمه وضع قد سليمان كان:  المسيب بن سعيد وقال. والملك الخاتم

 له فقال ؟ الناس تضلون كيف:  آصف اسمه وكان الشيطان سأل سليمان ألن ؛ سليمان يد من الشيطان أخذه:  مجاھد وقال

 بصورته، متشبھا ، سليمان كرسي على جلس الخاتم الشيطان أخذ فلما ، خاتمه فأعطاه. أخبرك حتى خاتمك أعطني:  يطانالش

 .الصواب بغير ويأمر ، الحق بغير يقضي ، نسائه على داخال

 منع:  اھدمج وقال. حيضھن في يأتيھن كان أنه:  منبه بن ووھب عباس ابن عن فحكي ، سليمان لنساء إصابته في واختلف

 وإذا ، باألجر الصيادين سموك ويحمل ؛ الناس يتضيف البحر ساحل إلى ھاربا فخرج ملكه سليمان عن وزال إتيانھن من

:  قيل. صياد من حوته أخذ الشيطان حكم إسرائيل بنو استنكر أن بعد سليمان إن ثم:  قتادة قال. أكذبوه سليمان أنه الناس أخبر

 ، فيھا خاتمه وجد بطنھا شق فلما صادھا سليمان إن:  وقيل. حوت حمل في أجرة أخذھا:  باسع ابن وقال. استطعمھا إنه

 ؛ الحوت بطن في الخاتم وجد وإنما ، داره في الصنم فيھا عبد التي األيام عدد وھي ، ملكه زوال من يوما أربعين بعد وذلك

 يعبث وھو البحر شاطئ على سليمان بينما:  عنه هللا ضير طالب أبي بن علي وقال. البحر في ألقاه أخذه الذي الشيطان ألن

 خاتم نقش كان: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  عبدهللا بن جابر وقال. خاتمه في ملكه وكان البحر في منه سقط إذ ، بخاتمه

 فمشى ، بعسقالن خاتمه وجد سليمان أن الشيباني عمرو أبي بن يحيى وحكى". هللا رسول محمد هللا إال إله ال داود بن سليمان

 أخذ الذي صخرا أخذ ، ملكه عليه هللا رد لما سليمان إن ثم:  وغيره عباس ابن قال. تعالى  تواضعا المقدس بيت إلى منھا



118 

 

 ، البحر في وألقاھا بخاتمه عليھا وختم ، والرصاص بالحديد وأوثقھا بأخرى عليه وسد ، فيھا وأدخله صخرة له ونقر ، خاتمه

 واإلنس والجن الشياطين إليه أقبلت ، الخاتم سليمان أخذ لما:  عنه هللا رضي علي وقال.القيامة يوم إلى محبسك ھذا:  لوقا

 نقدر ال:  فقالوا الشياطين إليه فبعث ، البحر في جزيرة فأتى ، أھله في خلف الذي الشيطان وھرب ، والريح والوحش والطير

 فيھا وجعل ماءھا سليمان فنزح:  قال! يسكر حتى عليه نقدر وال ، يوما أيام سبعة كل في الجزيرة في عينا يرد ولكنه ، عليه

 ثم. جھال الجاھل وتزيدين ، الحليم تطيشين أنك إال طيب لشراب إنك وهللا:  فقال ، بالخمر ھو فإذا وروده يوم فجاء ، خمرا

 سليمان به فأتوا. وطاعة سمعا:  فقال الخاتم فأروه ؛ عقله على فغلبت شربھا ثم ، مقالته مثل فقال أتاه ثم شديدا عطشا عطش

 من الجبل من يخرج الذي والماء ، نفسه من ترون الذي الدخان إن:  فقالوا الدخان جبل أنه فذكروا ، جبل إلى به وبعث فأوثقه

 إن حيث من القول اھذ ضعف وقد. أعلم فا ؛ حبقيق اسمه السدي وقال. آصف الشيطان ذلك اسم:  مجاھد وقال. بوله

 مع أنھم يظنوا حتى بسليمان الشيطان سليمان مملكة أھل على يلتبس أن المحال من ثم ، األنبياء بصورة يتصور ال الشيطان

 بعضھم وقال ؛ الشياطين اجتمعت ولد لما وأنه ، لسليمان ُولِدَ  َولدٌ  الجسد إن:  وقيل. باطل في الشيطان مع وھم ، حق في نبيھم

 الريح فأمر بذلك سليمان فعلم. نخبله أو ولده نقتل فتعالوا ، والسخرة البالء من فيه نحن مما ننفك لم ابن له عاش نإ:  لبعض

 إال يشعر فلم ، الشياطين من بخوفه هللا فعاقبه ، الشياطين مضرة من خوفا السحاب في ابنه وغدا ، السحاب إلى حملته حتى

 .} َجَسداً  ُكْرِسيِّهِ  َعلَى َوأَْلَقْيَنا{ :  تعالى هللا قال الذي الجسد فھو. لشعبيا معناه قال. ميتا كرسيه على وقع وقد

 على الملقى الجسد كان فھو ، إنسان نصف له فولد ، للولد طلبا جواريه سليمان وطئ ما أكثر إن:  وغيره النقاش وحكى

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ومسلم البخاري صحيح وفي. ھناك فألقته القابلة به جاءت كرسيه

 يقل فلم ، هللا شاء إن قل صاحبه له فقال هللا سبيل في يجاھد بفارس تأتي كلھن امرأة تسعين على الليلة ألطوفن سليمان قال"

 شاء إن قال لو بيده محمد نفس الذي وأيم ، رجل بشق جاءت واحدة امرأة إال منھن تحمل فلم جميعا عليھن فطاف هللا شاء إن

 لما سليمان أن وذلك ، سليمان كاتب الصديق برخيا بن آصف ھو الجسد إن:  وقيل" أجمعون فرسانا هللا سبيل في لجاھدوا هللا

 في يتماسك ال ولذلك مفتون إنك:  آصف له فقال ؛ بالفتنة فأيقن فسقط يده إلى فأعاده ، ملكه فيه وكان يده من الخاتم سقط فتن

 عشر أربعة فتنت حين من ولك ، عليك هللا يتوب أن إلى عالمك في مقامك أقوم وأنا ، ذلك من تائبا تعالى هللا إلى فرف ، يدك

 ملك في آصف وقام. الكتاب من علم عنده وكان ، فثبت يده في فوضعه الخاتم آصف وأخذ ، ربه إلى ھاربا سليمان ففر. يوما

 فأقام ؛ ملكه عليه هللا ورد ، تعالى هللا إلى تائبا منزله إلى سليمان رجع أن إلى ، بعمله ويعمل بسيره يسير ، وعياله سليمان

 حتى شديدا مرضا مرض أنه وذلك ؛ نفسه سليمان كان الجسد إن:  وقيل. الخاتم وأخذ كرسيه على وجلس ، مجلسه في آصف

 .الملقى كالجسد:  فيقال المضنى المريض به يوصف وقد. جسدا صار

 وملكه يمانسل كرسي صفة

 أشراف يأتي ثم ، يليه مما فيجلسون الناس أشراف يجيء ثم ، كرسي ستمائة له يوضع سليمان كان:  قال عباس ابن عن روي

 وقال. شھر مسيرة الواحدة بالغداة وتسير ، فتقلھم الريح يدعو ثم ، فتظلھم الطير يدعو ثم ، اإلنس يلي مما فيجلسون الجن

 يعمل أن وأمر ، للقضاء عليه ليجلس كرسي باتخاذ أمر ، أبيه بعد ملك لما السالم عليه يمانسل إن:  وغيرھما وكعب وھب

 والياقوت بالدر مفصصة الفيلة أنياب من يعمل أن فأمر ؛ وتھيب ارتدع زور شاھد أو مبطل رأه إذا بحيث مھوال بديعا
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 على ، األخضر والزمرد األحمر الياقوت اشماريخھ ، ذھب من نخالت بأربع فحف ؛ الذھب بنخيل يحف وأن ، والزبرجد

 جنبي من وجعلوا ، لبعض مقابل بعضھا ذھب من نسران نخلتين رأس وعلى ، ذھب من طاووسان منھما نخلتين رأس

 .األخضر الزمرد من عمود منھما واحد كل رأس على ، ذھب من أسدين الكرسي

 الكروم عريش أظل بحيث ، األحمر الياقوت من عناقيدھا خذواوات ، األحمر الذھب من كروم أشجار النخالت على عقدوا وقد

 فيه بما كله الكرسي فيستدير ، السفلى الدرجة على قدميه وضع صعوده أراد إذا السالم عليه سليمان وكان. والكرسي النخل

. بأذنابھما األرض ويضربان ، أيديھما األسدان ويبسط ، أجنحتھا والطواويس النسور تلك وتنشر ، المسرعة الرحى دوران

 على فوضعاه سليمان تاج النخلتين على اللذان النسران أخذ بأعاله استوى فإذا ، سليمان يصعدھا درجة كل في يفعل وكذلك

 وينضحن ، سليمان إلى برؤوسھما مائالن واألسدان والطاووسان النسران معه ويدور ، فيه بما الكرسي يستدير ثم ، رأسه

 ، التوراة الكرسي فوق الجواھر أعمدة من عمود على قائمة ذھب من حمامة تناول ثم ، والعنبر كالمس أجوافھن من عليه

 كراسي على إسرائيل بني عظماء ويجلس:  قالوا. القضاء فصل إلى ويدعوھم الناس على ويقرؤھا السالم عليه سليمان فيفتحھا

 ألف وھي يساره عن الفضة كراسي على الجن اءعظم ويجلس ، يمينه عن كرسي ألف وھي ، بالجواھر المفصصة الذھب

 وعليه فيه بما الكرسي دار ، للشھادات الشھود تقدمت فإذا. القضاء لفصل الناس ويتقدم ، تظلھم الطير بھم تحف ثم ، كرسي

 ، أجنحتھما والطاووسان النسران وينشر ، بأذنابھما األرض ويضربان أيديھما األسدان ويبسط ، المسرعة الرحى دوران

 عظم وھو ، عليه الكرسي ذلك ذھب من تنين الكرسي بذلك يدور كان الذي إن:  وقيل.بالحق إال يشھدون فال الشھود فتفزع

 ، معه درن أعاله إلى الكرسي أسفل في التي والطواويس واألسد النسور تلك بدورانه أحست فإذا ؛ الجني صخر له عمله مما

 فلما. والعنبر المسك من أجوافھن في ما رأسه على جميعا ينضحن ثم ، جالس ھوو سليمان رأس عل كلھن وقفن وقفن فإذا

 فلما ؛ إليه يصعد كيف علم له يكن ولم إليه يصعد أن فأراد ، أنطاكية إلى فحمله الكرسي فأخذ بختنصر بعث سليمان توفي

 بيت إلى الكرسي وحمل بختنصر ومات. جميعا قدميه وضع صعد إذا سليمان وكان ، فكسرھا رجله األسد ضرب رجله وضع

 .رفع ولعله أمره عاقبة أحد يدر لم ولكن ، عليه يجلس أن ملك قط يستطع فلم ، المقدس

 .تقدم وقد. وتاب هللا إلى رجع أي}  أََنابَ  ُثمَّ { :  تعالى قوله

ً  لِي َوَھبْ {  ذنبي لي اغفر أي}  لِي اْغفِرْ  َربِّ  َقالَ { :  تعالى قوله ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َبْعِدي ِمنْ  أِلََحدٍ  ِغيَيْنبَ  ال ُمْلكا  كيف:  يقال}  اْلَوھَّ

 العلماء عند محمول ذلك أن فالجواب.  ؟ لديه وحقارتھا ، لھا وبغضه ، تعالى هللا من ذمھا مع ، الدنيا طلب على سليمان أقدم

 ، شعائره وتعظيم ، رسومه على والمحافظة ، حدوده وإقامة ، خلقه منازل وترتيب ، ملكه وسياسة تعالى هللا حقوق أداء على

 خلقه من أحد يعلم ال ما يعلم أنه في الوعود وتحقيق ، منه عليھم النافذ الحكم قانون ونظم ، طاعته ولزوم ، عبادته وظھور

 الدنيا؛ لنفس طلبا سؤاله يكون أن السالم عليه سليمان وحوشي}  َتْعلَُمونَ  ال َما أَْعلَمُ  إِنِّي{ :  فقال لمالئكته بذلك صرح ما حسب

 إلى مجابين محمودين فكانا ؛  وھالكھا دمارھا نوح سأل كما ،  مملكتھا سأل وإنما ، فيھا هللا خلق أزھد واألنبياء ھو ألنه

 التي الصفة على وعز جل هللا من بأمر كان ذلك أن:  قيل وقد. المملكة سليمان وأعطى ، عليھا من فأھلك نوح فأجيب ، ذلك

 وھذا}  َبْعِدي ِمنْ  أِلََحدٍ  َيْنَبِغي ال{ :  فقال عظيما ملكا يقول أن أراد أو ، عباده سائر دون وحده ھو إال يضبطه ال أنه هللا علم
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 في تبعة ليهع و إال أحد من ما:  الحسن قال}  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْمِسكْ  أَوْ  َفاْمُننْ  َعَطاُؤَنا َھَذا{ :  له قال ثم. أصح واألول. نظر فيه

 .اآلية}  َعَطاُؤَنا َھَذا{ :  قال فإنه السالم عليه داود بن سليمان غير نعمه

 وفي. الدنيا في ملكه لمكان السالم عليه داود بن سليمان الجنة دخوال األنبياء آخر إن:  الخبر في روي ما يرد وھذا:  قلت

 كان إذا سبحانه ألنه ؛ له أصل ال حديث وھو القوت صاحب كرهذ ؛ خريفا بأربعين األنبياء بعد الجنة يدخل:  األخبار بعض

 لَُزْلَفى ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ { :  يقول سبحانه وھو ، الجنة دخوال األنبياء آخر يكون فكيف ، المنة طريق من ألنه فيه تبعة ال عطاؤه

 السؤال قبل من له فجعل تقدم وقد. الحديث..." دعوته نبي كل فتعجل مستجابة دعوة نبي لكل: " الصحيح وفي. } َمآبٍ  َوُحْسنَ 

 بعده، السؤال منع سأل فكأنه. يسأله أن أي}  َبْعِدي ِمنْ  أِلََحدٍ  َيْنَبِغي ال{ :  قوله ومعنى. تبعة عليه تكن لم فلذلك ، مقضية حاجة

 من وكرامته محله ليكون ؛ بعده من ألحد ينبغي ال ملكا سؤاله إن:  وقيل. اإلجابة منع يسأل ولم ، أحد أمل به يتعلق ال حتى

 له تكون أن يحب فكل ، عنده المحل في تنافس لھم السالم عليھم األنبياء فإن ؛ واألرض السموات خلق في ظاھرا هللا

 صالته عليه يقطع أن أراد الذي العفريت وسلم عليه هللا صلى النبي أخذ لما ولھذا ، عنده محله على بھا يستدل خصوصية

ً  لِي َوَھبْ  لِي اْغفِرْ  َربِّ { :  سليمان أخيه قوله تذكر ثم ربطه أراد ، منه هللا وأمكنه . خاسئا فرده}  َبْعِدي ِمنْ  ألََحدٍ  َيْنَبِغي ال ُمْلكا

 أنه علم أن بعد ، الخصوصية تلك في يزاحمه أن وسلم عليه هللا صلى كره فكأنه ، الخصوصية ذھبت مثله بعده أحد أعطي فلو

 .أعلم وهللا. بعده ألحد يكون أال إلى أجيب وأنه ، الشياطين سخرة من به خص الذي ھو شيء

ْرَنا{ :  تعالى قوله يحَ  لَهُ  َفَسخَّ  وجنوده بعسكره وتحمله ، بأحد تضر ال حتى وشدتھا قوتھا مع لينة أي}  ُرَخاءً  ِبأَْمِرهِ  َتْجِري الرِّ

 في وھو ، الناس من صنف درجة كل ، بعض فوق بعضھا جةدر مائة ، فرسخ في فرسخا روي فيما موكبه وكان. وموكبه

 قال ، جعفر بن أحمد حدثنا:  قال الحافظ نعيم أبو وذكر. عليه وسالمه هللا صلوات ؛ وخدمه وحشمه جواريه مع درجة أعلى

 بن وھب بن يسإدر عن عياش بن بكر أبو حدثنا قال ، أيوب بن محمد بن أحمد حدثنا قال ، حنبل بن أحمد بن عبدهللا حدثنا

 فمر يوما الريح فركب ، حديد وأسفله قوارير أعاله بيت ألف السالم عليه داود بن لسليمان كان:  قال أبي حدثني قال ، منبه

 حتى فنزل قال ، سليمان أذن في فألقته كالمه الريح فحملت عظيما ملكا داود آل أوتي لقد:  فقال الحراث إليه فنظر بحراث

 مما لخير منك هللا يقبلھا واحدة لتسبيحة ؛ عليه تقدر ال ما تتمنى لئال إليك مشيت وإنما ، قولك سمعت إني : فقال الحراث أتى

 .ھمي أذھبت كما ھمك هللا أذھب:  الحراث فقال. داود آل أوتي

 الصواب رادأ أي. الجواب وأخطأ الصواب أصاب:  تقول والعرب. مجاھد قاله ؛ أراد أي}  أََصابَ  َحْيثُ { :  تعالى قوله

 :  الشاعر وقال. األعرابي ابن قال ؛ الجواب وأخطأ

 المفصل لدى الجواب فأخطأ...  يستطع فلم الكالم أصاب

 إصابة من مأخوذ وھو ، قصد حينما}  أََصابَ  َحْيثُ { :  وقيل. ھجر بلسان ھو:  قتادة وقال. حمير بلغة أراد أصاب:  وقيل

َياطِ { . المقصود الغرض السھم اٍص  َبنَّاءٍ  ُكلَّ  ينَ َوالشَّ  بدل}  َبنَّاءٍ  ُكلَّ { . قبله ألحد سخرت وما الشياطين له وسخرنا أي}  َوَغوَّ

 :  قال. يشاء ما له يبنون فھم ، منھم بناء كل أي الشياطين من

 الفند عن فاحددھا البرية في قم...  له اإلله قال إذ سليمان إال
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 والعمد بالصفاح رتدم يبنون...  لھم أذنت قد إني الجن وخيس

اٍص {  ِنينَ  َوآَخِرينَ { . البحر من اللؤلؤ له استخرج من أول فسليمان. الدر له يستخرجون البحر في يعني}  َوَغوَّ  فِي ُمَقرَّ

 ابن. األغالل:  السدي. قتادة قال ؛ الحديد وقيود الحديد سالسل في قرنھم حتى الشياطين مردة له وسخرنا أي}  األَْصَفادِ 

 :  الشاعر قول ومنه. وثاق في: عباس

 مصفدينا بالملوك وأبنا...  وبالسبايا بالنھاب فآبوا

 .يسخرھم ولم أطلقھم آمنوا فإذا ، بكفارھم إال ذلك يفعل يكن ولم:  سالم بن يحيى قال

 عليك؛ حساب ال شئت من امنع أو شئت من فأعط عطاؤنا الملك ھذا أي ، الملك إلى بھذا اإلشارة}  َعَطاُؤَنا َھَذا{ :  تعالى قوله

 هللا فإن ؛ السالم عليه سليمان إال تبعة فيھا عليه إال نعمة أحد على هللا أنعم ما:  الحسن قال. وغيرھما والضحاك الحسن عن

 ما إلى}  َعَطاُؤَنا َذاھَ { :  تعالى قوله في اإلشارة:  قتادة وقال. } ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  أَْمِسكْ  أَوْ  َفاْمُننْ  َعَطاُؤَنا َھَذا{ :  يقول تعالى

 عن عكرمة رواه ، رجل مائة ماء ظھره في وكان ، سرية وسبعمائة امرأة ثالثمائة له وكانت ، الجماع على القوة من أعطيه

 يمني ومنى يمني أمنى:  يقال ؛ المني من}  َفاْمُننْ {  ھذا وعلى" حساب بغير أمسك أو فامنن. "البخاري في ومعناه. عباس ابن

. امنن قلت الخفيفة نون الفعل بنون جئت فإذا ، آمن األمر في يمني منى من:  ويقال ؛ أمن قلت أمنى من أمرت فإذا ، لغتان

 في فيروى. امنن فقال مضاعفا كان ألنه ؛ النونين أبرز األمر مخرج أخرجه فإذا ؛ عليه من:  قال المنة إلى به ذھب ومن

 روى ما وعلى. والسدي قتادة قال ؛ أمسكه شاء ومن ، والتخلية بالعتق عليه من شاء فمن ، الشياطين له سخر أنه الخبر

 لَُزْلَفى ِعْنَدَنا لَهُ  َوإِنَّ { . عليك حساب ال منھن شئت من جماع واترك ، نسائك من شئت من جامع أي:  عباس ابن عن عكرمة

 .مرجع وحسن قربة اآلخرة في عندنا فله الدنيا في عليه أنعمنا إن أي}  َمآبٍ  َوُحْسنَ 

نِيَ  أَنِّي َربَّهُ  َناَدى إِذْ  أَيُّوبَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ { ] 41: [ اآلية ْيَطانُ  َمسَّ  } َوَعَذابٍ  بُِنْصبٍ  الشَّ

 } َوَشَرابٌ  َباِردٌ  ُمْغَتَسلٌ  َھَذا بِِرْجلِكَ  اْرُكضْ { ] 42: [ اآلية

ا َرْحَمةً  ُھمْ َمعَ  َوِمْثلَُھمْ  أَْھلَهُ  لَهُ  َوَوَھْبَنا{ ] 43: [ اآلية  } اأْلَْلَبابِ  أِلُولِي َوِذْكَرى ِمنَّ

 إِذْ { . بدل} أيوب{. المكاره على الصبر في بھم باالقتداء وسلم عليه هللا صلى للنبي أمر}  أَيُّوبَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ { :  تعالى قوله

ِنيَ  أَنِّي َربَّهُ  َناَدى ْيَطانُ  َمسَّ  القراء وأجمعت:  الفراء قال. قال أي الھمزة بكسر} إني{ عمر بن عيسى وقرأ}  َوَعَذابٍ  ِبُنْصبٍ  الشَّ

 القراء أجمعت:  قال ألنه ؛ أيضا وغلط مناقضة وبعده غلط وھذا:  النحاس. والتخفيف النون بضم}  ِبُنْصبٍ {  قرؤوا أن على

 وإنما ، جعفر أبي على فغلط والصاد النون بفتح}  ِبُنْصبٍ { :  قرأ أنه القعقاع بن يزيد عن ذكروا أنھم بعده وحكى ، ھذا على

 فقراءة}  ِبُنْصبٍ {  فأما. الحسن عن مروي وھو وغيره عبيد أبو حكاه كذا ؛ والصاد النون بضم}  ِبُنْصبٍ { :  جعفر أبو قرأ

 عن الصاد وسكون النون بفتح}  ِبُنْصبٍ {  حكي وقد الحسن عن القراءة ھذه رويت وقد. الحضرمي ويعقوب الجحدري عاصم

 نصب جمع نصب يكون أن يجوز وقد. وحزن كحزن ونصب فنصب النصب بمعنى النحويين أكثر عند كله وھذا. جعفر أبي

. نصاب جمع إنه:  فقيل}  النُُّصبِ  َعلَى ُذبِحَ  َوَما{  فأما ، الضمة منه حذفت نصب بمعنى نصب يكون أن ويجوز. وَوثن كُوثن
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ِنيَ  أَنِّي{ :  معنى في قيل وقد. واإلعياء التعب والنصب. لبالءوا الشر النصب:  وغيره عبيدة أبو وقال ْيَطانُ  َمسَّ  ِبُنْصبٍ  الشَّ

 .أعلم وهللا. غير ال وسوسته من يلحقه ما أي}  َوَعَذابٍ 

 كان أيوب إن:  المفسرون وقال. بعد وفيه ؛ ماله في أصابه ما والعذاب ، بدنه في أصابه ما النصب إن:  وقيل. النحاس ذكره

 األموال أنواع في الثروة من عظيمة جملة وأتاه ، بالنبوة هللا اصطفاه ؛ الواقدي قول في عبدهللا أبو وكنيته البثنية من روميا

 السماء من موقف إلبليس وكان. نفر ثالثة إال به يؤمن ولم. رحيما برا ، هللا لعباد مواسيا ؛ هللا ألنعم شاكرا وكان. واألوالد

: فقال ؟ شيء على أيوب عبدي من أقدرت:  عنه له أوقيل له هللا فقال ؛ عادته على إبليس به فوقف ، األيام من يوم في السابعة

 عن لحال أعطيته ما منه ونزعت والفقر بالبالء ابتليته فلو ، والعافية بالمال ابتليته وقد ، شيء على منه أقدر وكيف رب يا

 قائل وقال ، فأعلمھم الجن عفاريت فجمع هللا عدو فانحط. وماله أھله على سلطتك قد:  هللا قال ، طاعتك عن ولخرج ، حاله

 أعطاه ھو  الحمد:  فقال ؛ جرى بما فأعلمه ماله قيم صورة في أيوب فجاء ؛ فكان ماله أھلك نار فيه إعصارا أكون:  منھم

 فألقى وأعلمه إليه جاء ثم ، وولده أھله على ألقاه حتى نواحيه من القصر فاحتمل ، وولده بأھله قصره جاء ثم. منعه وھو

 بدنه على سلطتك قد:  قال. بدنه على سلطني رب يا:  قال. أيوب توبة فسبقته السماء إلى إبليس وصعد ، رأسه على التراب

 خاربالف ثم ، دميت حتى بأظفاره فحكھا ثآليل جسده في فصار منھا اشتعل نفخة جسده في فنفخ ، وبصره وقلبه لسانه على إال

ِنيَ { :  ذلك عند وقال. لحمه تساقط حتى ْيَطانُ  َمسَّ  فھو بھا إال للنفس بقاء ال ألنه ؛ البطن حشوة من شيء إلى يخلص ولم. } الشَّ

 ، والجمال القدر في آدم بني ھيئة من أعظم ھيئة في المرأته اعترض أيوب غلبه فلما. سنين ثالث كذلك فمكث ، ويشرب يأكل

 وھم وماله أھله عليه لرددت واحدة سجدة لي سجدت ولو ، صنعت ما بصاحبك صنعت الذي وأنا ، األرض إله أنا:  لھا وقال

 عافاه إن يضربھا أن فأقسم أيوب فأخبرت ، لھا أظھره أي ؛ صورته في كله ذلك الوادي بطن في لھا وعرض. عندي

 نھوه به آمنوا الذين الثالثة النفر وأن ، به نزل الذي ءالبال من وتبرمه لربه ومراجعته بالئه سبب في طويال كالما وذكروا.هللا

 فقيرا فمنع الناس يوما استضاف:  وقيل. ذلك بسبب فابتلي ينصره فلم مظلوم به استعان:  وقيل ، عليه واعترضوا ذلك عن

 كان:  ، وقيل. فابتلي غزوه بترك ألجلھا فداھنه ، واليته في غنم له وكان ملكا يغزو أيوب كان:  وقيل. بذلك فابتلي الدخول

نِيَ { . قال فلھذا ؛ يستقذرونھا وكانوا العدوى نخشى ويقولون امرأته يتعدون الناس ْيَطانُ  َمسَّ . يعقوب بنت ليا وامرأته. } الشَّ

 عليھم يعقوب بن يوسف بن إفرائيم بنت رحمة أيوب زوجة كانت:  وقيل. لوط ابنة أمه وكانت يعقوب زمن في أيوب وكان

 السابعة السماء في مكان له كان إبليس أن من المفسرون ذكره ما:  العربي ابن قال. هللا رحمه الطبري القولين ذكر .السالم

 مقامات في ويجول ، الرضا محل إلى يرقى فكيف ، األرض إلى وسخط بلعنة منھا أھبط ألنه ؛ باطل فقول العام من يوما

 من لخطب ھذا إن!  ؟ الخليل موقف فيقف ، األنبياء منازل إلى السابعة السماء إلى ويعلو ، العلى السموات ويخترق ، األنبياء

 يكلم ال وجل عز هللا ألن ؛ قطعا فباطل شيء على أيوب عبدي من قدرت ھل له قال تعالى هللا إن:  قولھم وأما. عظيم الجھالة

 وولده ماله على سلطتك قد قال هللا إن:  قولھم وأما!  ؟ إضاللھم تولى من يكلم فكيف ؛ الملعون إبليس جند من ھم الذين الكفار

 والباري ، أبعد فھو عليه سلطه حين جسده في نفخ إنه:  قولھم وكذلك. القصة ھذه في بعيد ولكنه ، القدرة في ممكن فذلك

 من بالتمكن عين -  عليه هللا لعنة - له تقر حتى كسب فيه للشيطان يكون أن غير من كله ذلك يخلق أن على قادر سبحانه

 لي أنت وسجدت هللا ذكر تركت ولو ، األرض إله أنا لزوجته قال إنه:  قولھم وأما. وأنفسھم وأھليھم أموالھم في األنبياء

 وأنه ، األرض في إلھا يكون أن عنده جاز ما الكالم ھذا وقال ألم وبه ألحدكم عرض لو أنه لتعلمون وإنكم فاعلموا ، لعافيته
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 ذلك ساغ ما بربري فدم أو سوادي زوجة كانت ولو!  ؟ نبي زوجة تستريب أن فكيف ، البالء من فييعا وأنه ، له يسجد

 من إنه فيقال السحر طريق في ھو وال ، بحال إبليس عليه يقدر ال ما فذلك للمرأة واد في واألھل األموال تصويره وأما. عندھا

 .جنسه

 وحديثه السحر من قط زمان يخل لم فإنه ؛ بذلك المعرفة في فوقنا وھي نحن نعلمه كما سحر أنه المرأة لعلمت تصور ولو

 َربَّهُ  َناَدى إِذْ  أَيُّوبَ { :  تعالى قوله ھذا ذكر إلى به وتذرعوا ذلك على جرأھم والذي:  القاضي قال.وتصويره الناس بين وجريه

ِنيَ  أَنِّي ْيَطانُ  َمسَّ  ھذه في التفسير من سبق ما رأيھم من إليه أضافوا الشيطان مس شكا قد رأوه فلما}  َوَعَذابٍ  ِبُنْصبٍ  الشَّ

 ال هللا ھو خالقھا ، وعصيانھا طاعتھا ، وكفرھا إيمانھا في. وشرھا خيرھا كلھا واألفعال زعموا كما األمر وليس. األقوال

 ، به أدبنا أدبا ؛ خلقا منه موجودا كان وإن ، ذكرا إليه ينسب ال الشر ولكن ، غيرھا شيء خلق في وال ، خلقه في له شريك

 على" إليك ليس والشر يديك في والخير: " جملته من قول به لربه وسلم عليه هللا صلى محمد ذكر من وكان. علمناه وتحميدا

 انه:  قولھم وأما}  ْيَطانُ الشَّ  إاِلَّ  أَْنَساِنيهُ  َوَما{ :  للكليم الفتى وقال}  َيْشفِينِ  َفُھوَ  َمِرْضتُ  َوإَِذا{ :  إبراھيم قول ومنه. المعنى ھذا

 على فيالم تركه ألحد يحل فال ، نصره على قادرا يكون أن يخلو وال. القول ھذا بصحة لنا فمن ، ينصره فلم مظلوم به استعان

 كان إن ؛ الدخول من فقيرا منع إنه:  قولھم وكذلك ، ذلك في عليه شيء فال عاجزا كان أو ، ذلك عن منزه وھو عصى أنه

 قل ولكن داھن تقل فال الكافر الملك غنمه على داھن إنه:  قولھم وأما. فيه عليه شيء فال به يعلم لم وإن عليه باطل فھو به علم

 هللا رضى بكر أبو القاضي العربي ابن قال. الكالم وبحسن نعم ؛ جائز بالمال المال أو النفس عن والظالم الكافر ودفع. دارى

 أَنِّي َربَّهُ  َناَدى إِذْ  َوأَيُّوبَ { :  تعالى قوله األولى ؛ آيتين في كتابه في عنه هللا أخبرنا ما إال هأمر في أيوب عن يصح ولم:  عنه

ِنيَ  رُّ  َمسَّ نِيَ  أَنِّي} { ص{:  في والثانية}  الضُّ ْيَطانُ  َمسَّ  أنه عنه يصح فلم وسلم عليه هللا صلى النبي وأما. }  َوَعَذابٍ  ِبُنْصبٍ  الشَّ

 قرآن فيه عنه يصح لم وإذ. الحديث..." ذھب من جراد من ِرجل عليه خر إذ يغتسل أيوب بينا: " قوله إال احدو بحرف ذكره

 عند مرفوضة واإلسرائيليات ؟ سمعه لسان أي على أم ، خبره أيوب إلى السامع يوصل الذي فمن ، ذكرناه ما إال سنة وال

 تزيد وال ، خياال إال فكرك تعطي ال فإنھا ، أذنيك سماعھا عن وأصمم ، بصرك سطورھا عن فأعرض ؛ البتات على العلماء

 .خباال إال فؤادك

 أحدث نبيكم على أنزل الذي وكتابكم الكتاب أھل تسألون المسلمين معشر يا:  قال عباس ابن أن للبخاري واللفظ الصحيح وفي

 ؛ الكتب بأيديھم وكتبوا وغيروا هللا كتب من وابدل قد الكتاب أھل أن حدثكم وقد ، يشب لم محضا تقرؤونه ، با األخبار

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َھَذا{ : فقالوا ً  ِبهِ  لَِيْشَتُروا هللاَّ  منھم رجال رأينا ما وهللا فال ، مسألتھم عن العلم من جاءكم ما ينھاكم وال}  َقلِيالً  َثَمنا

 .التوراة قراءته عمر على الموطأ يثحد في وسلم عليه هللا صلى النبي أنكر وقد ، عليكم أنزل الذي عن يسألكم

 الركض:  المبرد وقال. برجله ثوبه وركض الدابة ركض:  يقال. بالرجل الدفع الركض}  ِبِرْجلِكَ  اْرُكضْ { :  تعالى قوله

 وال رجليه راكبھا تحريك ھو إنما الركض ألن ؛ ھي ركضت يقال وال الدابة ركضت يقال:  األصمعي قال ولھذا ؛ التحريك

 قلنا أي إضمار الكالم وفي ؛ فحزن وحزنته فجبر العظم جبرت مثل فركضت الدابة ركضت:  سيبويه وحكى. ذلك في لھا فعل

 فذھب ، به فاغتسل ماء عين فنبعت فركض أي}  َوَشَرابٌ  َباِردٌ  ُمْغَتَسلٌ  َھَذا{ . هللا عافاه لما وھذا. الكسائي قال}  اْرُكضْ { :  له

 ، الجابية لھا يقال أرض في الشام بأرض عينان ھما:  قتادة وقال. باطنه من الداء فذھب منه شرب ثم ، ظاھره من الداء
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 الحسن عن ونحوه. دائه باطن تعالى هللا فأذھب األخرى من وشرب ، دائه ظاھر تعالى هللا فأذھب إحداھما من فاغتسل

 أمر:  وقيل. عذبا ماء منھا فشرب أخرى عين نبعت ثم ، صحيحا فخرج فيھا واغتسل حارة عين نبعت:  مقاتل قال ومقاتل؛

 يغتسل الذي الموضع إنه:  وقيل. القتبي قال ؛ به يغتسل الذي الماء والمغتسل. جسده في داء كل عنه ليتناثر بالرجل بالركض

 َھَذا{ :  الىتع هللا قال ، المغتسل وكذلك ، به يغتسل الذي الماء والغسول ، بالماء واغتسلت:  الجوھري. مقاتل قال ؛ فيه

 والجمع الموتى مغسل وفتحھا السين بكسر والمغسل والمغسل ، فيه يغتسل الذي أيضا والمغتسل}  َوَشَرابٌ  َباِردٌ  ُمْغَتَسلٌ 

 وھب وقال. ساعات وسبع أيام وسبعة أشھر وسبعة سنين سبع:  عباس ابن فقال ؛ البالء في أيوب بقي كم واختلف. المغاسل

 سبع السباع في وحول بختنصر وعذب  ، سنين سبع السجن في ، يوسف وترك ، سنين سبع البالء أيوب أصاب:  منبه بن

 :  الماوردي ذكر فيما مرفوعا أنس رواه. سنة عشرة ثمان:  وقيل. سنين عشر:  وقيل. نعيم أبو ذكره. سنين

 يوما ذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن شھاب ابن عن عقيل عن ، يزيد بن يونس أخبرنا ؛ المبارك ابن وذكره:  قلت

 أربعين:  وقيل. القشيري الحديث وذكر. سنة عشرة ثمان به كان أصابه الذي البالء أن وذكر ، البالء من أصابه وما ، أيوب

 .سنة

ا َرْحَمةً { . تقدم}  َمَعُھمْ  َوِمْثلَُھمْ  أَْھلَهُ  لَهُ  َوَوَھْبَنا{ :  تعالى قوله  لذوي عبرة أي}  األَْلَبابِ  أِلُولِي َوِذْكَرى{ . منا نعمة أي}  ِمنَّ

 .العقول

ً  بَِيِدكَ  َوُخذْ { ] 44: [ اآلية ا َتْحَنثْ  َوال بِهِ  َفاْضِربْ  ِضْغثا ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  نِْعمَ  َصابِراً  َوَجْدَناهُ  إِنَّ  } أَوَّ

 :  مسائل سبع فيه

 عباس ابن حكاه ما:  أحدھا:  أقوال أربعة ذلك سبب وفي ؛ جلدة مائة امرأته يضرب أن مرضه في حلف أيوب كان - األولى

. سواه جزاء أريد ال ، شفيتني أنت قال برئ إذا أنه عل أداويه فقال ، أيوب لمداواة فدعته طبيب صورة في لقيھا إبليس أن

 أنھا ، المسيب بن عيدس حكاه ما:  الثاني. الشيطان ذلك ويحك:  وقال. ليضربنھا فحلف بذلك أيوب على فأشارت نعم:  قالت

 أن:  وغيره سالم بن يحيى حكاه ما:  الثالث. ليضربنھا فحلف خيانتھا فخاف ، الخبز من تأتيه كانت ما على بزيادة جاءته

. مائة عوفي إن ليضربنھا فحلف له ذلك فذكرت ، يبرأ وأنه إليه تقربا سخلة يذبح أن على أيوب تحمل أن أغواھا الشيطان

 حلف فلھذا ، القيام أراد إذا بھا يتعلق أيوب وكان ، أيوب إلى تحمله شيئا تجد لم إذ برغيفين ذوائبھا باعت:  قيل:  الرابع

 الضغث:  وقيل. واحدة ضربة فضربھا مائة قدر شماريخ فأخذ  ، به فيضرب ضغثا يأخذ أن أمره هللا شفاه فلما ، ليضربنھا

 .بشماريخه الجامع النخل إثكال إنه:  عباس ابن وقال. باليابس الرطب مختلطة حشيش قبضة

 هللا فأمره ، مائة ليضربنھا فحلف أخطأت أيوب امرأة أن وذلك. تأديبا امرأته الرجل ضرب جواز اآلية ھذه تضمنت -الثانية

 حد فوق امرأته يضرب لئال بذلك هللا أمره إنما. الحدود في يجوز ال وھذا ، النخل عثاكيل من بعثكول يضربھا أن تعالى

" مبرح غير ضربا واضربوھن: " السالم عليه قال ولھذا ؛ األدب حد فوق امرأته يضرب أن للزوج ليس أنه وذلك. األدب

 .بيانه} النساء{ في تقدم ما على



125 

 

. العربي ابن ذكره. للناس عام أنه مجاھد عن فروى ، وحده بأيوب أوخاص عام ھو ھل الحكم ھذا في العلماء واختلف - الثالثة

 إذا وأنه ، باق حكم ذلك أن إلى ذھب أنه رباح أبي بن عطاء عن المھدوي وحكى. بأيوب خاص ذلك أن القشيري عن وحكي

 المقعد في وسلم عليه هللا صلى النبي عن نحوه وروى. الشافعي نحوه وروي. بر واحدة ضربة ونحوه قضيب بمائة ضرب

 بھذا يعمل ھل لعطاء وقيل:  القشيري وقال. واحدة ضربة اخشمر مائة فيه بعثكول يضرب أن وأمر ، الوليدة منه حملت الذي

 عن زيد أبو روى وكذلك. خاصة أليوب أنھا عطاء عن وروي:  العربي ابن. ويتبع به ليعمل إال القرآن أنزل ما:  فقال ؟ اليوم

 مالك يريد:  علمائنا بعض قال. يبر لم واحدة ضربة بھا فضربه فجمعھا مائة عبده ليضربن حلف من:  مالك عن القاسم ابن

ً  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكلٍّ { :  تعالى قوله  جلد أنه علي عن روينا وقد:  المنذر ابن قال. بشريعتنا منسوخ ذلك إن أي}  َوِمْنَھاجا

}  َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمْنُھَما اِحدٍ وَ  ُكلَّ  َفاْجلُِدوا{ :  وجل عز هللا قول وتال ھذا مالك وأنكر. جلدة أربعين طرفان له بسوط عقبة بن الوليد

 .أعلم وهللا ؛ إسناده في تكلم وقد ، بحديث لقوله الشافعي احتج وقد. الرأي أصحاب مذھب وھذا

 ، وھب ابن حدثنا قال ، الھمداني سعيد بن أحمد حدثنا:  قال سننه في داود أبو خرجه الشافعي به احتج الذي الحديث:  قلت

 عليه هللا صلى النبي أصحاب بعض أخبره أنه حنيف بن سھل بن أمامة أبو أخبرني:  قال ، شھاب بنا عن يونس أخبرني: قال

 فوقع لھا فھش لبعضھم جارية عليه فدخلت ، عظم على جلدة فعاد ، أضنى حتى منھم رجل اشتكى أنه ، األنصار من وسلم

 وقعت قد فإني ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي توااستف:  وقال بذلك أخبرھم يعودونه قومه رجال عليه دخل فلما ، عليھا

 الذي مثل الضر من الناس من بأحد رأينا ما:  وقالوا ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكروا. علي دخلت جارية على

 مائة له يأخذوا أن لموس عليه هللا صلى هللا رسول فأمر ؛ عظم على جلد إال ھو ما ، عظامه لتفسخت إليك حملناه لو ؛ به ھو

 ينو ولم شديدا ضربا يقل ولم ضربا أو ، جلدة مائة فالنا ليضربن حلف إذا:  الشافعي قال. واحدة ضربة بھا فيضربوه شمراخ

 فضربه مائة عبده ليضربن الرجل حلف وإذا:  المنذر ابن قال. يحنث وال اآلية في المذكور الضرب ھذا مثل يكفيه بقلبه ذلك

 .يؤلم الذي الضرب إال الضرب ليس:  مالك وقال. الرأي وأصحاب ثور وأبي الشافعي عند بار فھو خفيفا ضربا

 في فيه القول مضى وقد. متراخيا كان إذا حكما يرفع ال اليمين في االستثناء أن على دليل}  َتْحَنثْ  َوال{ :  تعالى قوله - الرابعة

 .تحنث ال فاضرب أي مقحمة الواو الكوفيين وعند. ھاب يبر لم إذا يحنث يمينه في حنث:  يقال} المائدة{

 شرعھم في يكن لم أنه يكون أن إما:  وجھين أحد على يدل}  َتْحَنثْ  َوال ِبهِ  َفاْضِربْ { :  تعالى قوله:  العربي ابن قال - الخامسة

 وأبي مالك عند فيه كفارة فال ينامع النذر كان وإذا يمين ال نذر منه صدر يكون أن والثاني. والحنث البر كان وإنما ، كفارة

 .كفارة نذر كل في:  الشافعي وقال. حنيفة

 في كما ، سنة عشرة ثمان البالء في بقي لما السالم عليه أيوب فإن ؛ بصحيح ليس كفارة شرعھم في يكن لم إنه قول:  قلت

 ، تقوالن ما أدري ما:  وسلم عليه هللا صلى أيوب فقال. بلغه أحدا أظن ما ذنبا أذنبت لقد:  صاحباه له قال ، شھاب ابن حديث

 ، أھلى إلى فأنقلب يتزاعمون النفر على أو ، با يحلف فكل يتزاعمان الرجلين على أمر كنت أني يعلم وجل عز ربي أن غير

ِنيَ  أَنِّي{  ربه فنادى بحق إال يذكره وال يذكره أحد يأثم أال إرادة أيمانھم عن فأكفر رُّ  َمسَّ اِحِمينَ  أَْرَحمُ  ْنتَ َوأَ  الضُّ  وذكر}  الرَّ
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 عنه بالواجب قام فقد إذنه بغير غيره عن كفر من وأن ، أيوب شرع من كانت الكفارة أن الحديث ھذا أفادك فقد. الحديث

 .الكفارة عنه وسقطت

 أبو قال الرقص جواز لىع}  ِبِرْجلِكَ  اْرُكضْ { :  أليوب تعالى بقوله المتصوفة وطغام ؛ المتزھدة جھال بعض استدل -السادسة

 لينبع الرجل بضرب أمر وإنما ، شبھة فيه لھم كان فرحا الرجل بضرب أمر لوكان ألنه ؛ بارد احتجاج وھذا:  الجوزي الفرج

 الرقص من إعجازا الماء لينبع األرض برجله يضرب بأن البالء كشف عند أمر مبتلى في الداللة أين:  عقيل ابن قال. الماء

 التالعب من با نعوذ بالقضبان المحاد ضرب على داللة}  اْلَحَجرَ  ِبَعَصاكَ  اْضِربْ { :  لموسى سبحانه هقول جاز ولئن

:  لجعفر وقال ، فحجل" منك وأنا مني أنت: " لعلي قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بأن قاصريھم بعض احتج وقد. بالشرع

 هللا صلى والنبي زفنت الحبشة بأن احتج من ومنھم. فحجل" وموالنا خوناأ أنت: " لزيد وقال. فحجل" وخلقي خلقي أشبھت"

 الحبشة زفن وكذلك ، والرقص ھو فأين الفرج عند يفعل المشي من نوع فھو الحجل أما:  والجواب. إليھم ينظر وسلم عليه

 .للحرب اللقاء عند يفعل المشي من نوع

ا{ :  تعالى قوله -السابعة ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  ِنْعمَ { . البالء على أي}  ِبراً َصا َوَجْدَناهُ  إِنَّ  عن سفيان وسئل. مطيع رجاع تواب أي}  أَوَّ

 صابر أحدھما ؛ عبدين على أثنى تعالى هللا ألن ؛ سواء كالھما:  فقال ؛ فشكر اآلخر على وأنعم ، فصبر أحدھما ابتلى عبدين

ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  ْعمَ نِ { :  أيوب وصف في فقال ؛ واحدا ثناء شاكر واآلخر ابٌ  إِنَّهُ  اْلَعْبدُ  ِنْعمَ { :  سليمان وصف في وقال}  أَوَّ  } أَوَّ

 به شيد كثيرا كالما وذكر الغني على الفقير تفضيل في أيوب بقصة واستدل" القوت: " صاحب الكالم ھذا رد وقد:  قلت

 السالم عليه أيوب أن عليه وخفي" والزھاد السالكين ومحجة العباد منھج" كتاب من الموضع ھذا غير في ذكرناه وقد كالمه،

 صلوات األنبياء وكذلك. جسده في الداء وعظيم وولده ماله بذھاب ابتلي وإنما ، وبعده البالء قبل األنبياء من األغنياء أحد كان

 ، فيه دخل كما منه فخرج ، صفة لىع البالء في دخل السالم عليه فأيوب. وفتنوا امتحنوا به ما على صبروا وسالمه عليھم هللا

. بعضا الناس بعض فيه يفضل الذي التغير عدم وھو ، المقصود المعنى في أيوب مع اجتمع فقد ، مقال وال حال منه تغير وما

 النبي عن شھاب ابن حديث وفي. أعلم وهللا. سفيان قال كما وھو. سواء الصابر والفقير الشاكر الغني يكون االعتبار وبھذا

 َباِردٌ  ُمْغَتَسلٌ  َھَذا ِبِرْجلِكَ  اْرُكضْ { :  إليه هللا فأوحى حاجته من إليه يخرج كان لما خرج أيوب إن: " وسلم عليه هللا لىص

 أو ألم من جوفه في كان ما كل هللا فأذھب شرب ثم كان ما أحسن على وبشره وشعره لحمه هللا فأعاد فاغتسل}  َوَشَرابٌ 

 امرأته على وراث منزله إلى يمشي أقبل ثم باآلخر وارتدى بأحدھما فائتزر أبيضين السماء من ينثوب عليه هللا وأنزل ضعف

 هللا نبي قالت ؟ ھو من قال ؟ المبتلى الرجل ھذا رأيت ھل هللا يرحمك أي وقالت عليه فسلمت تعرفه ال وھي لقيته حتى فأقبلت

 أن شھاب ابن فزعم" به فضربھا ضغثا وأخذ أيوب فإني قال. حيحاص كان إذ منك به أشبه قط أحدا رأيت ما وهللا أما ، أيوب

 وأقبلت ، امتأل حتى ذھبا قمحه أندر في سجلت حتى سحابة فأقبلت ، معھم ومثلھم أھله إليه هللا ورد. ثماما كان الضغث ذلك

 .امتأل حتى ورقا فيه فسجلت وقطانيه شعيره أندر إلى أخرى سحابة
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 } َواأْلَْبَصارِ  اأْلَْيِدي أُولِي َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِھيمَ  ِعَباَدَنا َواْذُكرْ { ] 45: [ اآلية

ا{ ] 46: [ اآلية ارِ  ِذْكَرى بَِخالَِصةٍ  أَْخلَْصَناُھمْ  إِنَّ  } الدَّ

ُھمْ { ] 47: [ اآلية  } اأْلَْخَيارِ  اْلُمْصَطَفْينَ  لَِمنَ  ِعْنَدَنا َوإِنَّ

 عمرو عن عيينة ابن رواه ؛ صحيح بإسناد}  َعْبَدَنا{ :  عباس ابن قرأ}  َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  إِْبَراِھيمَ  َباَدَناعِ  َواْذُكرْ { :  تعالى قوله

 و}  َعْبَدَنا{  من بدال} إبراھيم{ يكون القراءة ھذه فعلى ؛ كثير وابن محيصن وابن وحميد مجاھد قراءة وھي ، عنه عطاء عن

. البدل على بعده وما} إبراھيم{ ويكون ، حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھي ، أبين بالجمع ةوالقراء. عطف} ويعقوب إسحاق{

 ، األصحاب وھم بدل وخالد وعمرو فزيد ، وخالدا وعمرا زيدا أصحابنا رأيت:  قلت إذا أنك العربية من ھذا وشرح:  النحاس

 بداخلين وليسا صاحبنا على عطف وعمرو وزيد ، ناصاحب وھو بدل وحده فزيد وخالدا وعمرا زيدا صاحبنا رأيت قلت وإذا

 من اآلية بھذه استدل وقد. العبودية في داخل} ويعقوب وإسحاق{:  قوله أن علم قد أنه غير ، ھذا غير بدليل إال المصاحبة في

 أُولِي{ ". السالم عليه النبي بمولد اإلعالم: " كتاب في ذكرناه ما على الصحيح وھو ، إسماعيل ال إسحاق الذبيح إن:  قال

 فمختلف}  األَْيِدي{  وأما. والعلم الدين في البصائر أنھا تأويلھا على فمتفق}  َواألَْبَصارِ {  أما:  النحاس قال}  َواألَْبَصارِ  األَْيِدي

 ؛ النعم أصحاب مھ أي ؛ النعمة وھي يد جمع" األيدي: " يقولون وقوم. الدين في القوة إنھا:  يقولون التفسير فأھل ؛ تأويلھا في

. الطبري اختيار وھذا. خيرا وقدموا أحسنوا قد ألنھم ؛ واإلحسان النعم أصحاب ھم:  وقيل. عليھم وجل عز هللا أنعم الذين أي

ُھمْ {   األصلو مصطفى جمع ومصطفين لرسالته واختارھم األدناس من اصطفاھم الذين أي}  األَْخَيارِ  اْلُمْصَطَفْينَ  لَِمنَ  ِعْنَدَنا َوإِنَّ

َ  إِنَّ { :  قوله عند} البقرة{ في مضى وقد مصتفى ينَ  لَُكمُ  اْصَطَفى هللاَّ  وعبدالوارث األعمش وقرأ. خير جمع} واألخيار} { الدِّ

 يكون أن ويجوز. هللا طاعة في القوة أولي معنى على والوقف الوصل في ياء بغير}  األَْيِدي أُولِي{  الثقفي وعيسى والحسن

 .تخفيفا الياء وحذف لجماعةا قراءة كمعنى

ا{ :  تعالى قوله ارِ  ِذْكَرى ِبَخالَِصةٍ  أَْخلَْصَناُھمْ  إِنَّ  وقرأ. حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھي منونة}  ِبَخالَِصةٍ {  العامة قراءة}  الدَّ

ارِ  ِذْكَرى ِبَخالَِصةٍ {  عامر ابن عن وھشام جعفر وأبو وشيبة نافع ارِ  ـِذْكَرى{  فـ الصةخ نون فمن باإلضافة}  الدَّ  بدل}  الدَّ

} خالصة{ يكون أن ويجوز. فيھا الناس ويرغبوا فيھا ويرغبوا لھا ويتأھبوا اآلخرة الدار يذكروا بأن أخلصناھم إنا التقدير منھا؛

 الدار تذكير أي ؛ الدار ذكرى لھم خلصت بأن أخلصناھم والمعنى ، فاعلة بأنھا رفع موضع في} ذكرى{ و لخلص مصدرا

:  التقدير ، نصب موضع في ھذا على} ذكرى{ فيكون ، الزيادة فحذفت ألخلصت مصدرا} خالصة{ يكون أن ويجوز. اآلخرة

 الحسن بالثناء لھم ولتخلص ، فيھا ويزھدوا الدنيا ليتذكروا أي ؛ الدنيا بھا يراد أن يجوز والدار. الدار ذكرى أخلصوا بأن

ً  ِصْدقٍ  لَِسانَ  لَُھمْ  اَوَجَعْلنَ { :  تعالى قال كما ، عليھم  أضاف ومن. بھا الخلق وتذكير اآلخرة الدار بھا يراد أن ويجوز}  َعلِّيا

. الدار ذكرى بإخالصھم أي ؛ المصدر إليه أضيف به مفعول والذكرى ، اإلخالص بمعنى مصدر فھي الدار إلى خالصة

 الدار وھي ، الدار ذكرى لھم خلصت بأن أي ؛ وصالخل بمعنى مصدر والخالصة الفاعل إلى مضافا المصدر يكون أن ويجوز

 ويزھدون فيھا ويرغبون اآلخرة يذكرون أي ؛ اآلخرة بذكر أي أخلصناھم معنى:  زيد ابن وقال. تقدم ما على الدنيا أو اآلخرة

 .لھم الجنة ذكرنا بأن أخلصناھم إنا المعنى:  مجاھد وقال. الدنيا في
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 } اأْلَْخَيارِ  ِمنَ  َوُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َوَذا َواْلَيَسعَ  يلَ إِْسَماعِ  َواْذُكرْ { ] 48: [ اآلية

قِينَ  َوإِنَّ  ِذْكرٌ  َھَذا{ ] 49: [ اآلية  } َمآبٍ  لَُحْسنَ  لِْلُمتَّ

 } اأْلَْبَوابُ  لَُھمُ  ُمَفتََّحةً  َعْدنٍ  َجنَّاتِ { ] 50: [ اآلية

ِكئِينَ { ] 51: [ اآلية  } َوَشَرابٍ  َكثِيَرةٍ  بَِفاِكَھةٍ  فِيَھا َيْدُعونَ  فِيَھا ُمتَّ

ْرفِ  َقاِصَراتُ  َوِعْنَدُھمْ { ] 52: [ اآلية  } أَْتَرابٌ  الطَّ

 } اْلِحَسابِ  لَِيْومِ  ُتوَعُدونَ  َما َھَذا{ ] 53: [ اآلية

 } َنَفادٍ  ِمنْ  لَهُ  َما لَِرْزقَُنا َھَذا إِنَّ { ] 54: [ اآلية

}  ِذْكرٌ  َھَذا{ . للنبوة اختير ممن أي}  األَْخَيارِ  ِمنَ  َوُكلٌّ { . ذكرھم مضى وقد}  اْلِكْفلِ  َوَذا َواْلَيَسعَ  إِْسَماِعيلَ  َواْذُكرْ { :  تعالى قوله

قِينَ  َوإِنَّ  ِذْكرٌ  َھَذا{ . أبدا الدنيا في به يذكرون وشرف الدنيا في جميل ذكر ھذا بمعنى  الذكر ھذا مع لھم أي}  َمآبٍ  لَُحْسنَ  لِْلُمتَّ

 عبدهللا وقال. أقام إذا بالمكان عدن:  يقال ؛ اإلقامة اللغة في والعدن}  َعْدنٍ  َجنَّاتِ { . القيامة في المرجع حسن الدنيا في الجميل

 ال حبرة آالف خمسة باب كل على باب آالف خمسة فيه والمروج البروج حوله عدن له يقال قصرا الجنة في إن:  عمر بن

 أي:  الزجاج قال. فاعله يسم لم ما اسم ألنه األبواب رفعت}  األَْبَوابُ  لَُھمُ {  حال}  ُمَفتََّحةً { . شھيد أو صديق أو نبي إال يدخله

 أي:  الفراء قال. بالنصب}  األَْبَوابُ  لَُھمُ  ُمَفتََّحةً { :  الفراء وأجاز. أبوابھا لھم مفتحة:  الفراء وقال. منھا األبواب لھم مفتحة

 :  وسيبويه ھو شدوأن. فنصبت بالتنوين جئت ثم األبواب مفتحة

 سنام له ليس الظھر أجب...  عيش بذناب بعده ونأخذ

. فتنغلق انغلقي فتنفتح انفتحي:  ُتكلم:  الحسن قال. بالمس ال باألمر لھم تفتح ألنھا ؛ مفتوحة يقل ولم}  ُمَفتََّحةً { :  قال وإنما

 .األبواب المالئكة لھم تفتح:  وقيل

ِكِئينَ { :  تعالى قوله . فيھا متكئين الجنات في يدعون أي}  فِيَھا َيْدُعونَ { :  قوله وھو فيھا العامل على قدمت حال ھو}  افِيھَ  ُمتَّ

 .عليه الكالم لداللة فحذف كثير وشراب أي}  َوَشَرابٍ {  الفواكه بألوان أي}  َكِثيَرةٍ  ِبَفاِكَھةٍ {

ْرفِ  َقاِصَراتُ  َوِعْنَدُھمْ { :  تعالى قوله . واحد سن على أي}  أَْتَرابٌ { . مضى وقد غيرھم إلى ينظرن ال ھنأزواج على أي}  الطَّ

} أَْتَرابٌ {  و. اآلدميات يريد:  عباس ابن قال. سنة وثالثين ثالث بنات ، والشباب الحسن في تساوين وقد ، واحدة امرأة وميالد

 والالم األلف أن ذلك على والدليل .المعرفة إلى مضافا كان وإن نكرة}  َقاِصَراتُ {  ألن ؛ لقاصرات نعت وھو ترب جمع

 :  قال كما يدخالنه

 ألثرا منھا اإلتب فوق الذر من...  محول دب لو الطرف القاصرات من
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 أيھا توعدون ما أي بالتاء العامة وقراءة. به وعدتم الذي الجزاء ھذا أي}  اْلِحَسابِ  لَِيْومِ  ُتوَعُدونَ  َما َھَذا{ :  تعالى قوله

 وأبي عبيد أبي واختيار السلمي قراءة وھي ، الخبر على بالياء ويعقوب عمرو وأبو محيصن وابن كثير بنا وقرأ. المؤمنون

 :  األعشى قال ، الحساب يوم في أي}  اْلِحَسابِ  لَِيْومِ { . خبر فھو}  َمآبٍ  لَُحْسنَ  لِْلُمتَّقِينَ  َوإِنَّ { :  تعالى لقوله ؛ حاتم

 أفاقوا أفاق إذا حتى ءـو...  السـ لزمان لھم ما المھينين

 .السوء زمان في أي

:  وقال}  َمْجُذوذٍ  َغْيرَ  َعَطاءً { :  قال كما ؛ ينقطع ال دائم الجنة نعيم أن على دليل}  َنَفادٍ  ِمنْ  لَهُ  َما لَِرْزقَُنا َھَذا إِنَّ { :  تعالى قوله

 .} َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ { 

اِغينَ لِل َوإِنَّ  َھَذا{ ] 55: [ اآلية  } َمآبٍ  لََشرَّ  طَّ

 } اْلِمَھادُ  َفبِْئسَ  َيْصلَْوَنَھا َجَھنَّمَ { ] 56: [ اآلية

اقٌ  َحِميمٌ  َفْلَيُذوقُوهُ  َھَذا{ ] 57: [ اآلية  } َوَغسَّ

 } أَْزَواجٌ  َشْكلِهِ  ِمنْ  َوآَخرُ { ] 58: [ اآلية

ً  ال َمَعُكمْ  ُمْقَتِحمٌ  َفْوجٌ  َھَذا{ ] 59: [ اآلية ُھمْ  ِھمْ بِ  َمْرَحبا ارِ  َصالُو إِنَّ  } النَّ

ً  ال أَْنُتمْ  َبلْ  َقالُوا{ ] 60: [ اآلية ْمُتُموهُ  أَْنُتمْ  بُِكمْ  َمْرَحبا  } اْلَقَرارُ  َفبِْئسَ  لََنا َقدَّ

َنا َقالُوا{ ] 61: [ اآلية مَ  َمنْ  َربَّ ً  َفِزْدهُ  َھَذا لََنا َقدَّ ً  َعَذابا ارِ  فِي ِضْعفا  } النَّ

اِغينَ  َوإِنَّ  َذاھَ { :  تعالى قوله  ابتداء خبر" ھذا: " الزجاج قال للطاغين ما ذكر للمتقين ما ذكر لما}  َھَذا} {  َمآبٍ  لََشرَّ  لِلطَّ

اِغينَ  َوإِنَّ {  بتتدئ ثم. حسن وقف" ھذا: " األنباري ابن قال" ھذا" على فيوقف ھذا األمر أي محذوف  كذبوا الذين وھم}  لِلطَّ

 .الرسل

 ومنه. لھم الفراش بئس أو ، ألنفسھم مھدوا ما بئس أي}  اْلِمَھادُ  َفِبْئسَ  َيْصلَْوَنَھا َجَھنَّمَ { . إليه يصيرون منقلب أي}  َمآبٍ  لََشرَّ { 

 للطاغين وإن:  قال ثم ، المتقين لھؤالء وصفت الذي ھذا أي:  وقيل. المھاد موضع بئس أي حذف فيه:  وقيل. الصبي مھد

 .أيضا }ھذا{ على فيوقف مرجع لشر

اقٌ  َحِميمٌ  َفْلَيُذوقُوهُ  َھَذا{ :  تعالى قوله  ھذا أي ؛ والتأخير التقديم على}  َحِميمٌ {  وخبره باالبتداء رفع موضع في}  َھَذا} {  َوَغسَّ

 في}  َفْلَيُذوقُوهُ {  و باالبتداء رفع موضع في} ھذا{ يكون أن ويجوز}  َفْلَيُذوقُوهُ {  على يوقف وال. فليذوقوه وغساق حميم

 قال. حميم ھذا تقدير على}  َحِميمٌ {  ويرتفع}  َفْلَيُذوقُوهُ {  على فيوقف} ھذا{ في الذي للتنبيه الفاء ودخلت ، الخبر موضع



130 

 

. وغساق حميم ھو معنى على فرفعھما خبرا تجمعھما لم إذا وغساق وحميم ، ھذا األمر المعنى يكون أن ويجوز:  النحاس

 :  وأنشد غساق ومنه حميم همن بمعنى يرفعھما والفراء

 ومحصود ملوى البقل وغودر...  غلس في الصبح أضاء ما إذا حتى

 :  آخر وقال

 أنسحقا أفرغ ما إذا وغرب قتب...  به غدون وأعوان متاع لھا

 لىأو ھذا في والنصب. اضربه زيدا تقول كما}  َفْلَيُذوقُوهُ {  يفسره فعل بإضمار نصب موضع في} ھذا{ يكون أن ويجوز

اقٌ  َحِميمٌ {  وتبتدئ}  َفْلَيُذوقُوهُ {  على فيوقف  وبعض البصرة وأھل المدينة أھل وقراءة. وغساق حميم األمر تقدير على}  َوَغسَّ

اقٌ {  في السين بتخفيف الكوفيين اقٌ {  والكسائي وحمزة واألعمش وثاب بن يحيى وقرأ. }  َوَغسَّ  لغتان وھما ، بالتشديد}  َوَغسَّ

 ھو:  قال شدد ومن ، وصواب وجواب عذاب مثل اسم فھو خفف فمن ؛ مختلف معناھما:  وقيل. األخفش قول في واحد بمعنى

 ھو:  عباس ابن قال. وغاسق غساق فھو يغسق غسق من فعال وھو وقتال ضراب نحو ، للمبالغة فعال إلى نقل فاعل اسم

 يحرق كما ببرده يحرق إنه. غيرھما وقال. برده انتھى قد الذي البارد الثلج ھو:  ومقاتل مجاھد وقال. ببرده يخوفھم الزمھرير

 في شيء منه وقع ولو ، المغرب في من ألنتن بالمشرق شيء منه وقع لو غليظ قيح ھو:  عمرو بن عبدهللا وقال. بحره الحميم

 والقيح الصديد من لودھموج الكفرة لحوم نتن ومن الزناة فروج من يسيل ھوما:  قتادة وقال. المشرق في من ألنتن المغرب

 منه خرج إذا غسقا يغسق الجرح غسق:  يقال ؛ باللغة أشبه القول وھذا. النار أھل عصارة ھو:  كعب بن محمد وقال. والنتن

 :  الشاعر قال ؛ أصفر ماء

 غاسق الليل من دمع جرى إلي...  وطيبھا الحياة تذكرت ما إذا

. الحميم مع يسقونه ودموعھم أعينھم من يسيل الذي الغساق:  السدي وقال. النھار من أبرد ألنه ؛ غاسق ليل:  ويقال. بارد أي

 ھذا على واالختيار. جلودھم من يخرج الذي والصديد ، فيسقونه النار حياض في يجمع ، أعينھم دموع الحميم:  زيد ابن وقال

اق{  :  وقيل. وحية عقرب من حمة ذي كل سم ليھاإ يسيل جھنم في عين الغساق:  كعب وقال. سيال مثل يكون حتى}  َوَغسَّ

 سعيد أبي حديث من الترمذي وفي. أظلم إذا يغسق الليل غسق وقد ، اليل ظلمة أول والغسق. والسواد الظلمة من مأخوذ ھو

 ".الدنيا أھل ألنتن الدنيا في يھراق غساق من دلوا لوأن: " قال:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري

 وهللا. االشتقاقان فيصح مظلما أسود سيالنه مع الغساق يكون أن يحتمل أنه إال ، بينا كما األول االشتقاق على أشبه وھذا:  قلت

 .أعلم

 مفرد}  َوآَخرُ { :  الباقون. والكبر الكبرى مثل أخرى جمع}  َوآَخرُ { :  عمرو أبو قرأ}  أَْزَواجٌ  َشْكلِهِ  ِمنْ  َوآَخرُ { :  تعالى قوله

}  َوآَخرُ {  الجحدري عاصم وأنكر. جماعة عن بواحد يخبر ال أي}  أَْزَواجٌ { :  تعالى لقوله}  َوآَخرُ {  عمرو أبو وأنكر. مذكر

 الحميم سوى آخر وعذاب أي}  َوآَخرُ { . صحيحتان والقراءتان يلزم ال الردين وكال. شكلھا من لكان}  َوأَخرُ {  كانت ولو:  قال

 مبتدأ}  أَْزَواجٌ {  و باالبتداء}  َوآَخرُ {  وارتفع. الزمھرير ھو:  مسعود ابن قال. نحوه من:  قتادة قال}  َشْكلِهِ  ِمنْ { . والغساق
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 َفْلَيُذوقُوهُ َھَذا{  عليه دل مضمر والخبر مبتدأ}  َوآَخرُ {  يكون أن ويجوز. } َوآَخرُ {  خبر والجملة خبره}  َشْكلِهِ  ِمنْ {  و ثان

اقٌ  َحِميمٌ   متخصص فالمبتدأ آلخر صفة}  أَْزَواجٌ  َشْكلِهِ  ِمنْ {  ويكون آخر ولھم:  قال فكأنه ، لھم أنه على دليال فيه ألن}  َوَغسَّ

 فعلى الزمھرير يريد وھو جمع ومن ، أَُخر العذاب من وأنواع أراد}  َخرُ  َوأ{  قرأ ومن. بالظرف مرفوع}  أَْزَواجٌ {  و بالصفة

 شابت:  قالوا كما جمع ثم زمھريرا منه جزء لكل جعل أنه على أو. ألجناسا الختالف فجمع أجناسا الزمھرير جعل أنه

 الجمع بإزاء البرد نھاية ھو الذي الزمھرير جعل ألنه ؛ الجمع جواز على الداللة من الكالم في لما جمع أنه على أو. مفارقه

اقٌ  َحِميمٌ  َفْلَيُذوقُوهُ  َھَذا{ :  قوله في  َوأ{  معنى على أو. الغساق أو الحميم على يعود أن يجوز}  َشْكلِهِ {  في والضمير}  َوَغسَّ

 و المبتدأ على يعود ذكر وفيه له صفة}  َشْكلِهِ  ِمنْ {  و باالبتداء الجمع قراءة على}  َخرُ  َوأ{  ورفع ، ذكرنا ما}  َشْكلِهِ  ِمنْ  َخرُ 

 بالظرف مرتفعة}  أَْزَواجٌ {  و ألخر صفة}  َشْكلِهِ  نْ مِ {  و آخر ولھم تقدير على يحمل أن يجوز وال. المبتدأ خبر}  أَْزَواجٌ { 

 أصناف أي}  أَْزَواجٌ {  و. علي أبو قاله ؛ ، مفرد}  أَْزَواجٌ {  ارتفع حيث من فيھا ضمير ال الصفة ألن ؛ اإلفراد في جاز كما

 .الدل وبالكسر المثل بالفتح الشكل:  يعقوب وقال. العذاب من وألوان

:  للقادة الخزنة قالت ، األتباع بعدھم دخل ثم النار دخلوا إذا القادة أن ھو:  عباس ابن قال}  ُمْقَتِحمٌ  َفْوجٌ  اَھذَ { :  تعالى قوله

ً  ال{ :  السادة فقالت ؛ معكم النار داخل أي}  َمَعُكمْ  ُمْقَتِحمٌ {  الجماعة والفوج األتباع يعني}  َفْوجٌ  َھَذا{  } ِبِھمْ  َمْرَحبا

ً  ال{ :  تعالى قوله  مذھب في وھو. وغيره المسجد رحبة ومنه ، السعة والرحب. النار في منازلھم اتسعت ال أي}  ِبِھمْ  َمْرَحبا

 :  النابغة قال ؛ نصب فلذلك الدعاء

 غد في األحبة تفريق كان إن...  به أھال وال بغد مرحبا ال

ُھمْ { . اتسعت وال األرض عليك رحبت ال أي ؛ بك مرحبا ال:  تقول العرب عبيدة أبو قال  قول من ھو:  قيل}  النَّارِ  َصالُو إِنَّ

 َبلْ  َقالُوا{  و}  َمَعُكمْ  ُمْقَتِحمٌ  َفْوجٌ  َھَذا{ :  بقولھم متصل المالئكة قول من ھو:  وقيل. صليناھا كما النار صالو إنھم أي ، القادة

ً  ال أَْنُتمْ   الثاني والفوج ، بدر يوم ومطعموھم المشركين قادة األول فوجال إن:  النقاش وحكى األتباع قول من ھو}  ِبُكمْ  َمْرَحبا

ْمُتُموهُ  أَْنُتمْ { . ومتبوع تابع كل في عامة أنھا اآلية من والظاھر ببدر أتباعھم } اْلَقَرارُ  َفِبْئسَ {  العصيان إلى دعوتمونا أي}  لََنا َقدَّ

َنا{  األتباع يعني}  َقالُوا{  ولكم لنا مَ  َمنْ  َربَّ  العذاب ھذا لنا قدم من غيره وقال وسنه ھذا لنا سوغ من:  الفراء قال}  َھَذا َنالَ  َقدَّ

ً  َفِزْدهُ {  المعاصي إلى إيانا بدعائه ً  َعَذابا  عذابا معنى:  مسعود ابن وقال. ضعفا ذلك فصار إيانا بدعائه وعذابا}  النَّارِ  فِي ِضْعفا

َنا{ :  تعالى قوله اآلية ھذه ونظير. واألفاعي الحيات النار في ضعفا ً  َفآِتِھمْ  أََضلُّوَنا َھُؤالءِ  َربَّ ً  َعَذابا  } النَّارِ  ِمنَ  ِضْعفا

ا ِرَجاالً  َنَرى ال لََنا َما َوَقالُوا{ ] 62: [ اآلية ُھمْ  ُكنَّ  } األَْشَرارِ  ِمنَ  َنُعدُّ

َخْذَناُھمْ { ] 63: [ اآلية ً  أَتَّ  } األَْبَصارُ  َعْنُھمُ  َزاَغتْ  أَمْ  ِسْخِرّيا

ارِ  أَْھلِ  َتَخاُصمُ  لََحقٌّ  َذلِكَ  إِنَّ { ] 64: [ اآلية  } النَّ
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ا ِرَجاالً  َنَرى ال لََنا َما{  المشركين أكابر يعني}  َوَقالُوا{ :  تعالى قوله ُھمْ  ُكنَّ  يريدون:  عباس ابن قال}  اأْلَْشَرارِ  ِمنَ  َنُعدُّ

 جھل ألبي واعجبا الفردوس في أولئك عمار أين صھيب أين اللب أين:  جھل أبو يقول ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب

 :  قال ؛ ھو وكفر ، أخوه وأسلم ، أمه وأسلمت ، جويرية وابنته ، عكرمة ابنه أسلم ؛ مسكين

 مظلم أسود منه رجلي وموضع...  ومغربا شرقا األرض أضاء ونورا

َخْذَناُھمْ {  ً  أَتَّ :  الحسن قال. مكانھم نعلم فلم}  األَْبَصارُ  َعْنُھمُ  َزاَغتْ  أَمْ {  فأخطأنا الدنيا في سخريا أتخذناھم:  مجاھد قال}  ِسْخِرّيا

}  األَْبَصارُ  َعْنُھمُ  َزاَغتْ  أَمْ {  معنى:  وقيل. لھم محقرة الدنيا في أبصارھم عنھم وزاغت ، سخريا اتخذوھم ؛ فعلوا قد ذلك كل

َخْذَناُھمْ  اأْلَْشَرارِ  ِمنَ {  يقرؤون والكسائي وحمزة عمر وأبو واألعمش كثير ابن وكان. نراھم فال النار في معنا أھم أي }  أَتَّ

َخْذَناُھمْ {  يقرؤون عامر وابن وعاصم ونافع وشيبة جعفر أبو وكان. الوصل في األلف بحذف  االستفھام على األلف بقطع}  أَتَّ

َخْذَناُھمْ {  ألن}  األَْشَرارِ {  على يقف لم األلف بحذف قرأ فمن ؛ عنھا استغنى قد ألنه ؛ الوصل ألف وسقطت  وقال. حال}  أَتَّ

:  قرأ ومن. مستقبال وال ماضيا يكون ال النعت ألن ؛ خطأ وھذا:  األنباري ابن قال. لرجال نعت ھو:  والسجستاني النحاس

} اأْلَْبَصارُ  َعْنُھمُ  َزاَغتْ  أَمْ { . عجبوالت التوبيخ بمعنى ھنا واالستفھام:  الفراء قال} األشرار{ على وقف األلف بقطع} أتخذناھم{

 والمفضل وشيبة ونافع جعفر بو وقرأ. بل بمعنى فھي االستفھام بغير قرأت وإذا ، للتسوية أم كانت باالستفھام قرأت إذا

ً { :  ، والكسائي وحمزة واألعمش ويحيى وھبيرة  من جعله ركس من:  عبيدة أبو قال. بالكسر الباقون. السين بضم}  ِسْخِرّيا

 مبتدأ خبر}  َتَخاُصمُ {  و إن خبر}  لََحقٌّ } {  النَّارِ  أَْھلِ  َتَخاُصمُ  لََحقٌّ  َذلِكَ  إِنَّ { . تقدم وقد. التسخير من جعله ضم ومن الھزء

 ذلك من بدال يكون أن ويجوز. خبر بعد خبرا يكون أن ويجوز. حق من بدال يكون أن ويجوز. تخاصم ھو بمعنى محذوف

ً  ال{ :  قولھم يعني. لحق النار في النار أھل تخاصم إن أي. ضعالمو على  .النار أھل قول من وشبھه اآلية}  ِبُكمْ  َمْرَحبا

َما قُلْ { ] 65: [ اآلية ُ  إاِلَّ  إِلَهٍ  ِمنْ  َوَما ُمْنِذرٌ  أََنا إِنَّ  } اْلَقھَّارُ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

َماَواتِ  َربُّ { ] 66: [ اآلية  } اْلَغفَّارُ  اْلَعِزيزُ  َبْيَنُھَما َماوَ  َواألَْرِض  السَّ

ٌ  ُھوَ  قُلْ { ] 67: [ اآلية  } َعِظيمٌ  َنَبأ

 } ُمْعِرُضونَ  َعْنهُ  أَْنُتمْ { ] 68: [ اآلية

 } َيْخَتِصُمونَ  إِذْ  األَْعلَى بِاْلَمألِ  ِعْلمٍ  ِمنْ  لِيَ  َكانَ  َما{ ] 69: [ اآلية

َماأَ  إاِلَّ  إِلَيَّ  ُيوَحى إِنْ { ] 70: [ اآلية  } ُمبِينٌ  َنِذيرٌ  أََنا نَّ

َما قُلْ { :  تعالى قوله ُ  إاِلَّ  إِلَهٍ {  معبود أي}  إِلَهٍ  ِمنْ  َوَما{ . تقدم وقد عصاه لمن هللا عقاب مخوف أي}  ُمْنِذرٌ  أََنا إِنَّ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

َماَواتِ  َربُّ {  له شريك ال الذي}  اْلَقھَّارُ  . نصبته األول نصبت وإن النعت على بالرفع}  اْلَغفَّارُ  اْلَعِزيزُ  ُھَماَبْينَ  َوَما َواألَْرِض  السَّ

 .خلقه لذنوب الستار}  اْلَغفَّارُ { . له مثل ال الذي المنيع معناه}  اْلَعِزيزُ { . المدح على بعده ما ونصب األول رفع ويجوز
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ٌ  ُھوَ  قُلْ {  محمد يا لھم وقل أي}  قُلْ { :  تعالى قوله  القدر عظيم خبر والعقاب والثواب الحساب من به أنذركم ما أي}  َعِظيمٌ  َنَبأ

َبأِ  َعنِ  َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ { :  تعالى قوله نظيره. قتادة معناه قال. به يستخف أن ينبغي فال  ومجاھد عباس ابن وقال}  اْلَعِظيمِ  النَّ

 } ُمْعِرُضونَ  َعْنهُ  أَْنُتمْ {  المنفعة عظيم:  وقيل. جليل خبر به أنبأكم الذي القرآن يعني:  وقتادة

 والسدي عباس ابن قول في المالئكة ھم األعلى المأل}  َيْخَتِصُمونَ  إِذْ  األَْعلَى ِباْلَمألِ  ِعْلمٍ  ِمنْ  لِيَ  َكانَ  َما{ :  تعالى قوله

 صلى محمدا أن بيان ھذا وفي}  ِمْنهُ  َخْيرٌ  َناأَ { :  إبليس وقال}  و فِيَھا ُيْفِسدُ  َمنْ  فِيَھا أََتْجَعلُ {  فـ خلق حين آدم أمر في اختصموا

 بالھم فما ، صدقه على المعجزة قامت فقد ؛ إلھي بتأييد إال يتصور ال وذلك ، وغيره آدم قصة عن أخبر وسلم عله هللا

ٌ  ُھوَ  قُلْ { :  بقوله قوله وصل ولھذا ؛ صدقه ليعرفوا القرآن تدبر عن أعرضوا  رواه ثان وقول. } ُمْعِرُضونَ  َعْنهُ  أَْنُتمْ  َعِظيمٌ  َنَبأ

 قلت األعلى المأل اختصم فيم محمد يا فقال ربي سألني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الحسن عن األشھب أبو

 في والتعقيب السبرات في الوضوء وإسباغ الجماعات إلى األقدام على المشي قلت الكفارات وما قال والدرجات الكفارات في

 خرجه" نيام والناس بالليل والصالة الطعام وإطعام السالم إفشاء قلت الدرجات وما قال الصالة بعد الصالة بانتظار ساجدالم

 بكماله كتبناه وقد. صحيح حسن حديث وقال أيضا جبل بن معاذ وعن. غريب حديث فيه وقال ، عباس ابن عن بمعناه الترمذي

 إلى المشي في القول} يس{ في مضى وقد.  والحمد إشكاله وأوضحنا ، نىالحس هللا أسماء شرح في األسنى كتاب في

. لفرقتين}  َيْخَتِصُمونَ {  في والضمير المالئكة األعلى المأل:  وقيل. الدرجات وترفع ، السيئات تكفر الخطا وأن ، المساجد

 بينھم فيما اختصامھم يعني ؛ قريش ھنا ھا األعلى المأل:  وقيل. تعبد آلھة قال ومن ، هللا بنات المالئكة منھم قال من قول يعني

َما إاِلَّ  إِلَيَّ  ُيوَحى إِنْ { . ذلك على نبيه هللا فأطلع ، سرا  بن جعفر أبو وقرأ. اإلنذار إال إلي يوحى إن أي}  ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  أََنا أَنَّ

َما إاِلَّ {  القعقاع  موضع في جعلھا فتحھا ومن ، مبين نذير أنت إنما لي قالي:  قال كأنه ، قول الوحي ألن ؛ الھمزة بكسر}  أَنَّ

 موضع في تكون أن ويجوز:  النحاس ، اإلنذار إال إلي يوحى ما قلت كأنك:  الفراء قال. فاعله يسم لم ما اسم ألنھا ؛ رفع

 .أعلم وهللا. ألنما إال بمعنى نصب

 } ِطينٍ  ِمنْ  َبَشراً  لِقٌ َخا إِنِّي لِْلَمالئَِكةِ  َربُّكَ  َقالَ  إِذْ { ] 71: [ اآلية

ْيُتهُ  َفإَِذا{ ] 72: [ اآلية  } َساِجِدينَ  لَهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ

 } أَْجَمُعونَ  ُكلُُّھمْ  اْلَمالئَِكةُ  َفَسَجدَ { ] 73: [ اآلية

 } اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  اْسَتْكَبرَ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ { ] 74: [ اآلية

 حين األعلى بالمأل علم من لي كان ما ؛ المعنى}  َيْخَتِصُمونَ {  صلة من}  إِذْ } {  لِْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  إِذْ { :  تعالى قوله

} َيْخَتِصُمونَ {و}  ونَ َيْخَتِصمُ  إِذْ {  من بدل}  َقالَ  إِذْ { :  وقيل. } ِطينٍ  ِمنْ  َبَشراً  َخالِقٌ  إِنِّي لِْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  إِذْ {  حين يختصمون

ْيُتهُ  َفإَِذا{ . اختصامھم وقت األعلى المأل بكالم علم من لي كان ما المعنى ألن ؛ بمحذوف يتعلق  إلى الماضي ترد}  إِْذا} {  َسوَّ

ْيُتهُ { . خلقته أي ؛ كجوابه وجوابھا الشرط حروف تشبه ألنھا ؛ المستقبل  أملكه الذي الروح من أي}  ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ

 َفَقُعوا{ . }  ِمْنهُ  َوُروحٌ { عيسى في قوله في} النساء{ في مجودا المعنى ھذا مضى وقد ، اإلضافة معنى فھذا. غيري يملكه وال

}  أَْجَمُعونَ  مْ ُكلُّھُ  اْلَمالِئَكةُ  َفَسَجدَ { . }البقرة{ في مضى وقد. عبادة سجود ال تحية سجود وھذا. الحال على نصب}  َساِجِدينَ  لَهُ 
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 ؛ طاعة له السجود بأن جھال له السجود من أنف}  إِْبلِيسَ  إاِلَّ {  بتعظيمه  وتعظيما له خضوعا له وسجدوا األمر امتثلوا أي

 في ھذا ، في الكالم مضى وقد. تعالى هللا أمر عن باستكباره الكافرين من كان ولذلك ، كفر استكبارا هللا طاعة من واألنفة

 .مستوفى} لبقرةا{

 } اْلَعالِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ  أَْسَتْكَبْرتَ  بَِيَديَّ  َخلَْقتُ  لَِما َتْسُجدَ  أَنْ  َمَنَعكَ  َما إِْبلِيسُ  َيا َقالَ { ] 75: [ آليةا

 } ِطينٍ  ِمنْ  َوَخلَْقَتهُ  َنارٍ  ِمنْ  َخلَْقَتنِي ِمْنهُ  َخْيرٌ  أََنا َقالَ { ] 76: [ اآلية

 } َرِجيمٌ  َفإِنَّكَ  ِمْنَھا َفاْخُرجْ  لَ َقا{ ] 77: [ اآلية

ينِ  َيْومِ  إِلَى لَْعَنتِي َعلَْيكَ  َوإِنَّ { ] 78: [ اآلية  } الدِّ

 } ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َفأَْنِظْرنِي َربِّ  َقالَ { ] 79: [ اآلية

 } اْلُمْنَظِرينَ  ِمنَ  َفإِنَّكَ  َقالَ { ] 80: [ اآلية

 } اْلَمْعلُومِ  اْلَوْقتِ  َيْومِ  إِلَى{ ] 81: [ اآلية

تِكَ  َقالَ { ] 82: [ اآلية ُھمْ  َفبِِعزَّ  } أَْجَمِعينَ  أَلُْغِوَينَّ

 } اْلُمْخلَِصينَ  ِمْنُھمُ  ِعَباَدكَ  إاِلَّ { ] 83: [ اآلية

 إلى خلقه أضاف}  ِبَيَديَّ  ْقتُ َخلَ  لَِما{  تسجد أن عن أي}  َتْسُجدَ  أَنْ {  وصدك صرفك أي}  َمَنَعكَ  َما إِْبلِيسُ  َيا َقالَ { :  تعالى قوله

 بما الناس فخاطب. والمساجد والناقة والبيت الروح نفسه إلى أضاف كما وھذا شيء كل خالق كان وإن ، له تكريما نفسه

. اھذ بمعنى ھنا اليد فذكر ، والتكرم اإلعظام سبيل على إال بيده شيئا يباشر ال المخلوقين من الرئيس فإن ، تعاملھم في يعرفونه

 التشبيه:  وقيل. ربك يبقى أي}  َربِّكَ  َوْجهُ  َوَيْبَقى{ :  كقوله أنا خلقت لما مجازه ؛ والصلة التأكد بمعنى ھنا ھا اليد:  مجاھد قال

:  وقيل. تعالى ذاته صفات من صفتان ھما وإنما ؛ والقدرة والقوة النعمة بمعنى ليس أنه على دليل تعالى هللا خلق في اليد في

. باإلجماع بالقدرة إال يقع ال الخلق أن عليه ويدل. يدان الثقيل بالحمل لي وما. يد األمر بھذا مالي:  يقال ؛ القدرة ليدبا أراد

 :  الشاعر وقال

 يدان الراسيات للجبال وال...  به لي ليس ما عفراء من تحملت

 على المتكبرين أي}  اْلَعالِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ {  السجود عن أي}  ْرتَ أَْسَتْكبَ { . واسطة بغير خلقت لما}  ِبَيَديَّ  َخلَْقتُ  لَِما{ :  وقيل

 أم وتكون الخبر على األلف موصولة}  أَْسَتْكَبْرتَ  ِبَيَديَّ {  مكة وأھل كثير ابن عن شبل عن صالح بن محمد وقرأ. ربك

 أي. وتوبيخ تقرير وھو االستفھام لھمزة معادلة}  أَمْ {  فـ استفھم ومن. وشبھه}  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ { :  مثل بل بمعنى منقطعة

 .لھذا فتكبرت يتكبرون الذين القوم من كنت أم ، آلدم السجود أبيت حين بنفسك استكبرت
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 كثرةحذفل أنه إال األصل ھو وھذا ؛ منه وأشر منه أخير أنا يقول من العرب من:  الفراء قال}  ِمْنهُ  َخْيرٌ  أََنا َقالَ { :  تعالى قوله

 فأخطأ فقاس متجانسة الجواھر ألن ؛ منه جھل وھذا الطين على النار فضل}  ِطينٍ  ِمنْ  َوَخلَْقَتهُ  َنارٍ  ِمنْ  َخلَْقَتِني{ . االستعمال

{  بوالشھ بالكواكب مرجوم أي}  َرِجيمٌ  َفإِنَّكَ {  الجنة من يعني}  ِمْنَھا َفاْخُرجْ  َقالَ { . بيانه} األعراف{ في مضى وقد. القياس

ينِ  َيْومِ  إِلَى{  رحمتي من وإبعادي طردي أي}  لَْعَنِتي َعلَْيكَ  َوإِنَّ   ثم ، حينئذ منقطع اللعن ألن الكفر على بإصراره تعريف}  الدِّ

 إلى وأخر ، كذل إلى يجب فلم يموت أال الملعون أراد}  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َفأَْنِظْرِني َربِّ  َقالَ {  اللعن تحقيق يظھر النار بدخوله

ِتكَ  َقالَ { . به تھاونا فأخر ، فيه الخلق يموت يوم وھو ، معلوم وقت ُھمْ  َفِبِعزَّ  بعزة حلف آدم بسبب طرده لما}  أَْجَمِعينَ  أَلُْغِوَينَّ

ُھمْ { :  فمعنى ، عليھم الشبھة وإدخال الشھوات بتزيين آدم بني يضل أنه هللا  ال أنه علم وقد المعاصي إلى ألستدعينھم}  ألُْغِوَينَّ

 الذي أي}  اْلُمْخلَِصينَ  ِمْنُھمُ  ِعَباَدكَ  إاِلَّ { :  قال ولھذا ؛ يوسوسه لم لو يصلح ال كان من إال يفسد وال ، الوسوسة إلى إال يصل

 .بيانه} الحجر{ في مضى وقد. مني وعصمتھم ، لعبادتك أخلصتھم

 } أَقُولُ  َواْلَحقَّ  َفاْلَحقُّ  َقالَ { ] 84: [ اآلية

 } أَْجَمِعينَ  ِمْنُھمْ  َتبَِعكَ  َوِممَّنْ  ِمْنكَ  َجَھنَّمَ  ألَْمألَنَّ { ] 85: [ اآلية

 } اْلُمَتَكلِّفِينَ  ِمنَ  أََنا َوَما أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  َما قُلْ { ] 86: [ اآلية

 } لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ { ] 87: [ اآلية

 } ِحينٍ  َبْعدَ  َنَبأَهُ  َتْعلَُمنَّ َولَ { ] 88: [ اآلية

 وعاصم ومجاھد عباس ابن وقرأ. والكسائي البصرة وأھل الحرمين أھل قراءة ھذه}  أَقُولُ  َواْلَحقَّ  َفاْلَحقُّ  َقالَ { :  تعالى قوله

 األول ونصب}  أَقُولُ {  بـ منصوب أنه في الثاني في اختالف وال. الخفض فيه الفراء وأجاز. األول برفع وحمزة واألعمش

 أبو قال. أفعله أي الحق أحق بمعنى ھو:  وقيل. عليه القول بإيقاع والثاني ، الحق واستمعوا الحق فاتبعوا أي اإلغراء على

 ؛ ألفعلن هللا:  تقول كما ؛ الجر حرف وحذف القسم على أو ، الحق هللا يحق أي مضمر بفعل منصوب األول الحق:  علي

 توكيد وھو ، عليه والمقسم القسم بين اعترضت جملة}  أَقُولُ  َواْلَحقَّ { . بنفسه أقسم تعالى هللا ووھ فبالحق قال:  ومجازه

 الحق يكون أن عبيدة وأبو الفراء أجاز وقد. القسم إرادة على}  ألَْمألَنَّ {  كان فعل بإضمار منصوبا الحق جعل وإذا القصة،

 مقطوع الالم بعد ما ألن ؛ ألضربن زيدا يجوز ال ؛ خطأ النحويين من جماعة عند لكوذ}  َجَھنَّمَ  ألَْمألَنَّ {  حقا بمعنى منصوبا

 الحق أو الحق فأنا أي ؛ باالبتداء رفعه}  اْلَحقُّ {  رفع ومن. حقا جھنم ألمألن قولھما على والتقدير. فيه يعمل فال قبلھا مما

 فالحق معنى أن والفراء سيبويه مذھب على ثالث ولوق. الحق ھذا التقدير يكون أن ويجوز. مجاھد عن جميعا رويا. مني

 على أنه أحدھما:  مصرف بن وطلحة السميقع ابن قراءة وھي قوالن الخفض وفي. جھنم أمأل أن فالحق بمعنى جھنم ألمألن

 ولم العباس أبو فيه وغلطه سيبويه ھذا مثل أجاز وقد. ألفعلن وجل عز هللا:  يقول كما قال الفراء قول ھذا. القسم حرف حذف

 :  أنشدوا كما ؛ القسم واو من بدال الفاء تكون أن اآلخر والقول ، تضمر ال الخفض حروف ألن ؛ الخفض يجز

 ومرضع طرقت قد حبلى فمثلك
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:  تعالى قوله. } ْجَمِعينَ أَ {  آدم بني من}  أَْجَمِعينَ  ِمْنُھمْ  َتِبَعكَ  َوِممَّنْ {  وذريتك نفسك من أي}  ِمْنكَ  َجَھنَّمَ  ألَْمألَنَّ { :  تعالى قوله

 أَأُْنِزلَ { :  قوله إلى راجع ھو وقيل. مذكور غير عن به وكنى الوحي تبليغ على جعل من أي} أجر من عليه أسألكم ما قل{

ْكرُ  َعلَْيهِ   مسعود بن عبدهللا عن مسروق وروى. به أومر لم ما أتخرص وال أتكلف ال أي}  اْلُمَتَكلِّفِينَ  ِمنَ  أََنا َوَما} {  َبْيِنَنا ِمنْ  الذِّ

:  وسلم عليه هللا صلى لنبيه وجل عز هللا قال وقد ، علم أعلم ال قوله فإن ؛ يتكلف وال أعلم ال فليقل يعلم لم عما سئل من :  قال

 ينازع عالمات ثالث للمتكلف: " وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول وعن. } اْلُمَتَكلِّفِينَ  ِمنَ  أََنا َوَما أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  َما قُلْ { 

 صلى هللا رسول خرج:  قال عمر ابن عن نافع حديث من الدارقطني وروى". يعلم ال ما ويقول ينال ال ما ويتعاطى فوقه من

 أولغت المقراة صاحب يا:  عمر له فقال ، له مقراة عند جالس رجل على فمروا ليال فسار ، أسفاره بعض في وسلم عليه هللا

 في حملت ما لھا متكلف ھذا تخبره ال المقراة صاحب يا: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ؟ مقراتك في الليلة السباع

 ركب في خرج الخطاب بن عمر أن:  حاطب بن عبدالرحمن بن يحيى عن الموطأ وفي". وطھور شراب بقي ما ولنا بطونھا

: عمر فقال ؟ السباع حوضك ترد ھل الحوض صاحب يا:  العاص بن عمرو فقال ، حوضا وردوا حتى العاص بن عمرو فيھم

 إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ { . }الفرقان{ سورة في المياه في القول مضى وقد. علينا وترد السباع على نرد فإنا تخبرنا ال الحوض صاحب يا

}  ِحينٍ  َبْعدَ {  حق أنه القرآن وھو الذكر نبأ أي}  ِحينٍ  َبْعدَ  أَهُ َنبَ  َولََتْعلَُمنَّ { . واإلنس الجن من}  لِْلَعالَِمينَ {  القرآن يعني}  ِذْكرٌ 

. وقبله الموت بعد:  الفراء وقال. القيامة يوم يعني:  زيد وابن وعكرمة عباس ابن وقال. الزجاج وقال. الموت بعد:  قتادة قال

. بدر يوم وذلك:  السدي قال. المسلمين سيوف ذتكمأخ إذا أي المستأنف في أي}  ِحينٍ  َبْعدَ { :  أقول ما حقيقة لكم لتظھر أي

 من إن:  قال. حين إلى كذا ليصنعن حلف عمن عكرمة وسئل. اليقين الخبر يأتيك الموت عند آدم ابن يا:  يقول الحسن وكان

َھا ِبإِْذنِ  ِحينٍ  ُكلَّ  َھاأُُكلَ  ُتْؤتِي{ :  تعالى كقوله ؛ تدركه ما ومنه} حين بعد نبأه ولتعلمن{:  تعالى كقوله تدركه ال ما الحين }  َربِّ

 . والحمد} إبراھيم{و} البقرة{ في ھذا في القول مضى وقد. أشھر ستة طلوعه إلى النخل صرام من
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 الزمر سورة تفسير

 السورة مقدمة

 في مكية وھي. الغرف سورة فليقرأ هخلق في وجل عز هللا قضاء يعرف أن أحب من:  منبه بن وھب قال. الغرف سورة ويقال

ُ {  إحداھما بالمدينة نزلتا آيتين إال:  عباس ابن وقال. زيد بن وجابر وعطاء وعكرمة الحسن قول لَ  هللاَّ }  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  َنزَّ

 الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  تعالى قوله من آيات عسب إال:  آخرون وقال. اآلية}  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ {  واألخرى

 كان:  قالت عائشة عن الترمذي روى. يأتي ما على وأصحابه وحشي في نزلت آيات سبع آخر إلى}  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا

 .آية وسبعون اثنتان:  قيلو. آية وسبعون خمس وھي. إسرائيل وبني الزمر يقرأ حتى ينام ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ { ] 1: [ اآلية  } اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَّ

ا{ ] 2: [ اآلية َ  َفاْعُبدِ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَنا إِنَّ ً  هللاَّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِصا  } الدِّ

ِ  أاَل{ ] 3: [ اآلية َّ ينُ ا ِ َخُذوا َوالَِّذينَ  اْلَخالِصُ  لدِّ ُبوَنا إاِلَّ  َنْعُبُدُھمْ  َما أَْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  اتَّ ِ  إِلَى لُِيَقرِّ َ  إِنَّ  ُزْلَفى هللاَّ  فِي َبْيَنُھمْ  َيْحُكمُ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُھمْ  َما  } َكفَّارٌ  َكاِذبٌ  ُھوَ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ

ُ  أََرادَ  لَوْ { ] 4: [ اآلية ِخذَ  أَنْ  هللاَّ ا الْصَطَفى َولَداً  َيتَّ ُ  ُھوَ  ُسْبَحاَنهُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  ِممَّ  } اْلَقھَّارُ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

 ؛ تنزيل ھذا بمعنى وعامرف يكون أن ويجوز. }  اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ {  وخبره باالبتداء رفع}  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ { :  تعالى قوله

 َتْنِزيلُ {  واقرؤوا اتبعوا أي:  الكسائي قال. به مفعول أنه على بالنصب}  َتْنِزيلُ {  أيضا والفراء الكسائي وأجاز. الفراء قال

ِ  ِكَتابَ { :  قوله مثل اإلغراء على ھو:  الفراء وقال. } اْلِكَتابِ   .مكتوب ألنه بذلك سمي. القرآن والكتاب. الزموا أي}  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

ا{ :  تعالى قوله  بباطل وليس بالصدق أي ؛ بالحق أنزلناه وقد هللا من الكتاب تنزيل ھذا أي}  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  أَْنَزْلَنا إِنَّ

َ  َفاْعُبدِ { . وھزل ً  هللاَّ  :  مسألتان في}  ُمْخلِصا

ً {  - األولى ينَ  لَهُ {  شيئا به تشرك ال موحدا أي الحال على نصب}  ُمْخلِصا { . به مفعول وھو العبادة:  وقيل. الطاعة أي}  الدِّ

َِّ  أاَل ينُ  ِ  أتصدق إني هللا رسول يا:  قال رجال أن ھريرة أبي عن الحسن حديث وفي. شيء يشوبه ال الذي أي}  اْلَخالِصُ  الدِّ

 هللا يقبل ال بيده محمد نفس والذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. الناس وثناء هللا وجه به أريد الشيء وأصنع بالشيء

ِ  أاَل{  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم" فيه شورك شيئا َّ ينُ  ِ } النساء{و} البقرة{ في المعنى ھذا مضى وقد}  اْلَخالِصُ  الدِّ

 .مستوفى} الكھف{و
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 حنيفة ألبي خالفا ، اإليمان شطر ھو الذي الوضوء وأعظمه ، عمل لك في النية وجوب على دليل اآلية ھذه:  العربي ابن قال

 ليخرج وال شطرا اإليمان من ليكون كان وما ، نية غير من يكفي الوضوء أن يقوالن اللذين مالك عن مسلم بن والوليد

 .نية بغير والشعر األظافر بين من الخطايا

َخُذوا َوالَِّذينَ { :  تعالى قوله -الثانية ُبوَنا إاِلَّ  َنْعُبُدُھمْ  َما{ :  قالوا أي. محذوف والخبر األصنام يعني}  أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  نْ مِ  اتَّ  إَِلى لُِيَقرِّ

 ، هللا قالوا ؟ ماء السماء من وأنزل واألرض السماوات خلق ومن ؟ وخالقكم ربكم من لھم قيل إذا كانوا:  قتادة قال}  ُزْلَفى هللاَِّ 

 في الكالم ھذا جواب:  الكلبي قال. عنده لنا ويشفعوا ، زلفى هللا إلى ليقربونا قالوا ؟ األصنام ادتكمعب معنى ما لھم فيقال

َخُذوا الَِّذينَ  َنَصَرُھمُ  َفلَْوال{  األحقاف ً  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ  في}  ُزْلَفى{  فوضع ، تقريبا إليه ليقربونا أي ؛ القربة والزلفى}  آلَِھةً  قُْرَبانا

َخُذوا َوالَِّذينَ {  ومجاھد عباس وابن مسعود ابن قراءة وفي. المصدر موضع ُبوَنا إاِلَّ  َنْعُبُدُھمْ  َما قالوا أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ  إِلَى لُِيَقرِّ

َخُذوا َوالَِّذينَ { :  أُبيّ  حرف وفي}  ُزْلَفى هللاَِّ  ُبوَنالِ  إاِلَّ  َنْعُبُدُھمْ  َما أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ ِ  إِلَى ُيَقرِّ :  قال. النحاس ذكره}  إِنَّ  ُزْلَفى هللاَّ

َ  إِنَّ { . بينة ھذا في والحكاية . يستحق بما كال فيجازي القيامة يوم األديان أھل بين أي}  َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُھمْ  َما فِي َبْيَنُھمْ  َيْحُكمُ  هللاَّ

َ  إِنَّ {  كما ؛ اإلسالم دين وھو ارتضاه الذي للدين أي ؛ يھتد لم بالكفر القضاء له سبق من أي}  فَّارٌ كَ  َكاِذبٌ  ُھوَ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ

ً  األِْسالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ { :  تعالى هللا قال  .تقدم ما على وغيرھم القدرية على رد ھذا وفي}  ِدينا

ُ  أََرادَ  لَوْ { :  تعالى قوله ا الْصَطَفى َولَداً  َيتَِّخذَ  أَنْ  هللاَّ  عز جعله ما بھذا خلقه من أحدا يسمي أن أراد لو أي}  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  ِممَّ

ُ  ُھوَ {  الولد عن له تنزيھا أي}  ُسْبَحاَنهُ { . إليھم وجل  .} اْلَقھَّارُ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

َماَواتِ  َخلَقَ { ] 5: [ اآلية رُ  بِاْلَحقِّ  َواأْلَْرضَ  السَّ رُ  َھارِ النَّ  َعلَى اللَّْيلَ  ُيَكوِّ َھارَ  َوُيَكوِّ رَ  اللَّْيلِ  َعلَى النَّ  ُكلٌّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ
 } اْلَغفَّارُ  اْلَعِزيزُ  ُھوَ  أاَل ُمَسّمىً  أِلََجلٍ  َيْجِري

َھاتُِكمْ  ُبُطونِ  فِي َيْخلُقُُكمْ  أَْزَواجٍ  َثَمانَِيةَ  امِ اأْلَْنعَ  ِمنَ  لَُكمْ  َوأَْنَزلَ  َزْوَجَھا ِمْنَھا َجَعلَ  ُثمَّ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ { ] 6: [ اآلية ً  أُمَّ  َخْلقا
ُ  َذلُِكمُ  َثالثٍ  ُظلَُماتٍ  فِي َخْلقٍ  َبْعدِ  ِمنْ   } ُتْصَرفُونَ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال اْلُمْلكُ  لَهُ  َربُُّكمْ  هللاَّ

َماَواتِ  َخلَقَ { :  تعالى قوله  ھكذا كان ومن ، والولد الصاحبة عن المستغني الكمال على القادر ھو أي}  ِباْلَحقِّ  َواألَْرضَ  السَّ

رُ { . فعل وقد شاء بما العباد يتعبد أن على بھذا ونبه. به يشرك أنه ال بالعبادة يفرد أن فحقه رُ  النََّھارِ  َعلَى اللَّْيلَ  ُيَكوِّ  النََّھارَ  َوُيَكوِّ

 بعضه الشيء طرح وھو اللغة في التكوير معنى على وھذا. ھذا على وھذا ھذا على ھذا يلقي أي:  الضحاك قال}  اللَّْيلِ  َعلَى

. اآلية معنى في ھذا عباس ابن عن روي وقد. العمامة كور ومنه  ؛ بعض على بعضه ألقى أي المتاع كور يقال ؛ بعض على

 النََّھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ { :  تعالى قوله معنى وھو. الليل في دخل النھار من نقص وما النھار في دخل الليل من نقص ما:  قال

 فيذھب الليل على النھار ويغشى ، ضوءه يذھب حتى إياه تغشيته النھار على الليل تكوير:  وقيل}  اللَّْيلِ  فِي النََّھارَ  َوُيولِجُ 

ً  ْطلُُبهُ يَ  النََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيْغِشي{ :  تعالى قوله معنى وھو. قتادة قول وھذا ، ظلمته رَ } {  َحِثيثا  بالطلوع أي}  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

 السماء تنفطر حين القيامة يوم وھو الدنيا تنصرم أن إلى فلكه في أي}  ُمَسّمىً  ألََجلٍ  َيْجِري ُكلٌّ { . العباد لمنافع والغروب

. وطلوعھا لغروبھا المرتبة المنازل إلى والقمر مسالش سير فيه ينتھي الذي الوقت ھو المسمى األجل:  وقيل. الكواكب وتنتثر
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. } يس{ سورة في ھذا بيان تقدم وقد. يجاوزانه ال منازلھما أدنى إلى يرجعان ثم ، منازلھما أقصى إلى يسيران:  الكلبي قال

 .برحمته خلقه لذنوب الساتر}  ْلَغفَّارُ ا{  الغالب}  اْلَعِزيزُ {  أنا فإني تنبھوا أي تنبيه}  أاَل} {  اْلَغفَّارُ  اْلَعِزيزُ  ُھوَ  أاَل{

 في ھذا مضى وقد التناسل ليحصل يعني}  َزْوَجَھا ِمْنَھا َجَعلَ  ُثمَّ {  السالم عليه آدم يعني}  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ { :  تعالى قوله

 بالماء والنبات بالنبات تكونت ألنھا ، بالنزول األزواج عن أخبر}  أَْزَواجٍ  َثَماِنَيةَ  األَْنَعامِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوأَْنَزلَ { . وغيرھا} األعراف{

ً  َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلَنا َقدْ { :  تعالى قوله ومثله ؛ التدريج يسمى وھذا. المنزل  بن سعيد وقال. وجعل أنشأ أنزل:  وقيل. اآلية}  لَِباسا

 اْلَحِديدَ  َوأَْنَزْلَنا{ :  تعالى قوله في قيل كما ؛ األرض إلى نزلھاأ ثم الجنة في األنعام ھذه خلق تعالى هللا إن:  وقيل. خلق:  جبير

 جعل:  وقيل. أعطاكم أي}  األَْنَعامِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوأَْنَزلَ { :  وقيل. الحديد معه أنزل األرض إلى ھبط لما آدم فإن}  َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ 

 اثنين اإلبل من:  قتادة قال. النازل بأمره كذا لكم خلق:  فالمعنى. ءالسما من ينزل بأمر يكون إنما الخلق ألن ؛ إنزاال الخلق

َھاِتُكمْ  ُبُطونِ  فِي َيْخلُقُُكمْ { . ھذا تقدم وقد. زوج واحد كل اثنين المعز ومن اثنين الضأن ومن اثنين البقر ومن ً  أُمَّ  َبْعدِ  ِمنْ  َخْلقا

ً { :  زيد ابن. لحما ثم ظماع ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة:  والسدي قتادة قال}  َخْلقٍ   أمھاتكم بطون في خلقا}  َخْلقٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َخْلقا

 ُظلَُماتٍ  فِي{ . الماوردي ذكره الوضع بعد خلقا ثم األم بطن في خلقا ثم األب ظھر في:  وقيل. آدم ظھر في خلقكم بعد من

 ظلمة:  جبير ابن وقال. والضحاك وقتادة ومجاھد وعكرمة عباس ابن قاله. المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن ظلمة}  َثالثٍ 

 وھذا. الرحم وظلمة المرأة بطن وظلمة الرجل صلب ظلمة:  وقيل. أصح األول والقول. الليل وظلمة الرحم وظلمة المشيمة

ُ  َذلُِكمُ { . المخلوقين تمنع كما الظلمة تمنعه ال أي. عبيدة أبي مذھب  إاِل إِلَهَ  ال اْلُمْلكُ  لَهُ  بُُّكمْ رَ {  األشياء ھذه خلق الذي أي}  هللاَّ

َھاِتُكمْ { :  حمزة وقرأ. غيره عبادة إلى عبادته عن وتنصرفون تنقلبون كيف أي}  ُتْصَرفُونَ  َفأَنَّى{ . } ُھوَ   الھمزة بكسر}  أُمَّ

 .الميم وفتح الھمزة بضم الباقون. الميم وفتح الھمزة بكسر والكسائي. والميم

َ  َفإِنَّ  ْكفُُرواتَ  إِنْ { ] 7: [ اآلية  ُثمَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال َلُكمْ  َيْرَضهُ  َتْشُكُروا َوإِنْ  اْلُكْفرَ  لِِعَباِدهِ  َيْرَضى َوال َعْنُكمْ  َغنِيٌّ  هللاَّ
ُكمْ  إِلَى ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  َربِّ  } ُدورِ الصُّ  بَِذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َفُيَنبِّ

َ  َفإِنَّ  َتْكفُُروا إِنْ { :  تعالى قوله . منھم ذلك يحب ال أي يكفروا أن أي}  اْلُكْفرَ  لِِعَباِدهِ  َيْرَضى َوال{ . وجوابه شرط}  َعْنُكمْ  َغِنيٌّ  هللاَّ

 َعلَْيِھمْ  لَكَ  لَْيسَ  اِديِعبَ  إِنَّ { :  فيھم هللا قال الذين وھم ، الكفر المؤمنين لعباده يرضى ال معناه:  والسدي عباس ابن وقال

ً { :  وكقوله} ُسْلَطانٌ  ِ  ِعَبادُ  ِبَھا َيْشَربُ  َعْينا  ال:  وقيل. واإلرادة الرضا بين يفرق ال من قول على وھذا. المؤمنون أي}  هللاَّ

 ، يرضاه ال ما كون يريد فھو ، يحبه وال يرضاه ال كفر وبإرادته الكافر من الكفر يريد تعالى فا ؛ أراده وإن الكفر يرضى

 .السنة أھل مذھب وھذا. الرضا غير فاإلرادة ، يرضاه ال وھو إبليس خلق وجل عز هللا أراد وقد

 في الشكر في القول مضى وقد. عليه يدل}  َتْشُكُروا{  ألن ؛ لكم الشكر يرضى أي}  لَُكمْ  َيْرَضهُ  َتْشُكُروا َوإِنْ { :  تعالى قوله

ُكمْ  َشَكْرُتمْ  لَِئنْ {  فعل صفة فيكون ثوابه إما ھذا على فالرضا ، ويثني يثيب معنىب ويرضى. وغيرھا} البقرة{  وإما}  أَلَِزيَدنَّ

 ابن الضمة وأشبع. عاصم عن وھبيرة وشيبة عمرو وأبو جعفر أبو قرأ الھاء في باإلسكان} يرضه{ و. ذات صفة فھو ثناؤه

ُكمْ  إِلَى ُثمَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{ . الباقون واختلس. نافع عن وورش والكسائي محيصن وابن كثير وابن ذكوان  َربِّ

ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفُيَنبِّ  .تقدم قد}  الصُّ
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ً  َربَّهُ  َدَعا ُضرٌّ  اأْلِْنَسانَ  َمسَّ  َوإَِذا{ ] 8: [ اآلية لَهُ  إَِذا ُثمَّ  هِ إِلَيْ  ُمنِيبا ِ  َوَجَعلَ  َقْبلُ  ِمنْ  إِلَْيهِ  َيْدُعو َكانَ  َما َنِسيَ  ِمْنهُ  نِْعَمةً  َخوَّ َّ ِ 
ارِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  إِنَّكَ  َقلِيالً  بُِكْفِركَ  َتَمتَّعْ  قُلْ  َسبِيلِهِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  أَْنَداداً   } النَّ

ً  َساِجداً  ْيلِ اللَّ  آَناءَ  َقانِتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ { ] 9: [ اآلية  ال َوالَِّذينَ  َيْعلَُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َھلْ  قُلْ  َربِّهِ  َرْحَمةَ  َوَيْرُجو اآلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوَقائِما
َما َيْعلَُمونَ  رُ  إِنَّ  } األَْلَبابِ  أُولُو َيَتَذكَّ

ً  َربَّهُ  َدَعا{  والبالء الفقر من شدة أي}  ُضرٌّ {  الكافر يعني}  اأْلِْنَسانَ  َمسَّ  َوإَِذا{ :  تعالى قوله  مخبتا إليه راجعا أي}  إِلَْيهِ  ُمِنيبا

لَهُ  إَِذا ُثمَّ { . عنه الشدة تلك إزالة في به مستغيثا له مطيعا  ملكك أي الشيء هللا خولك:  يقال. وملكه أعطاه أي}  ِمْنهُ  ِنْعَمةً  َخوَّ

 :  ينشد العالء بن عمرو أبو وكان ، إياه

 يغلوا ييسروا وإن يعطوا يسألوا وإن...  يخولوا المال تخولوايس إن ھنالك

 :  النجم أبو قال. خائل الواحد حشمه:  الرجل وخول

 المخول خول من الذرى كوم...  يبخل ولم يبخل فلم أعطى

 عز  الوجه ھذا على} ما{ فـ عنه الضر كشف في قبل من يدعوه كان الذي ربه نسي أي}  َقْبلُ  ِمنْ  إِلَْيهِ  َيْدُعو َكانَ  َما َنِسيَ { 

 كان الذي الدعاء نسي:  وقيل. واحد والمعنى}  أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال{ :  كقوله من بمعنى:  وقيل. الذي بمعنى وھي وجل

َِّ  َوَجَعلَ { . مصدر القول ھذا على والفعل فما ، هللا إلى منه الدعاء كون ترك أي. وجل عز هللا إلى به يتضرع  أي}  أَْنَداداً  ِ

 به ليقتدي أي}  َسِبيلِهِ  َعنْ  لُِيِضلَّ { . أمورھم جميع في عليھم يعتمدون الرجال من أندادا يعني:  السدي وقال. وأصناما أوثانا

 أي}  النَّارِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  إِنَّكَ { . ليلق الدنيا فمتاع تھديد أمر وھو}  َتَمتَّعْ {  اإلنسان لھذا قل أي}  َقلِيالً  ِبُكْفِركَ  َتَمتَّعْ  قُلْ { . الجھال

 .النار إلى مصيرك

 عمرو وأبو الحسن وقرأ. ذكره مضى الذي كالكافر ليس المؤمن أن تعالى بين}  اللَّْيلِ  آَناءَ  َقاِنتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ { :  تعالى قوله

 على بالتخفيف}  ُھوَ  أَمَّنْ { :  وحمزة واألعمش وثاب ابن ويحيى كثير وابن نافع وقرأ. بالتشديد}  أَمَّنْ {  والكسائي وعاصم

 سيبويه عن ذلك وحكي. أقبل وأزيد أقبل زيد يا تقول ، يا بمنزلة األلف:  الفراء قال. قانت ھو من يا قال كأنه ؛ النداء معنى

 :  حجر بن أوس قال كما ؛ النحويين وجميع

 عضد لھا ليست يدا إال...  بيد لستم لبينى أبني

 :  الرمة ذو ھو آخر وقال

 يترقرق أو يرفض الھوى فماء...  عبرة للعين ھجت بحزوي أدارا

:  الكالم في يقال كما ؛ الجنة أصحاب من إنك قانت ھو من يا}  النَّارِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  إِنَّكَ  َقلِيالً  ِبُكْفِركَ  َتَمتَّعْ  قُلْ {  ھذا عل فالتقدير

 استفھام ألف}  أَمَّنْ {  في األلف إن:  وقيل. عليه الكالم لداللة فحذف ؛ أبشر ويصوم يصلي من فيا ، يصوم وال يصلي ال فالن
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 فالمعنى}  أَمَّنْ {  شدد ومن. خير قانت ھو الذي والتقدير ؟ أندادا  جعل من أم ؟ أفضل}  اللَّْيلِ  آَناءَ  َقاِنتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ {  أي

:  النحاس. الميم في فأدغمت من أم واألصل ، محذوفة أم عادلت التي فالجملة } َقاِنتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ {  خير ذكرھم المتقدم العاصون

 المطيع؛ أنه:  أحدھا:  أوجه أربعة قانت وفي. ذكر ممن أفضل قانت ھو الذي أم:  والتقدير ؛ الذي بمعنى ومن ، بل بمعنى وأم

:  الرابع. سالم بن يحيى قاله ؛ صالته في القائم أنه : الثالث. شھاب ابن قاله ؛ صالته في الخاشع أنه:  الثاني. مسعود ابن قاله

 فھو القرآن في قنوت كل: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد. ذلك يجمع مسعود ابن وقول. لربه الداعي أنه

 وتأوله" القنوت طول: " فقال ؟ أفضل الصالة أي سئل أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن جابر عن وروي" وجل عز  طاعة

 إال القنوت أعرف ما:  فقال القنوت عن سئل عمر ابن عن نافع عن عبدهللا وروى. القيام طول أنه على العلم أھل من جماعة

 غضوا الصالة في وقفوا إذا العلماء وكان. البصر وغض الركوع طول القنوت من:  مجاھد وقال. القرآن وقراءة ، القيام طول

 أن ھذا أصل:  النحاس قال. ناسين إال الدنيا أمر من شيئا يذكروا ولم يعبثوا ولم ، صالتھم في يلتفتوا لمو وخضعوا ، أبصارھم

:  نافع قال كما منھا أكثر ھو وما الطاعة في داخلة كلھا األشياء فھذه ، وجل عز  طاعة فھو فيه قيل ما فكل ، الطاعة القنوت

 تمضى أكنت حاجة في وجھتك لو أرأيت:  لي فقال فدعاني ، خلق ثوب ليع وكان أصلي فقمت فصل قم عمر ابن لي قال

 هللا رسول أنه سالم بن يحيى فذكر ، ھنا ھا القانت تعيين في واختلف. له تتزين أن أحق فا:  قال أتزين كنت:  فقلت ؟ ھكذا

 ھو:  عمر ابن وقال. عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو ھو:  عنه الضحاك رواية في عباس ابن وقال. وسلم عليه هللا صلى

 مرسل أنه أيضا الكلبي وعن. مسعود وابن ذر وأبو صھيب:  الكلبى. ياسر بن عمار إنه:  مقاتل وقال. عنه هللا رضي عثمان

 جوف}  لِ اللَّيْ  آَناءَ { :  عباس ابن وعن. وآخره وأوسطه أوله ؛ ساعاته:  الحسن قال}  اللَّْيلِ  آَناءَ { . الحال ھذه على كان فيمن

 ، اآلخرة يحذر وقائما ساجدا الليل ظلمة في هللا فليره ، القيامة يوم الوقوف عليه هللا يھون أن أحب من:  عباس ابن قال. الليل

 عذاب أي:  جبير بن سعيد قال}  اآلِخَرةَ  َيْحَذرُ { . عام الحسن وقول. والعشاء المغرب بين ما:  وقيل. ربه رحمة ويرجو

 ھذا:  فقال ويرجو المعاصي في يتمادى رجل عن سئل أنه الحسن عن وروي. الجنة نعيم أي}  َربِّهِ  َرْحَمةَ  ُجوَوَيرْ { . اآلخرة

 الَِّذينَ  َيْسَتِوي َھلْ  قُلْ { :  قوله ألن ؛ النداء معنى على}  َقاِنتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ {  خفف من}  َربِّهِ  َرْحَمةَ { :  قوله على يقف وال. متمن

 ال كما أي:  الزجاج قال. بيانه تقدم ما على ، أيسر وھو حذف الكالم في يقدر أن إال متصل}  َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ وَ  َيْعلَُمونَ 

 بعلمھم ينتفعون الذين ھم يعلمون الذين:  غيره وقال. والعاصي المطيع يستوي ال كذلك يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي

َما{ . يعلم لم من بمنزلة فھو به يعمل ولم بعلمه ينتفع لم من فأما ، به ويعملون  من العقول أصحاب أي}  األَْلَبابِ  أُولُو َيَتَذكَّرُ  إِنَّ

 .المؤمنين

قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَبادِ  َيا قُلْ { ] 10: [ اآلية ُكمْ  اتَّ ْنَيا َھِذهِ  فِي أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ  َربَّ ِ  َوأَْرضُ  َحَسَنةٌ  الدُّ َما ِسَعةٌ َوا هللاَّ  ُيَوفَّى إِنَّ
ابُِرونَ   } ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  أَْجَرُھمْ  الصَّ

قُوا{  المؤمنين لعبادي محمد يا قل أي}  آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَبادِ  َيا قُلْ { :  تعالى قوله ُكمْ  اتَّ  واو من مبدلة والتاء معاصيه أتقوا أي}  َربَّ

ْنَيا َھِذهِ  فِي أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ { :  قال ثم. الحبشة إلى معه خرجوا والذين بطال أبي بن جعفر يريد:  عباس ابن وقال. تقدم وقد  الدُّ

 يكون ، الدنيا في حسنة الدنيا في أحسنوا للذين المعنى:  وقيل. الجنة في الثواب وبالثانية الطاعة األولى بالحسنة يعني}  َحَسَنةٌ 
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 ألن ؛ أصح واألول:  القشيري قال. والغنيمة والظفر والعافية الصحة الدنيا في الزائدة والحسنة ، اآلخرة ثواب على زيادة ذلك

 .الدنيا نعم نال قد الكافر

. الجزاء اآلخرة وفي ، الحسن الثناء الدنيا في الحسنة تكون وقد. النعم تلك شكر إذا الجنة ويزاد المؤمن معه وينالھا:  قلت

ِ  َوأَْرضُ { :  وقيل} النساء{ في مستوفى ھذا في القول مضى وقد. بالمعاصي يعمل من مع تقيموا وال فيھا فھاجروا}  َواِسَعةٌ  هللاَّ

َماَواتُ  َعْرُضَھا{ :  قال كما ؛ نعيمھا وسعة سعتھا في رغبھم ؛ الجنة أرض المراد   ؛ أرضا تسمى قد والجنة}  َواألَْرضُ  السَّ

َِّ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا{ :  تعالى هللا قال ُ  األَْرضَ  َوأَْوَرَثَنا َوْعَدهُ  َدَقَناصَ  الَِّذي ِ أ  أمر فھو أظھر واألول}  َنَشاءُ  َحْيثُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َنَتَبوَّ

 من يرزقھم ألنه ؛ الرزق سعة األرض بسعة يريد أن يحتمل:  الماوردي. تأمنوا حيث إلى مكة من ارحلوا أي. بالھجرة

 .االمتنان مخرج سعتھا أخرج نهأل ؛ أشبه وھو واسع هللا ورزق معناه فيكون األرض

 تمأل موضع في كن:  الثوري سفيان قال كما ، الراخية األرض إلى ، الغالية األرض من االنتقال على دليال اآلية فتكون:  قلت

َما{ . بدرھم خبزا جرابك فيه اِبُرونَ  ُيَوفَّى إِنَّ  لو ألنه ؛ الثواب على يزاد:  وقيل. تقدير بغير أي}  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْجَرُھمْ  الصَّ

 و. الدنيا بنعيم المطالبة تقع كما مطالبة وال متابعة بغير أي}  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ { :  وقيل. بحساب لكان عمل ما بقدر أعطي

اِبُرونَ {  أھل قال" به أجزي وأنا لي الصوم: " وجل عز هللا عن مخبرا والسالم الصالة عليه قوله دليله ؛ الصائمون ھنا}  الصَّ

 مالك وقال. عنه هللا رضي علي عن وحكي ؛ غرفا ويغرف حثوا يحثى فإنه الصوم إال وزنا ويوزن كيال يكال أجر كل:  العلم

َما{ :  قوله في أنس بن اِبُرونَ  ُيَوفَّى إِنَّ  كل أن شك وال. وأحزانھا الدنيا فجائع على الصبر ھو:  قال}  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْجَرُھمْ  الصَّ

 أن أنس حدثني ، ميزان وال مكيال ھناك ما وهللا ال:  قتادة وقال. ألجرھم مقدار فال ، عنه نھي ما وترك ، أصابه افيم سلم من

 والحج الصالة وكذلك بالموازين أجورھم فيوفون الصدقة بأھل فيؤتى الموازين تنصب: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وسلم عليه هللا صلى النبي تال ثم" صبا األجر عليھم ويصب ديوان لھم ينشر الو ميزان لھم ينصب فال البالء بأھل ويؤتى

َما{ اِبُرونَ  ُيَوفَّى إِنَّ  صبر أنه أردت وإذا ، المعاصي عن صبر لمن ھو وإنما به يمدح صابر ولفظ. } ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْجَرُھمْ  الصَّ

 .مستوفى} البقرة{ في مضى وقد. النحاس قال ؛ كذا على صابر قلت المصيبة على

َ  أَْعُبدَ  أَنْ  أُِمْرتُ  إِنِّي قُلْ { ] 11: [ اآلية ً  هللاَّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِصا  } الدِّ

لَ  أَُكونَ  أِلَنْ  َوأُِمْرتُ { ] 12: [ اآلية  } اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

 } َعِظيمٍ  َيْومٍ  َعَذابَ  َربِّي َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِنِّي قُلْ { ] 13: [ اآلية

َ  قُلِ { ] 14[:  اآلية ً  أَْعُبدُ  هللاَّ  } ِدينِي لَهُ  ُمْخلِصا

 اْلُخْسَرانُ  ُھوَ  َذلِكَ  أاَل اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوأَْھلِيِھمْ  أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  اْلَخاِسِرينَ  إِنَّ  قُلْ  ُدونِهِ  ِمنْ  ِشْئُتمْ  َما َفاْعُبُدوا{ ] 15: [ اآلية
 }اْلُمبِينُ 

ٌ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  ُھمْ لَ { ] 16: [ اآلية ارِ  ِمنَ  ُظلَل ٌ  َتْحتِِھمْ  َوِمنْ  النَّ فُ  َذلِكَ  ُظلَل ُ  ُيَخوِّ  } َفاتَّقُونِ  ِعَبادِ  َيا ِعَباَدهُ  بِهِ  هللاَّ
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َ  أَْعُبدَ  أَنْ  أُِمْرتُ  إِنِّي قُلْ { :  تعالى قوله ً  هللاَّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِصا لَ  أَُكونَ  ألَنْ  َوأُِمْرتُ { . تقدم}  الدِّ  وكذلك ، األمة ھذه من}  اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

 والالم. وسلم عليه هللا صلى إليه ودعا ، به وآمن  وأسلم ، وحطمھا األصنام وخلع ؛ آبائه دين خالف من أول كان فإنه ؛ كان

 أَُكونَ  ألَنْ {  العبادةب أمرت أي حذف الكالم وفي. أجل الم:  وقيل. وغيره الجرجاني قال زائدة صلة}  أَُكونَ  ألَنْ { :  قوله في

لَ   .} اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

 ؛ آبائه دين إلى قومه دعاه حين وقال القيامة يوم عذاب يريد}  َعِظيمٍ  َيْومٍ  َعَذابَ  َربِّي َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إِنِّي قُلْ { :  تعالى قوله

ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ { :  تعالى بقوله منسوخة اآلية ھذه:  المسيب وابن الثمالي حمزة أبو وقال. التفسير أھل أكثر قال مَ  َما هللاَّ  َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ

رَ  َوَما  .وسلم عليه هللا صلى النبي ذنب يغفر أن قبل من اآلية ھذه فكانت}  َتأَخَّ

َ  قُلِ { :  تعالى قوله ً {  ،}  أَْعُبدُ {  بـ نصب} هللا} { أَْعُبدُ  هللاَّ }  ُدوِنهِ  ِمنْ  ِشْئُتمْ  َما َفاْعُبُدوا{ . بادتيوع طاعتي}  ِديِني لَهُ  ُمْخلِصا

 .السيف بآية منسوخة:  وقيل. }  ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا{ :  تعالى كقوله ؛ وتوبيخ ووعيد تھديد أمر

 مھران بن ميمون قال}  اْلُمِبينُ  اْلُخْسَرانُ  ُھوَ  لِكَ ذَ  أاَل اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوأَْھلِيِھمْ  أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  اْلَخاِسِرينَ  إِنَّ  قُلْ { :  تعالى قوله

 ابن عن رواية في. وأھله نفسه خسر النار دخل فإذا ، الجنة في زوجة له هللا خلق وقد إال أحد من ليس:  عباس ابن عن

. } اْلَواِرُثونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  تعالى قوله وھو ، ذلك قبل له كان ما إال واألھل المنزل ذلك له كان هللا بطاعة عمل فمن: عباس

:  تعالى قوله نظير اآلية وھذه ، تحتھم من تظل ألنھا ؛ ظلال تحتھم ما سمى}  ُظلَلٌ  َتْحِتِھمْ  َوِمنْ  النَّارِ  ِمنَ  ُظلَلٌ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  لَُھمْ {

فُ  َذلِكَ { . } أَْرُجلِِھمْ  َتْحتِ  َوِمنْ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  اُھمُ َيْغشَ  َيْومَ { :  وقوله}  َغَواشٍ  َفْوقِِھمْ  َوِمنْ  ِمَھادٌ  َجَھنَّمَ  ِمنْ  لَُھمْ { ُ  ُيَخوِّ  ِبهِ  هللاَّ

:  وقيل. والكافر المؤمن في عام ھو:  وقيل. فخافون أوليائي يا أي}  َفاتَّقُونِ  ِعَبادِ  َيا{ . أولياءه:  عباس ابن قال}  ِعَبادِ  َيا ِعَباَدهُ 

 .بالكفار خاص

اُغوتَ  اْجَتَنُبوا َوالَِّذينَ { ] 17: [ اآلية ِ  إِلَى َوأََناُبوا َيْعُبُدوَھا أَنْ  الطَّ  } ِعَبادِ  َفَبشِّرْ  اْلُبْشَرى لَُھمُ  هللاَّ

بُِعونَ  اْلَقْولَ  َيْسَتِمُعونَ  الَِّذينَ { ] 18: [ اآلية ُ  َھَداُھمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  أَْحَسَنهُ  َفَيتَّ  } اأْلَْلَبابِ  لُوأُو ُھمْ  َوأُولَئِكَ  هللاَّ

اُغوتَ  اْجَتَنُبوا َوالَِّذينَ { :  تعالى قوله . تقدم وقد. مؤنثة واحدة تكون أن ويجوز جمع الطاغوت:  األخفش قال}  َيْعُبُدوَھا أَنْ  الطَّ

:  سديوال الضحاك وقال. الشيطان ھو:  زيد وابن مجاھد قال. يعبدوھا فلم جانب على منھا وكانوا الطاغوت من تباعدوا أي

 مشتق عربي اسم إنه:  وقيل. وماروت وھاروت وجالوت طالوت مثل أعجمي اسم إنه وقيل. الكاھن إنه:  وقيل. األوثان ھو

 أي}  هللاَِّ  إِلَى َوأََناُبوا{ . الطاغوت عبادة أجتنبوا والذين:  تقديره ، الطاغوت من بدال نصب موضع في} أن{ و ، الطغيان من

 بن وعبدالرحمن عثمان في نزلت أنھا روي. العقبى في بالجنة الدنيا الحياة في}  اْلُبْشَرى لَُھمُ { . تهوطاع عبادته إلى رجعوا

 في نزلت:  وقيل. فآمنوا بإيمانه فأخبرھم عنه هللا رضي بكر أبا سألوا ؛ عنھم هللا رضي والزبير وطلحة وسعيد وسعد عوف

 ِعَبادِ  َفَبشِّرْ { :  وقوله. وسلم عليه هللا صلى النبي مبعث قبل تعالى هللا وحد ممن وغيرھما ذر وأبي نفيل بن عمرو بن زيد

ِبُعونَ  اْلَقْولَ  َيْسَتِمُعونَ  الَِّذينَ   فال القبيح عن وينكف بالحسن فيتحدث والقبيح الحسن يسمع الرجل ھو:  عباس ابن قال}  أَْحَسَنهُ  َفَيتَّ

 محكمه أي أحسنه فيتبعون الرسول وأقوال القرآن يستمعون:  وقيل. القرآن فيتبعون وغيره القرآن يستمعون:  وقيل. به يتحدث

 والعفو لھم الواجبة العقوبة يستمعون:  وقيل. الترخيص دون بالعزم فيأخذون وترخيصا عزما يستمعون:  وقيل. به فيعملون
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 بن عبدالرحمن وقال". هللا إال إله ال" اإلسالم قبل هللا وحد فيمن اآلية جعل من على القول أحسن إن:  وقيل. بالعفو فيأخذون

 ، جاھليتھم في يعبدوھا أن الطاغوت اجتنبوا ، الفارسي وسلمان الغفاري ذر وأبي نفيل بن عمرو بن زيد في نزلت:  زيد

ُ  َھَداُھمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { . إليھم القول من صار ما أحسن واتبعوا ُ  ُھمْ  َوأُولَِئكَ { . يرضاه لما}  هللاَّ  العقول أصحاب أي}  األَْلَبابِ  ولُوأ

 .بعقولھم انتفعوا الذين المؤمنين من

ارِ  فِي َمنْ  ُتْنقِذُ  أََفأَْنتَ  اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ  َعلَْيهِ  َحقَّ  أََفَمنْ { ] 19: [ اآلية  } النَّ

 قوم إيمان على يحرص وسلم عليه هللا صلى النبي كان}  النَّارِ  فِي َمنْ  ُتْنقِذُ  أََفأَْنتَ  اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ  َعلَْيهِ  َحقَّ  أََفَمنْ { :  تعالى قوله

 هللا صلى النبي عشيرة من تخلف ومن وولده لھب أبا يريد:  عباس ابن قال. اآلية ھذه فنزلت الشقاوة هللا من لھم سبقت وقد

 أََيِعُدُكمْ { :  تعالى قوله في سيبويه قال وكذا ، الكالم لطول تأكيدا}  أََفأَْنتَ { :  قوله في االستفھام وكرر. اإليمان عن وسلم عليه

ُكمْ  ً  َوُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  إَِذا أَنَّ ً  ُتَرابا ُكمْ  َوِعَظاما  والكالم. تنقذه أفأنت}  اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ  َعلَْيهِ  َحقَّ  أََفَمنْ { :  والمعنى. تقدم ما على}  ُمْخَرُجونَ  أَنَّ

. العذاب كلمة عليه حقت من تنقذ أفأنت المعنى:  الفراء وقال. والتقرير التوقيف على ليدل ؛ باالستفھام وجيء. وجوابه شرط

 أََفَمنْ { :  وقال. مستأنف بعده وما ، منه ينجو العذاب كلمة عليه حق أفمن:  والتقدير حذفا الكالم في إن:  وقيل. واحد والمعنى

 التذكير جاز حائل به الموصوف وبين بينه ووقع تقدم إذا الفعل ألن}  َذابِ اْلعَ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ { :  آخر موضع في وقال}  َعلَْيهِ  َحقَّ 

 .العذاب قول عليه حق أفمن أي ؛ والقول الكالم معنى في الكلمة بل بحقيقي ليس ھنا التأنيث أن على ، والتأنيث

َقْوا الَِّذينَ  لَِكنِ { ] 20: [ اآلية ُھمْ  اتَّ ُ  ُيْخلِفُ  ال هللاَِّ  َوْعدَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َمْبنِيَّةٌ  َرفٌ غُ  َفْوقَِھا ِمنْ  ُغَرفٌ  لَُھمْ  َربَّ  هللاَّ
 }اْلِميَعادَ 

َقْوا الَِّذينَ  لَِكنِ { :  تعالى قوله ُھمْ  اتَّ  غرف؛ فوقھا غرفا للمتقين أن بين تحتھم ومن فوقھم من النار من ظال للكفار أن بين لما}  َربَّ

 ھو بل ؛ عمرا لكن زيدا رأيت ما:  كقوله نفي يأت لم ألنه ؛ لالستدرار ليس}  لَِكنِ {  و بعضا بعضھا ويعل درجات الجنة ألن

 وياقوت زبرجد من:  عباس ابن قال}  َمْبِنيَّةٌ { . يأت لم عمرو لكن زيد جاءني:  كقولك لألولى مخالفة قصة إلى قصة لترك

}  ُغَرفٌ  لَُھمْ {  معنى ألن ؛ المصدر على نصب}  هللاَِّ  َوْعدَ { . النزھة ألسباب معةجا ھي أي}  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري{

ُ  ُيْخلِفُ  ال{ . هللا وعد ذلك بمعنى الرفع ويجوز. وعدا ذلك هللا وعدھم  .الفريقين وعد ما أي}  اْلِميَعادَ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { ] 21: [ اآلية َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ ً  بِهِ  ُيْخِرجُ  ُثمَّ  األَْرِض  فِي َيَنابِيعَ  َفَسلََكهُ  َماءً  السَّ ً  َزْرعا  َفَتَراهُ  َيِھيجُ  ُثمَّ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفا
ً  َيْجَعلُهُ  ُثمَّ  ُمْصَفّراً   } األَْلَبابِ  أِلُولِي لَِذْكَرى َذلِكَ  فِي إِنَّ  ُحَطاما

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { :  تعالى قوله َماءِ  نَ مِ  أَْنَزلَ  هللاَّ  ، والكافر المؤمن بين والتمييز ، الخلق إحياء في الميعاد يخلف ال إنه أي}  َماءً  السَّ

َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ { . السماء من الماء إنزال على قادر أنه كما ذلك على قادر وھو {  المطر أي}  َماءً {  السحاب من أي}  السَّ

اهُ { :  قال كما ؛ فيھا وأسكنه األرض في فأدخله أي} َفَسلََكهُ   ينبع نبع من يفعول وھو ينبوع جمع}  َيَناِبيعَ } {  األَْرِض  فِي َفأَْسَكنَّ

 :  الشاعر قول في كيسان ابن لنا وحكى:  النحاس. والخفض والنصب بالرفع وينبع وينبع

 جسرة غضوب ذفرى من ينباع
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 ُثمَّ { .}سبحان{ في مضى وقد. الينابيع والجمع الماء نعي والينبوع. خرج نبوعا ، ألفا فصارت الفتحة فأشبع ينبع معناه أن

ً {  األرض ينابيع من الخارج الماء بذلك أي}  ِبهِ  ُيْخِرجُ   وصفرة حمرة ، مختلفة ألوان لھا شتى زروعا أي للجنس ھو}  َزْرعا

 ، الصخرة إلى لسماءا من ينزل إنما ، نزل السماء فمن األرض في ماء كل:  والضحاك الشعبي قال. ونورا وخضرة وزرقة

 يقال:  األصمعي قال المبرد قال}  ُمْصَفّراً {  خضرته بعد أي}  َفَتَراهُ { . ييبس أي}  َيِھيجُ  ُثمَّ { . والركايا العيون منھا تقسم ثم

 ھاج:  الجوھري وقال. األصمعي غير قال وكذلك:  قال. النبت ھاج كذلك:  قال. وولى نبتھا أدبر إذا تھيج األرض ھاجت

 ھائجة وجدناھا أي األرض وأھيجنا ، أيبسته النبت الريح وأھاجت ، اصفر أو بقلھا يبس ھائجة وأرض. يبس أي ھياجا لنبتا

ً  َيْجَعلُهُ  ُثمَّ { . فورته سكنت أي ھائجه وھدأ ، غضبه ثار أي ھائجه وھاج ، النبات  إذا العود تحطم من مكسرا فتاتا أي}  ُحَطاما

 ، األرض في من ولصدور للقرآن هللا ضربه مثل ھو:  وقيل. اإلعادة على قدر ھذا على قدر من نأ والمعنى. اليبس من تفتت

ً  ِبهِ  ُيْخِرجُ  ُثمَّ {  المؤمنين قلوب في فسلكه قرآنا السماء من أنزل أي ً  َزْرعا  من أفضل بعضه مختلفا دينا أي}  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفا

 هللا ضربه مثل ھو:  وقيل. الزرع يھيج كما يھيج فإنه مرض قلبه في الذي وأما ، ويقينا إيمانا فيزداد المؤمن فأما بعض،

 .}  األَْلَبابِ  ألُولِي لَِذْكَرى َذلِكَ  فِي إِنَّ { . بھجتھا بعد الدنيا كذلك فيصفر األخضر النبت يتغير كما أي للدنيا؛

ُ  َشَرحَ  أََفَمنْ { ] 22: [ اآلية ِ  ِذْكرِ  ِمنْ  قُلُوُبُھمْ  لِْلَقاِسَيةِ  َفَوْيلٌ  َربِّهِ  ِمنْ  ُنورٍ  َعلَى َفُھوَ  لإِْلِْسالمِ  َصْدَرهُ  هللاَّ  َضاللٍ  فِي أُولَئِكَ  هللاَّ
 }ُمبِينٍ 

ُ  َشَرحَ  أََفَمنْ { :  تعالى قوله  وقال. فيه ثبت حتى لإلسالم صدره وسع:  عباس ابن قال. ووسع فتح شرح}  لإِِلْسالمِ  َصْدَرهُ  هللاَّ

 وعلى ؛ اإلسالم بعد إال الشرح ھذا يكون أن يجوز ال ھذا فعلى ؛ إليه والطمأنينة به للفرح اإلسالمب صدره وسع:  السدي

}  قُلُوُبُھمْ  لِْلَقاِسَيةِ  َفَوْيلٌ { . ربه من ھدى على أي}  َربِّهِ  ِمنْ  ُنورٍ  َعلَى َفُھوَ { . اإلسالم قبل الشرح يكون أن يجوز األول الوجه

 بمن والمراد. يلين وال يرق ال صلب أي قاس وقلب. لھا مقاربة وعسا عتا وكذلك ، صلب إذا لبالق قسا يقال:  المبرد قال

. عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أنه النقاش وحكى. عنھما هللا رضي وحمزة علي المفسرون ذكر فيما ھنا ھا صدره هللا شرح

 بخلق صدوره هللا شرح فيمن عامة واآلية. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول والكلبي أيضا وعنه. ياسر بن عمار:  مقاتل وقال

ُ  َشَرحَ  أََفَمنْ { :  تعالى قوله هللا رسول يا قلنا:  قال مسعود ابن عن مرة وروى. فيه اإليمان  ُنورٍ  َعلَى َفُھوَ  لإِْلِْسالمِ  َصْدَرهُ  هللاَّ

:  قال.  ؟ ذلك عالمة وما هللا رسول يا:  قلنا" نفتحوا انشرح القلب النور دخل إذا: " قال ؟ صدره انشرح كيف}  َربِّهِ  ِمنْ 

 األصول نوادر في الحكيم الترمذي وخرجه" نزوله قبل للموت واالستعداد الغرور دار عن والتجافي الخلود دار إلى اإلنابة"

 وإذا استعدادا له وأحسنھم ذكرا للموت أكثرھم: " قال ؟ أكيس المؤمنين أي هللا رسول يا قال رجال أن:  عمر ابن حديث من

 الغرور دار عن والتجافي الخلود دار إلى اإلنابة: " قال ؟ هللا نبي يا ذلك آية فما:  قالوا" واستوسع انفسح القلب في النور دخل

 فھو الخصال ھذه فيه كانت من أن شك وال ، ثالثة خصاال وسلم عليه هللا صلى فذكر" الموت نزول قبل للموت واالستعداد

 في هللا ذكره كيف ترى أال ، البر ألعمال جزاء وضعت إنما الخلود دار ألن ؛ البر أعمال ھي إنما اإلنابة فإن ، يماناإل الكامل

 فھو البر أعمال في العبد انكمش فإذا ؛ األعمال جزاء فالجنة}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً { :  ذلك بعقب قال ثم تنزيله في مواضع

 تجافى فقد ، وقنع به فاكتفى منھا يغنيه ما على وأقبل ، طلبھا عن ولھا ، الدنيا عن حرصه خمد وإذا ، خلودال دار إلى إنابته

 ال ما إلى يريبه عما يتورع حذرا متثبتا متأدبا واقفا ، أمر كل في ناظرا فكان بالتقوى أموره أحكم وإذا. الغرور دار عن
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 ورؤية ، الدنيا عن اآلخرة صرف ورؤية ، الموت لرؤية ھكذا صار وإنما. اھرالظ في عالمتھم فھذه. للموت استعد فقد يريبه،

: قيل}  هللاَِّ  ِذْكرِ  ِمنْ  قُلُوُبُھمْ  لِْلَقاِسَيةِ  َفَوْيلٌ { :  وقوله. القلب ولج الذي بالنور الرؤية ھذه له صارت وإنما ، الغرور دار أنھا الدنيا

 ، عن بمعنى}  ِمنْ {  إن:  وقيل. ذكره سماع من قسوة تزداد قلوبھم أن}  هللاَِّ  رِ ِذكْ  ِمنْ { :  ومعنى ؛ وولده لھب أبو المراد

 قال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعيد أبي وعن. الطبري اختيار وھذا. هللا ذكر قبول عن قست والمعنى

 وقال". سخطي فيھم جعلت فإني قلوبھم القاسية من بوھاتطل وال رحمتي فيھم جعلت فإني السمحاء من الحوائج اطلبوا تعالى هللا

 .قلوبھم من الرحمة نزع إال قوم على هللا غضب وما ، قلب قسوة من أعظم بعقوبة عبد ضرب ما:  دينار بن مالك

ُ { ] 23: [ اآلية لَ  هللاَّ ً  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  َنزَّ ً  ِكَتابا ُھمْ  َيْخَشْونَ  الَِّذينَ  ودُ ُجلُ  ِمْنهُ  َتْقَشِعرُّ  َمَثانِيَ  ُمَتَشابِھا  َوقُلُوُبُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َتلِينُ  ُثمَّ  َربَّ
ِ  ِذْكرِ  إِلَى ِ  ُھَدى َذلِكَ  هللاَّ ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِهِ  َيْھِدي هللاَّ  } َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

ُ { :  تعالى قوله - األولى لَ  هللاَّ ِبُعونَ { :  قال لما القرآن يعني}  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  َنزَّ  هللا أنزله ما يسمع ما أحسن أن بين}  أَْحَسَنهُ  َفَيتَّ

ُ { :  وجل عز هللا فأنزل حدثتنا لو:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب قال وقاص أبي بن سعد قال. القرآن وھو لَ  هللاَّ  َنزَّ

 َيأْنِ  أَلَمْ { :  فنزل ذكرتنا لو:  فقالوا}  اْلَقَصِص  أَْحَسنَ  َعلَْيكَ  َنقُصُّ  َنْحنُ { :  فنزل علينا صصتق لو:  فقالوا}  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ 

ِ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ   ملوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن عنه هللا رضي مسعود ابن وعن. اآلية}  هللاَّ

 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ؛ حديثا القرآن وسمي. المحدث به يحدث ما والحديث. فنزلت حدثنا:  له افقالو ملة

 لَمْ  إِنْ { :  وقوله}  َتْعَجُبونَ  اْلَحِديثِ  َھَذا أََفِمنْ { :  وقوله}  ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ { :  كقوله وھو ، وقومه أصحابه به يحدث

ً  اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ِمُنواُيؤْ  ً  هللاَِّ  ِمنَ  أَْصَدقُ  َوَمنْ { :  وقوله}  أََسفا :  القشيري قال}  اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيَكذِّبُ  َوَمنْ  َفَذْرِني{ :  وقوله}  َحِديثا

 َما{ :  ولهق في ما على الحديث لفظ يريد ال ألنه ؛ وھم وھو محدث كالمه أن على فيدل الحدوث من الحديث أن قوم وتوھم

 ذكرنا إذا المذكور مع كالذكر وھو ، المتلو إلى ال التالوة إلى يرجع الحدوث إن:  قالوا وقد}  ُمْحَدثٍ  َربِِّھمْ  ِمنْ  ِذْكرٍ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ 

ً { . تعالى الرب أسماء ً ُمَتَشابِ { . منه حاال يكون أن ويحتمل}  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ {  من البدل على نصب}  ِكَتابا  بعضه يشبه}  ھا

 اآلي في بعضا بعضه يشبه:  قتادة وقال. اختالف وال تناقض فيه ليس ، بعضا بعضه ويصدق والحكمة الحسن في بعضا

{ . وأعجز أعم كان وإن وترھيب وترغيب ونھي أمر من يتضمنه لما ؛ أنبيائه على المنزلة هللا كتب يشبه:  وقيل. والحروف

 من فيه مما بالخوف وتتحرك تضطرب}  َتْقَشِعرُّ { . يمل فال للتالوة وثنى واألحكام والمواعظ القصص فيه تثنى}  َمَثاِنيَ 

ِ  ِذْكرِ  إِلَى َوقُلُوُبُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َتلِينُ  ُثمَّ { . الوعيد  إِلَى{ :  وقيل. به والتصديق هللا بكتاب العمل إلى:  وقيل. الرحمة آية عند أي}  هللاَّ

 .اإلسالم يعني}  هللاَِّ  ِذْكرِ 

 عليھم قرئ إذا ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب كان:  قالت عنھما هللا رضي الصديق بكر أبي بنت أسماء وعن -الثانية

. عليه مغشيا أحدھم خر القرآن عليھم قرئ إذا اليوم أناسا فإن:  لھا قيل. جلودھم وتقشعر أعينھم تدمع هللا نعتھم كما القرآن

:  فقال ساقط القرآن أھل من برجل عمر ابن مر:  الجمحي عبدالرحمن بن سعيد وقال. الرجيم الشيطان من با أعوذ:  فقالت

 إن:  قال ثم. نسقط وما هللا لنخشى إنا:  عمر ابن فقال. سقط هللا ذكر وسمع القرآن عليه قرئ إذا إنه:  قالوا ؟ ھذا بال ما
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 عند ذكر:  عبدالعزيز بن عمر وقال. وسلم عليه هللا صلى محمد حابأص صنيع ھذا كان ما ؛ أحدھم جوف في يدخل الشيطان

 يقرأ ثم ، رجليه باسطا بيت ظھر على أحدھم يقعد أن وبينھم بيننا:  فقال ، القرآن عليھم قرئ إذا يصرعون الذين سيرين ابن

 إسرائيل بني السالم عليه موسى وعظ:  الجوني عمران أبو وقال. صادق فھو بنفسه رمى فإن آخره إلى أوله من القرآن عليه

 لي يشرح ؛ المبذرين أحب ال فإني قميصه يشق ال القميص لصاحب قل:  موسى إلى هللا فأوحى ، قميصه رجل فشق يوم ذات

 .قلبه عن

 : وسلم عليه هللا صلى النبي فقال فرقوا أصحابه ومعه وسلم عليه هللا صلى النبي عند كعب بن أبي ذرأ:  أسلم بن زيد وقال

 من المؤمن جلد اقشعر إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن العباس وعن". رحمة فإنھا الرقة عند الدعاء اغتنموا"

:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس ابن وعن". ورقھا البالية الشجرة عن يتحات كما خطاياه عنه تحاتت هللا مخافة

 قلب في الوجل إنما:  قالت الدرداء أم عن حوشب بن شھر وعن". النار على هللا حرمه إال هللا خشية من عبد جلد اقشعر ما"

 ثابت وعن. مستجاب ذلك عند الدعاء فإن هللا فادع:  قالت ؛ بلى:  قلت ؟ قشعريرة إال تجد أما ، السعفة كاحتراق الرجل

 ، قلبي ووجل ، جلدي اقشعر إذا:  قال ؟ ذلك تعلم أين ومن:  قالوا. لي يستجاب متى ألعلم إني:  فالن قال:  قال البناني

 ألنھا ، الميم فتحذف قشاعر والجمع مقشعر فھو أقشعرارا الرجل جلد اقشعر:  يقال. لي يستجاب حين فذلك ، عيناي وفاضت

 :  القيس امرؤ قال. قشعريرة أخذته يقال ؛ زائدة

 مقشعر خشية من والقلب...  التمام ليل أكابد فبت

 له، إعظاما منه الجلود اقشعرت ، معارضته عن عجزھم رأوا إذا فكانوا ، والبالغة الجزالة غاية في كان لما القرآن إن:  وقيل

ً  لََرأَْيَتهُ  َجَبلٍ  َعلَى اْلقُْرآنَ  َھَذا أَْنَزْلَنا لَوْ { :  تعالى كقوله وھو ؛ فيه لما وتھيبا ترصيعه حسن من وتعجبا ً  َخاِشعا عا  ِمنْ  ُمَتَصدِّ

ِ  ِذْكرِ  إِلَى َوقُلُوُبُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َتلِينُ  ثمَّ { ُ:  قوله من قريب والخشوع ، االقشعرار من قريب فالتصدع}  هللاَِّ  َخْشَيةِ   لين ومعنى}  هللاَّ

 ورجاء عقابه شيةخ من لھؤالء هللا وھبه الذي أي:  وقيل. هللا ھدى القرآن أي}  هللاَِّ  ُھَدى َذلِكَ { . وسكونه وطمأنينته رقته القلب

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ { . هللا ھدى ثوابه  معنى مضى وقد. وغيرھم القدرية على يرد وھو. له مرشد فال خذله من أي}  َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 اقونالب ، بالياء الموضعين في}  َھادٍ { :  قوله على محيصن وابن كثير ابن ووقف.  والحمد موضع غير في مستوفى كله ھذا

 .ياء بغير

قِي أََفَمنْ { ] 24: [ اآلية الِِمينَ  َوقِيلَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  بَِوْجِھهِ  َيتَّ  } َتْكِسُبونَ  ُكْنُتمْ  َما ُذوقُوا لِلظَّ

بَ { ] 25: [ اآلية  } َيْشُعُرونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َفأََتاُھمُ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّ

ُ  َفأََذاَقُھمُ { ] 26: [ آليةا ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيَ  هللاَّ  } َيْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ  أَْكَبرُ  اآْلِخَرةِ  َولََعَذابُ  الدُّ

 لنارا منه تمس شيء فأول النار في مكتوفا به يرمى:  زيد وابن عطاء قال}  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  ِبَوْجِھهِ  َيتَّقِي أََفَمنْ { :  تعالى قوله

 وفي ، عنقه إلى يداه مغلولة النار في به يرمى الكافر أن ھو:  مقاتل وقال. النار في وجھه على يجر:  مجاھد وقال. وجھه

 ؛ وجھه على ووھجھا فحرھا ، عنقه في معلق وھو الحجر في النار فتشتعل ، الكبريت من العظيم كالجبل عظيمة صخرة عنقه
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 أم أفضل}  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  ِبَوْجِھهِ  َيتَّقِي أََفَمنْ {  أي:  األخفش قال. محذوف والخبر. غاللاأل أجل من وجھه عن دفعھا يطيق ال

ً  َيأِْتي أَمَّنْ  َخْيرٌ  النَّارِ  فِي ُيْلَقى أََفَمنْ { :  مثل ، سعد من الِِمينَ  َوقِيلَ } {  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آِمنا  ُذوقُوا{  للكافرين الخزنة وتقول أي}  لِلظَّ

 .} َتْكِنُزونَ  ُكْنُتمْ  َما َفُذوقُوا الْنفُِسُكمْ  َكَنْزُتمْ  َما َھَذا{  ومثله. المعاصي من كسبكم جزاء أي}  َتْكِسُبونَ  ُكْنُتمْ  َما

 ، شاعي وأوسع وأوالدا أمواال وأكثر بطشا ھؤالء من أشد كانوا أقوام قبلھم كذب أي}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ { :  تعالى قوله

ُ  َفأََذاَقُھمُ . َيْشُعُرونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َفأََتاُھمُ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ { . وعاد كثمود فأھلكتھم ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيَ  هللاَّ  تقدم}  الدُّ

. لھما الذائق إلى والمرارة الحالوة تصل اكم إليھا وصل أي ، ذاقته قد شيء من الجارحة نال ما لكل يقال:  المبرد وقال. معناه

 .} َيْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ {  الدنيا في أصابھم مما أي}  أَْكَبرُ  اآْلِخَرةِ  َولََعَذابُ {  االستحياء من والخزاية المكروه من والخزي:  قال

ُرونَ  لََعلَُّھمْ  لٍ َمثَ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآنِ  َھَذا فِي لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ { ] 27: [ اآلية  } َيَتَذكَّ

ً { ] 28: [ اآلية ً  قُْرآنا  } َيتَّقُونَ  لََعلَُّھمْ  ِعَوجٍ  ِذي َغْيرَ  َعَربِّيا

ْطَنا َما{ :  تعالى قوله مثل ؛ إليه يحتاجون مثل كل من أي}  َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآنِ  َھَذا فِي لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ { :  تعالى قوله  َفرَّ

ُرونَ  لََعلَُّھمْ { . لھؤالء مثل السالفة األمم إھالك من ذكرناه ما أي:  وقيل}  َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  فِي ً { . يتعظون}  َيَتَذكَّ ً  قُْرآنا }  َعَرِبّيا

ً َعَرِبيّ { :  سليمان بن علي وقال. معرفة}  اْلقُْرآنِ  َھَذا فِي{ :  وعز جل قوله ألن:  األخفش مال. الحال على نصب  نصب}  ا

ً {  و الحال على  وقال. الحال على المنصوب ھو صالحا فقولك صالحا رجال بزيد مررت تقول كما للحال توطئة}  قُْرآنا

ً { :  الزجاج ً {  و الحال على منصوب}  َعَربِّيا  ، الضحاك قول فيه قيل ما أحسن:  النحاس}  ِعَوجٍ  ِذي َغْيرَ { . توكيد}  قُْرآنا

 فيما السدي وقاله المھدوي ذكره ، مخلوق غير أيضا عباس ابن وعن. الثعلبي ذكره ، عباس ابن قول ووھ. مختلف غير: قال

. لحن ذي غير:  المزني عبدهللا بن بكر وقال. لبس ذي غير:  مجاھد وقال. متضاد غير:  عفان بن عثمان وقال. الثعلبي ذكره

  : قال. الماوردي ذكره فيما السدي قال. شك ذي غير:  وقيل

 مكذوب غير وقول اإلله من...  عوج ذي غير يقين أتاك وقد

 .والكذب الكفر}  َيتَّقُونَ  لََعلَُّھمْ { 

ُ  َضَربَ { ] 29: [ اآلية ً  َوَرُجالً  ُمَتَشاِكُسونَ  ُشَرَكاءُ  فِيهِ  َرُجالً  َمَثالً  هللاَّ ِ  اْلَحْمدُ  َمَثالً  َيْسَتِوَيانِ  َھلْ  لَِرُجلٍ  َسلَما َّ  ال ُرُھمْ أَْكثَ  َبلْ  ِ
 } َيْعلَُمونَ 

ُ  َضَربَ { :  تعالى قوله  ، له وتفسير للمثل ترجمة ألنه}  َوَرُجالً {  نصب:  الكسائي قال}  ُمَتَشاِكُسونَ  ُشَرَكاءُ  فِيهِ  َرُجالً  َمَثالً  هللاَّ

 وقال. مختلفون أي:  الفراء لقا}  ُمَتَشاِكُسونَ  ُشَرَكاءُ  فِيهِ {  برجل مثال هللا ضرب:  مجازه ، الخافض بنزع نصبته شئت وإن

 شكس رجل:  يقال ، عسر فھو عسرا يعسر عسر مثل شكس فھو قفل بوزن شكسا يشكس شكس من متعاسرون أي:  المبرد

 والتشاكس:  الزمخشري. الجوھري قاله ؛ شكس عسر شرس أي وضبيس ضبس رجل:  ويقال. وضبس وضرس وشرس

 قال. حقي في وشاحني ماكسني أي فالن شاكسني:  ويقال. أسنانه تشاخستو أحواله تشاكست:  يقال. االختالف والتشاخس

 :  الراجز قال. الخلق صعب أي بالتسكين شكس رجل:  الجوھري
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 عذور عنبس عبوس شكس

 مثل وھذا ، القياس وھو. شكس رجل:  الفراء وحكى. شكاسة بالكسر شكس وقد. صدق وقوم صدق رجل مثال شكس وقوم

ً  َوَرُجالً { . كثيرة آلھة عبد من  ھذا}  َمَثالً  َيْسَتِوَيانِ  َھلْ { . وحده هللا يعبد من مثل وھو ، واحد لسيد خالصا أي}  لَِرُجلٍ  َسلَما

 والنصب العناء منھم يلقى فھو ؛ واستخدمه جره إال رجل يلقاه ال ، متباينة ونياتھم ، مختلفة أخالقھم شركاء جماعة يخدم الذي

 فيه ينازعه ال واحدا يخدم والذي ، رقبته في الحقوق لكثرة بخدمته منھم واحدا يرضي ال كله كذل مع وھو ، العظيم والتعب

 الكوفة أھل وقرأ. مستقيم ھدى على أو تعبا أقل فأيھما ، خطأه عن صفح أخطأ وإن ، له ذلك عرف وحده أطاعه إذا ، أحد

ً  َوَرُجالً { :  المدينة وأھل  َوَرُجالً {:  ويعقوب كثير وابن عمرو وأبو الجحدري وعاصم حسنوال ومجاھد عباس ابن وقرأ}  َسلَما

 ً  للحرب موضع وال الحرب ضد والسلم ، المشترك ضد الخالص السالم ألن:  قال. فيه التفسير لصحة عبيد أبو واختاره}  َسلَما

 ضد السلم كان وإن فھذا ، ھماأوال على إال يحمل لم معنيان له كان إذا الحرف ألن ؛ يلزم ال االحتجاج وھذا:  النحاس. ھنا

 يقال ألنه ؛ غيره ألزم ما سالم في أيضا ويلزمه. لك سلما فصار شركاء المنزل ھذا في لك يقال كما ؛ آخر موضع فله الحرب

 ال الذي وھذا قال} سلما{ المدينة أھل قراءة حاتم أبو واختار. األئمة بھما قرأ حسنتان والقراءتان. به عاھة ال أي سالم شيء

ً {  ونصر العالية وأبو وعكرمة جبير بن سعيد وقرأ. فيه تنازع  ؛ مصدران وسلما وسلما. الالم وسكون السين بكسر}  َسلَما

 وإنما. وحاالھما صفاتھما تستوي ھل والمعنى ، التمييز على صفة}  َمَثالً {  و المضاف فحذف سلم ذا ورجال:  والتقدير

َِّ  اْلَحْمدُ { . الجنس لبيان الواحد على التمييز في اقتصر  .فيتبعونه الحق يعلمون ال أي}  َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ  ِ

ُھمْ  َميِّتٌ  إِنَّكَ { ] 30: [ اآلية ُتونَ  َوإِنَّ  } َميِّ

ُكمْ  ُثمَّ { ] 31: [ اآلية ُكمْ  ِعْندَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  إِنَّ  } َتْخَتِصُمونَ  َربِّ

ُھمْ  تٌ َميِّ  إِنَّكَ { :  تعالى قوله ُھمْ  َمائتٌ  إِنَّكَ {  إسحاق أبي وابن عمر بن وعيسى عبلة أبي وابن محيصن ابن قرأ}  َميُِّتونَ  َوإِنَّ  َوإِنَّ

 المستقبل في}  َمائت{  و الشواذ في تحذف األلف ھذه ومثل:  النحاس. الزبير بن عبدهللا قرأ وبھا حسنة قراءة وھي}  َمائُتونَ 

 بالتشديد الميت:  والكسائي والفراء الحسن وقال. الطعام ھذا من لمارض وإنه مريضا كان ما ثلهوم ؛ العرب كالم في كثير

 عليه هللا صلى النبي إلى نعيت:  قتادة قال. ھنا تخفف لم فلذلك ؛ الروح فارقته من بالتخفيف والميت ، وسيموت يمت لم من

 فقد فكل ادن:  فقال ، يأكل فوافقه له أخا أشيم بن صلة إلى رجل نعى:  البناني ثابت وقال. أنفسكم إليكم ونعيت ، نفسه وسلم

ُھمْ  َميِّتٌ  إِنَّكَ { :  فقال إلي نعاه تعالى هللا إن قال. بالخبر أتاك من أول وأنا وكيف:  قال ؛ حين منذ أخي إلي نعي . } َميُِّتونَ  َوإِنَّ

. اآلخرة من تحذيرا ذلك يكون أن:  أحدھا:  أوجه خمسة ملفاحت ؛ وموتھم بموته أخبره وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب وھو

 غيره، في األمم اختلفت كما موته في يختلفوا لئال:  الرابع. للموت توطئة يذكره أن:  الثالث. العمل على حثا يذكره أن:  الثاني

 قد تعالى هللا أن ليعلمه:  لخامسا. فأمسك اآلية بھذه عنه هللا رضي بكر أبو احتج موته أنكر لما عنه هللا رضي عمر أن حتى

}  َتْخَتِصُمونَ  َربُِّكمْ  ِعْندَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  إِنَُّكمْ  ُثمَّ { . الحسرة فيه وتقل السلوة فيه لتكثر ؛ غيره في تفاضلھم مع خلقه بين فيه سوى

 القيامة يوم تبلغ الخصومة إن:  طول فيه خبر وفي. وغيره عباس ابن قال ؛ والمظلوم والظالم والمؤمن الكافر تخاصم يعني

 خواص مع الدنيا في بيننا كان ما علينا أيكرر هللا رسول يا:  قلنا اآلية ھذه نزلت لما:  الزبير وقال. الجسد الروح يحاج أن إلى
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 لقد:  عمر ابن وقال. لشديد األمر إن وهللا:  الزبير فقال" حقه حق ذي كل إلى يؤدى حتى عليكم ليكررن نعم: " قال ؟ الذنوب

ُكمْ  ُثمَّ { :  الكتابين أھل وفي فينا نزلت اآلية ھذه نرى ونحن دھرنا من برھة عشنا :  فقلنا}  َتْخَتِصُمونَ  َربُِّكمْ  ِعْندَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  إِنَّ

 أبو لوقا. نزلت فينا أنھا فعرفت ؛ بالسيف بعض وجوه يضرب بعضنا رأيت حتى ، واحد وديننا واحد ونبينا نختصم وكيف

 بعض على بعضنا وشد صفين يوم كان فلما الخصومة ھذه فما واحد ونبينا واحد وديننا واحد ربنا نقول كنا: " الخدري سعيد

:  يقولون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب جعل اآلية ھذه نزلت لما:  النخعي إبراھيم وقال". ھذا ھو نعم قلنا بالسيوف

 ، تعالى هللا إلى تحاكمھم ھو تخاصمھم وقيل. بيننا خصومتنا ھذه:  قالوا عنه هللا رضي عثمان تلق فلما ؟ بيننا خصومتنا ما

 أبي حديث في كما المظالم جميع في عام وھذا. له وجبت من حسنات في ويردھا ، مظلمته بقدر الظالم حسنات من فيستوفي

 إن: " قال. متاع وال له درھم ال من فينا المفلس:  قالوا" مفلسال من أتدرون: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، ھريرة

 وضرب ھذا دم وسفك ھذا مال وأكل ھذا وقذف ھذا شتم قد ويأتي وزكاة وصيام بصالة القيامة يوم يأتي من أمتي من المفلس

 طرح ثم عليه فطرحت ھمخطايا من أخذ عليه ما يقضي أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته من وھذا حسناته من ھذا فيعطى ھذا

 عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن البخاري وفي} عمران آل{ في مجودا المعنى مضى وقد. مسلم خرجه" النار في

 عمل له كان إن درھم وال دينار يكون أال قبل اليوم منه فليتحلله شيء أو عرضه من ألحد مظلمة له كانت من: " قال وسلم

 تقع ما أول: " المسند الحديث وفي" عليه فحمل صاحبه سيئات من أخذ حسنات له تكن لم وإن مظلمته بقدر منه أخذ صالح

 .مستوفى} التذكرة{ في كله الباب ھذا ذكرنا وقد" الدنيا في الخصومات

ِ  َعلَى َكَذبَ  ِممَّنْ  أَْظلَمُ  َفَمنْ { ] 32: [ اآلية بَ  هللاَّ ْدقِ  َوَكذَّ  } لِْلَكافِِرينَ  َمْثوىً  َجَھنَّمَ  فِي سَ أَلَيْ  َجاَءهُ  إِذْ  بِالصِّ

ْدقِ  َجاءَ  َوالَِّذي{ ] 33: [ اآلية قَ  بِالصِّ  } اْلُمتَّقُونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  بِهِ  َوَصدَّ

ِھمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ { ] 34: [ اآلية  } اْلُمْحِسنِينَ  َجَزاءُ  َذلِكَ  َربِّ

ُ  لُِيَكفِّرَ { ] 35: [ اآلية  } َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي بِأَْحَسنِ  أَْجَرُھمْ  َوَيْجِزَيُھمْ  َعِملُوا الَِّذي أَْسَوأَ  ُھمْ َعنْ  هللاَّ

ْدقِ  َوَكذَّبَ {  وشريكا ولدا له أن فزعم}  هللاَِّ  َعلَى َكَذبَ  ِممَّنْ {  أظلم أحد ال أي}  أَْظلَمُ  َفَمنْ { :  تعالى قوله  القرآن يعني}  ِبالصِّ

 ثواء يثوي به أقام إذا بالمكان ثوى من مشتق وھو ، للجاحدين مقام أي}  لِْلَكافِِرينَ  َمْثوىً {  تقرير استفھام}  َھنَّمَ جَ  فِي أَلَْيسَ {

 عبيد أبو وحكى. الفصيحة اللغة ھي ثوى أن على يدل وھذا. مثوى لكان أثوى من كان ولو ، ومضيا مضاء مضى مثل وثويا

 :  األعشى قول وأنشد ، أثوى

 موعدا قتيلة من وأخلف ومضى...  ليزودا ليلة صروق أثوى

 .يتعدى وال يتعدى غيري وأثويت. االستفھام على أثوى البيت ويروى ، ثوى إال يعرف ال واألصمعي

ْدقِ  َجاءَ  َوالَِّذي{ :  تعالى قوله  بالصدق ءجا الذي في واختلف}  اْلُمتَّقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ {  وخبره باالبتداء رفع موضع في}  ِبالصِّ

ْدقِ  َجاءَ  َوالَِّذي{ :  عنه هللا رضي علي فقال ؛ به وصدق قَ {  وسلم عليه هللا صلى النبي}  ِبالصِّ  هللا رضي بكر أبو}  ِبهِ  َوَصدَّ

 صلى محمد به صدق والذي جبريل بالصدق جاء الذي:  السدي. عنه هللا رضي وعلي السالم عليه النبي:  مجاھد وقال. عنه
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ْدقِ  َجاءَ  َوالَِّذي{ :  وقتادة ومقاتل زيد ابن وقال. موسل عليه هللا قَ { :  وسلم عليه هللا صلى النبي}  ِبالصِّ . المؤمنون}  ِبهِ  َوَصدَّ

قِينَ  ُھدىً { :  قال كما}  اْلُمتَّقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  بقوله ذلك على واستدلوا ْدقِ ِبال َجاءَ  َوالَِّذي{ :  ومجاھد النخعي وقال}  لِْلُمتَّ  صِّ

قَ   على} الَِّذي{ فيكون ؛ فيه ما اتبعنا قد أعطيتمونا الذي ھذا:  فيقولون القيامة يوم بالقرآن يجيؤون الذين المؤمنون}  ِبهِ  َوَصدَّ

{ :  وقال. واحد أنه على الشعبي وتأول ، االسم لطول النون منه حذفت بل:  وقيل. جمع بمعنى من تكون كما جمع بمعنى ھذا

ْدقِ  اءَ جَ  الَِّذي  كذا فعلوا وزيد ، فعلوا ھو يعظم لمن يقال كما ؛ جماعة خبره ھذا على فيكون وسلم عليه هللا صلى محمد}  ِبالصِّ

 ابن قراءة وفي. الطبري واختاره ، وغيره عباس ابن قاله ؛ وجل عز هللا توحيد إلى دعا من كل في عام ذلك إن:  وقيل. وكذا

ْدقِ ِبال َجاَءوا َوالَِّذي{  مسعود قَ  صِّ ْدقِ  َجاءَ  َوالَِّذي{  الكوفي صالح أبي قراءة وفي. التفسير على قراءة وھي}  ِبهِ  َوَصدَّ  ِبالصِّ

قَ  {  في الكالم} البقرة{ في مضى وقد ، وجل عز هللا طاعة في صدق أي ، به بمجيئه وصدق معنى على مخففا}  ِبهِ  َوَصدَّ

 أي ؛ عندي إكرام لك:  يقال كما ، الجنة في النعيم من أي}  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما ُھمْ لَ { . جمعا ويكون واحدا يكون وأنه}  الَِّذي

 .اآلخرة في والثواب الدنيا في الثناء}  اْلُمْحِسِنينَ  َجَزاءُ  َذلِكَ { . ذلك مني ينالك

ُ  لُِيَكفِّرَ { :  تعالى قوله ُ  لُِيَكفِّرَ {  صّدقوا أي}  َعْنُھمْ  هللاَّ  قبل عملوا بما يؤاخذھم وال يكرمھم أي}  َعِملُوا الَِّذي أَْسَوأَ { . } َعْنُھمْ  هللاَّ

 .الجنة وھي}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي ِبأَْحَسنِ {  الدنيا في الطاعات على يثيبھم أي}  أَْجَرُھمْ  َوَيْجِزَيُھمْ { . اإلسالم

ُ  أَلَْيسَ { ] 36: [ اآلية فُوَنكَ َويُ  َعْبَدهُ  بَِكافٍ  هللاَّ ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  بِالَِّذينَ  َخوِّ  } َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

ُ  َيْھدِ  َوَمنْ { ] 37: [ اآلية ُ  أَلَْيسَ  ُمِضلٍّ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ  } اْنتَِقامٍ  ِذي بَِعِزيزٍ  هللاَّ

ُ  أَلَْيسَ { :  تعالى قوله  في تحذف أال األصل وكان ؛ بعدھا التنوين وسكون لسكونھا}  ِبَكافٍ {  من الياء حذفت}  َعْبَدهُ  ِبَكافٍ  هللاَّ

:  فيقول األصل على الوقف في يثبتھا من العرب ومن. الوصل في كذلك أنھا ليعلم حذفت أنھا إال ، التنوين لزوال الوقف

 حمزة وقرأ. وكيدھم المشركين وعيد هللا يكفيه وسلم عليه هللا صلى محمدا يعني بالتوحيد}  َعْبَدهُ {  العامة وقراءة. كافي

فُوَنكَ { :  عقيبه لقوله الجماعة قراءة عبيدة أبو واختار. بھم والمؤمنون األنبياء أو األنبياء وھم}  ِعَباِدهِ {  والكسائي  ِبالَِّذينَ  َوُيَخوِّ

 القراءة تكون ھذا وعلى}  ُخْسرٍ  لَفِي َسانَ اأْلِنْ  إِنَّ { :  قائل من عز كقوله ؛ الجنس لفظ العبد يكون أن ويحتمل. }  ُدوِنهِ  ِمنْ 

. السالم عليه إبراھيم قال حتى ، باألصنام المؤمنين يخوفون كانوا فإنھم ، األصنام شر والكفاية. الثانية إلى راجعة األولى

ُكمْ  َتَخافُونَ  َوال أَْشَرْكُتمْ  َما أََخافُ  َوَكْيفَ { ِ  أَْشَرْكُتمْ  أَنَّ َّ  ھذا ، الكافر وعبده المؤمن عبده كاف هللا إن:  انيالجرج وقال. } ِبا

 .بالعقاب وھذا بالثواب

فُوَنكَ { :  تعالى قوله  آلھتنا؟ أتسب:  فقالوا ، األوثان مضرة وسلم عليه هللا صلى النبي خوفوا أنھم وذلك}  ُدوِنهِ  ِمنْ  ِبالَِّذينَ  َوُيَخوِّ

 له فقال. بالفأس ليكسرھا العزى إلى الوليد بن خالد مشى:  قتادة وقال. بسوء أوتصيبنك لتخبلنك ذكرھا عن تكف لم لئن

 لخالد وتخويفھم. بالفأس كسرھا حتى أنفھا فھشم العزى إلى خالد فعمد ، شيء لھا يقوم ال شدة لھا فإن خالد يا أحذركھا: سادنھا

 جمعھم بكثرة وسلم عليه هللا صلى النبي تخويفھم اآلية في ويدخل. خالدا وجه الذي ألنه ؛ وسلم عليه هللا صلى للنبي تخويف

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ } {  ُمْنَتِصرٌ  َجِميعٌ  َنْحنُ  َيقُولُونَ  أَمْ { :  قال كما ؛ وقوتھم ُ  َيْھدِ  َوَمنْ { . تقدم}  َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ  ُمِضلٍّ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

ُ  أَلَْيسَ   .رسله أوعادى عاداه ممن أي}  اْنِتَقامٍ  ِذي ِبَعِزيزٍ  هللاَّ
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َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَئِنْ { ] 38: [ اآلية ُ  لََيقُولُنَّ  َواأْلَْرضَ  السَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ  قُلْ  هللاَّ ُ  أََراَدنِيَ  إِنْ  هللاَّ  بُِضرٍّ  هللاَّ
هِ  َكاِشَفاتُ  ُھنَّ  َھلْ  ُ  َحْسبِيَ  قُلْ  َرْحَمتِهِ  ُمْمِسَكاتُ  ُھنَّ  َھلْ  ةٍ بَِرْحمَ  أََراَدنِي أَوْ  ُضرِّ لُ  َعلَْيهِ  هللاَّ لُونَ  َيَتَوكَّ  } اْلُمَتَوكِّ

 } َتْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  َعاِملٌ  إِنِّي َمَكاَنتُِكمْ  َعلَى اْعَملُوا َقْومِ  َيا قُلْ { ] 39: [ اآلية

 } ُمقِيمٌ  َعَذابٌ  َعلَْيهِ  َوَيِحلُّ  ُيْخِزيهِ  َعَذابٌ  َيأْتِيهِ  َمنْ { ] 40: [ اآلية

ا{ ] 41: [ اآلية َما َضلَّ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  اْھَتَدى َفَمنِ  بِاْلَحقِّ  لِلنَّاسِ  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلَنا إِنَّ  } بَِوِكيلٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما َعلَْيَھا َيِضلُّ  َفإِنَّ

َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ {  محمد يا سألتھم ولئن أي}  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ { :  تعالى قوله ُ  لََيقُولُنَّ  َواألَْرضَ  السَّ  عبادتھم مع أنھم بين}  هللاَّ

 رسول وأنت ، تعالى  مخلوقة ھي التي بآلھتھم يخوفونك فكيف الخالق ھو هللا كان وإذا ، هللا ھو الخالق بأن مقرون األوثان

 أََفَرأَْيُتمْ { بھذا اعترافھم بعد محمد يا لھم قل أي}  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ  لْ قُ { . واألرض السماوات وخلق خلقھا الذي هللا

ُ  أََراَدِنيَ  إِنْ } {  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما هِ  َكاِشَفاتُ  ُھنَّ  َھلْ {  وبالء بشدة}  ِبُضرٍّ  هللاَّ  يأََراَدنِ  أَوْ {  األصنام ھذه يعني}  ُضرِّ

 ال قالوا:  غيره وقال. فسكتوا وسلم عليه هللا صلى النبي فسألھم:  مقاتل قال}  َرْحَمِتهِ  ُمْمِسَكاتُ  ُھنَّ  َھلْ {  ورخاء نعمة} ِبَرْحَمةٍ 

ُ  َحْسِبيَ  قُلْ { :  فنزلت. تشفع ولكنھا هللا قدره شيئا تدفع  تكشف ال أي ال فسيقولون يعني ؛ عليه الكالم لداللة الجواب ترك}  هللاَّ

ُ  َحْسبِيَ {  أنت}  قُلْ {  فـ تمسك وال لُونَ  َيَتَوكَّلُ  َعلَْيهِ {  و اعتمدت أي توكلت عليه أي}  هللاَّ  تقدم وقد. المعتمدون يعتمد}  اْلُمَتَوكِّ

هِ  َكاِشَفاتُ {  عاصما عدا ما والكوفيون كثير وابن نافع وقرأ. التوكل في الكالم  وھي وشيبة وعمر أبو وقرأ. تنوين بغير}  ُضرِّ

هِ  َكاِشَفاتُ  ُھنَّ  َھلْ {  وعاصم الحسن قراءة من المعروفة  أبي اختيار وھو األصل على بالتنوين}  َرْحَمِتهِ  ُمْمِسَكاتُ { . }  ُضرِّ

 :  الشاعر قال. أجود التنوين كان كذلك كان وإذا ، االستقبال معنى في فاعل اسم ألنه ؛ حاتم وأبي عبيد

 عادي ظالم عمير يوم بالليل...  وتھمبي عن عميرا الضاربون

 فخفضت حاجز االسمين بين يبق لم التنوين حذفت فإذا ، التحقيق على التنوين وحذف ، التنوين فيه يجز لم ماضيا ولوكان

ً { :  تعالى هللا قال ؛ حسن موجود العرب كالم في كثير التنوين وحذف. باإلضافة الثاني ا{ :  لوقا} اْلَكْعَبةِ  َبالِغَ  َھْديا  ُمْرِسلُو إِنَّ

اَقةِ  ْيدِ  ُمِحلِّي َغْيرَ {  ذلك ومثل:  سيبويه قال}  اْلنَّ  :  سيبويه وأنشد}  الصَّ

 مخراق بن عون أخا رب أوعبد...  لحاجتنا دينار باعث أنت ھل

 :  النابغة وقال

 الثمد وارد شراع حمام إلى...  نظرت إذ الحي فتاة كحكم احكم

هِ  َكاِشَفاتُ {  مثل ؛ التنوين فحذف الثمد وارد معناه  } ُضرِّ

 َفَسْوفَ {  عندي تمكنت التي جھتي على أي مكانتي على أي}  َعاِملٌ  إِنِّي َمَكاَنِتُكمْ  َعلَى اْعَملُوا َقْومِ  َيا قُلْ { :  تعالى قوله

 .}األنعام{ في مضى وقد. } َمَكاَنتُِكمْ {  بالجمع بكر أبو وقرأ. } َتْعلَُمونَ 
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ا{ . اآلخرة في أي}  ُمقِيمٌ  َعَذابٌ  َعلَْيهِ  َوَيِحلُّ { . والسيف بالجوع وذلك الدنيا في أي ويذله يھينه أي}  ُيْخِزيهِ  َعَذابٌ  يهِ َيأْتِ  َمنْ {   إِنَّ

َما َضلَّ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  اْھَتَدى َفَمنِ  ِباْلَحقِّ  لِلنَّاسِ  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلَنا  .تقدم}  بَِوِكيلٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما اَعلَْيھَ  َيِضلُّ  َفإِنَّ

ُ { ] 42: [ اآلية  إِلَى اأْلُْخَرى َوُيْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعلَْيَھا َقَضى الَّتِي َفُيْمِسكُ  َمَناِمَھا فِي َتُمتْ  لَمْ  َوالَّتِي َمْوتَِھا ِحينَ  األَْنفُسَ  َيَتَوفَّى هللاَّ
ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  ُمَسّمىً  أََجلٍ   } َيَتَفكَّ

 :  مسائل أربع فيه

ُ { :  تعالى قوله - األولى . فيه اختلف}  َمَناِمَھا فِي َتُمتْ  َلمْ  َوالَِّتي{  آجالھا فناء عند يقبضھا أي}  َمْوِتَھا ِحينَ  األَْنفُسَ  َيَتَوفَّى هللاَّ

 النائمة وھي}  األُْخَرى َوُيْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعلَْيَھا َقَضى الَِّتي َفُيْمِسكُ {  أجسادھا في أرواحھا بقاء مع التصرف عن يقبضھا:  فقيل

. أجلھا انقضاء عند منامھا في تمت لم التي ويقبض المعنى:  الفراء وقال. عيسى ابن قال ؛ موتھا أجل إلى بالتصرف فيطلقھا

 إن:  المفسرين من وغيره عباس ابن وقال. نومھا وفاتھا تمت لم والتي ھذا على التقدير فيكون ؛ نومھا توفيھا يكون وقد:  قال

 أرواح هللا أمسك األجساد إلى الرجوع جميعھا أراد فإذا ، منھا هللا شاء ما فتتعارف المنام في تلتقي واألموات األحياء أرواح

 وأرواح ، ماتوا إذا األموات أرواح يقبض هللا إن:  جبير بن سعيد وقال. أجسادھا إلى األحياء أرواح وأرسل ، عنده األموات

 علي قال. يعيدھا أي}  األُْخَرى َوُيْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعلَْيَھا َقَضى الَِّتي َفُيْمِسكُ {  تتعارف أن هللا شاء ما فتتعارف ، ناموا إذا األحياء

 إرسالھا بعد أتهر وما ، الصادقة الرؤيا فھي جسدھا إلى إرسالھا قبل السماء في وھي النائم نفس رأته فما:  عنه هللا رضي

 .الكاذبة الرؤيا فھي األباطيل إليھا وتخيل ، الشياطين تلقيھا جسدھا في استقرارھا وقبل

 توقظون وكما تموتون فكذلك تنامون كما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي وعن. وفاة والموت وفاة النوم:  زيد ابن وقال

 ؟ الجنة أھل أينام هللا رسول يا:  قيل عبدهللا بن جابر حديث من مرفوعا يورو. الموت أخو النوم:  عمر وقال". تبعثون فكذلك

 مثل بينھما وروح نفس آدم ابن في: " عباس ابن وقال. الدارقطني خرجه" فيھا موت ال والجنة الموت أخو النوم ال: "  قال

 يقبض ولم نفسه هللا قبض العبد نام فإذا ، كوالتحري النفس بھا التي والروح ، والتمييز العقل بھا التي فالنفس ، الشمس شعاع

 في المقبوضة النفس أن اآلية من المفھوم إذ بعد ھذا وفي:  نصر أبو القشيري قال. والزجاج األنباري ابن قول وھذا". روحه

 في الروح هللا يقبض فإذاً }  ُمَسّمىً  أََجلٍ  ىإِلَ  األُْخَرى َوُيْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعلَْيَھا َقَضى الَِّتي َفُيْمِسكُ { :  قال ولھذا ؛ واحد شيء الحال

 ، مقبوض شيء فكأنه التصرف عن يحبسه بما يغمره أنه فمعناه النوم حال في قبضه فما ، الموت وحالة النوم حالة في حالين

 كما فيعود عنه الحابس يزيل أي}  األُْخَرى َوُيْرِسلُ { :  وقوله. القيامة يوم إلى يرسله وال يمسكه فھو الموت حال في قبضه وما

 الموت بخلق الموت حالة في وتوفيھا. اإلدراك محل في واآلفة الغفلة وخلق الحس بإزالة النوم حال في األنفس فتوفي. كان

 ْرِسلُ َويُ {  ؟ الموت فيھا خلق وقد كيف اإلدراك فيھا يخلق بأال}  اْلَمْوتَ  َعلَْيَھا َقَضى الَِّتي َفُيْمِسكُ { . بالكلية الحس وإزالة

 .اإلحساس إليھا يعيد بأن}  األُْخَرى

 شيء أنھما واألظھر. ذكرنا ما على شيئان أو واحد شيء ھما ھل ؛ والروح النفس في اآلية ھذه من الناس اختلف وقد -الثانية

 صلى هللا لرسو دخل:  قالت سلمة أم حديث ذلك من. الباب ھذا في نذكره ما على الصحاح اآلثار عليه تدل الذي وھو ، واحد

:  قال ھريرة أبي وحديث" البصر تبعه قبض إذا الروح إن: " قال ثم ، فأغمضه بصره شق وقد سلمة أبي على وسلم عليه هللا
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 خرجھما" نفسه بصره يتبع حين فذلك: " قال" بصره شخص مات إذا اإلنسان تروا ألم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 الطيبة النفس أيتھا اخرجي قالوا صالحا الرجل كان فإذا المالئكة تحضر" :  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن وعنه. مسلم

 ثم تخرج حتى ذلك لھا يقال يزال فال غضبان غير راض ورب وريحان بروح وأبشري حميدة اخرجي الطيب الجسد في كانت

 أبي عن مسلم صحيح وفي. التذكرة في ذكرناه وقد ؛ ماجة ابن خرجه صحيح وإسناده الحديث وذكر..." السماء إلى بھا يعرج

 أخذ:  الوادي حديث في بالل وقال. الحديث وذكر..." . بھا يصعدان ملكان تلقاھا المؤمن روح خرجت إذا: " قال ھريرة

:  الوادي ثحدي في أسلم بن زيد حديث في له مقابال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال. بنفسك أخذ الذي هللا رسول يا بنفسي

 " .ھذا غير حين في إلينا ردھا ولوشاء أرواحنا قبض هللا إن الناس أيھا يا"

 السماء إلى وبه ، ويدرج يلف أكفانه وفي ويخرج يجذب ، المحسوسة لألجسام مشابك لطيف جسم أنه فيه والصحيح - الثالثة

 حديث في كما ؛ وخبيثة طيبة ريح ذو وأنه ، ويدين بعينين وھو ، آخر له وليس أول له مما وھو ، يفنى وال يموت ال ، يعرج

 وأمور الموتى بأحوال التذكرة كتاب في كله بھذا األخبار ذكرنا وقد ؛ األعراض صفة ال األجسام صفة وھذه. ھريرة أبي

 .أعلم وهللا. الجسم ةصف وھذه ؛ الجسد من خروجھا إلى النفس يعني}  اْلُحْلقُومَ  َبلََغتِ  إَِذا َفلَْوال{ :  تعالى وقال. اآلخرة

 داخلة فليأخذ فراشه إلى أحدكم أوى إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي حديث من ومسلم البخاري خرج

 األيمن شقه على فليضطجع يضطجع أن أراد فإذا فراشه على بعد خلفه ما يعلم ال فإنه هللا ولُيسم فراشه بھا فلينفض إزاره

" فارحمھا: " والترمذي ماجة وابن البخاري وقال". لھا فاغفر نفسي أمسكت إن أرفعه وبك جنبي وضعت ربي كسبحان وليقل

 الذي  الحمد فليقل استيقظ وإذا: " الترمذي زاد" الصالحين عبادك به تحفظ بما فاحفظھا أرسلتھا وإن" : "لھا فاغفر: " بدل

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال حذيفة عن البخاري وخرج. " بذكره لي وأذن روحي علي ورد جسدي في عافاني

 أحيانا الذي  الحمد: " قال استيقظ وإذا" وأحيا أموت باسمك اللھم: " يقول ثم ؛ خده تحت يده وضع الليل من مضجعه أخذ إذا

 " .النشور وإليه أماتنا ما بعد

 هللا قضى أي ؛ نصبا}  اْلَمْوتَ {  الفاعل مسمى أنه على العامة قراءة ھذه}  اْلَمْوتَ  َھاَعلَيْ  َقَضى الَِّتي َفُيْمِسكُ { :  تعالى قوله

ُ { :  اآلية أول في لقوله ؛ عبيد وأبي حاتم أبي اختيار وھو عليھا  ويحيى األعمش وقرأ. عليھا يقضي فھو}  األَْنفُسَ  َيَتَوفَّى هللاَّ

 األولى القراءة أن غير واحد والمعنى ، النحاس. فاعله يسم لم ما على}  اْلَمْوتَ  ْيَھاَعلَ  َقَضى الَّتِي{  والكسائي وحمزه وثاب بن

 وانفراده قدرته عظيم على تنبيه اآلية وفي. } وُيرَسلُ { يقرؤوا ولم} وُيرِسلُ { على أجمعوا قد ألنھم ؛ الكالم بنسق وأشبه أبين

 الميت نفس هللا قبض في يعني}  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ { . سواه ذلك على يقدر ال ، ويميت ويحيي ، يشاء ما يفعل وأنه ، باأللوھية

ُرونَ  لَِقْومٍ {  الميت نفس وحبسه النائم نفس وإرساله ، والنائم  مثل اإلنسان روح:  يقول معتمرا سمعت األصمعي وقال}  َيَتَفكَّ

 حال في شيء الروح من يرسل أنه اآلية عنىفم ؛ فتدخل فتجيء تطوى ثم تمضى ثم فيمضى ، الروح فترسل ، الغزل كبة

 وقيل. فعاد منھا انبسط ما روحه معظم جذب المرء استيقظ فإذا ، خفيا اتصاال منھا يخرج بما متصل البدن في ومعظمھا النوم

وحِ  َعنِ  َوَيْسأَلوَنكَ { :  التنزيل وفي ؛ ھذا غير وحُ  قُلِ  الرُّ  .}سبحان{ في تقدم وقد. هللا إال قتهحقي يعلم ال أي}  َربِّي أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ
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َخُذوا أَمِ { ] 43: [ اآلية ِ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ ً  َيْملُِكونَ  ال َكاُنوا أََولَوْ  قُلْ  ُشَفَعاءَ  هللاَّ  } َيْعقِلُونَ  َوال َشْيئا

ِ  قُلْ { ] 44: [ اآلية َّ َفاَعةُ  ِ ً  الشَّ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  َجِميعا  } ُتْرَجُعونَ  لَْيهِ إِ  ُثمَّ  َواأْلَْرِض  السَّ

ُ  ُذِكرَ  َوإَِذا{ ] 45: [ اآلية تْ  َوْحَدهُ  هللاَّ  } َيْسَتْبِشُرونَ  ُھمْ  إَِذا ُدونِهِ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُذِكرَ  َوإَِذا بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  قُلُوبُ  اْشَمأَزَّ

َخُذوا أَمِ { :  تعالى قوله  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {  أي ؛ لم يتضمن ما الكالم وفي األصنام يعني اتخذوا بل أي}  ُشَفَعاءَ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ

ُرونَ  لَِقْومٍ  ً  َيْملُِكونَ  ال َكاُنوا أََوَلوْ  قُلْ { . شفعاء آلھتھم اتخذوا ولكنھم يتفكروا لم}  َيَتَفكَّ  شفعاء أتتخذونھم محمد يا لھم قل أي}  َشْيئا

َِّ  قُلْ { . إنكار استفھام وھذا. جمادات ألنھا}  َيْعقِلُونَ  َوال{  الشفاعة من شيئا يملكون ال كانوا وإن َفاَعةُ  ِ ً  الشَّ  أن في نص}  َجِميعا

. } َضىاْرتَ  لَِمنِ  إاِلَّ  َيْشَفُعونَ  َوال{  شفاعته من إال شافع فال}  ِبإِْذِنهِ  إاِلَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  قال كما وحده  الشفاعة

} ً ً { :  قيل فإن. الحال على نصب}  َجِميعا  مصدر الشفاعة أن فالجواب. واحدة والشفاعة فصاعدا لالثنين يكون إنما}  َجِميعا

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ { :  والجميع االثنين عن يؤدي والمصدر  .}  ُتْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  ُثمَّ  َواأْلَْرِض  السَّ

ُ  ُذِكرَ  َوإَِذا{ :  تعالى قوله تْ { . يونس عند الحال وعلى ، وسيبويه الخليل عند المصدر على نصب}  َوْحَدهُ  هللاَّ  قال}  اْشَمأَزَّ

. أنكرت المؤرج وقال. وتعصت وكفرت واستكبرت نفرت:  قتادة وقال. ومجاھد عباس ابن قول وھو. انقبضت:  المبرد

 :  كلثوم بن عمرو قال. واالزورار النفور االشمئزاز وأصل

 زبونا عشوزنة وولتھم...  اشمأزت بھا الثقاف عض اإذ

 َوإَِذا{ . وكفروا نفروا" هللا إال إله ال" لھم قيل إذا المشركون وكان. المذعور وھو الفزع من ذعر الرجل اشمأز:  زيد أبو وقال

 تلك} النجم{ سورة قراءته عند وسلم يهعل هللا صلى النبي أمنية في الشيطان ألقى حين األوثان يعني}  ُدوِنهِ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُذِكرَ 

 .والسرور البشر وجوھھم في يظھر أي}  َيْسَتْبِشُرونَ  ُھمْ  إَِذا{ . المفسرين جماعة قاله. ترتجى شفاعتھم وإن العلى الغرانيق

َماَواتِ  َفاِطرَ  اللَُّھمَّ  قُلِ { ] 46: [ اآلية َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمَ  َواأْلَْرِض  السَّ  } َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا َما فِي ِعَباِدكَ  َبْينَ  َتْحُكمُ  تَ أَنْ  َوالشَّ

ً  اأْلَْرِض  فِي َما َظلَُموا لِلَِّذينَ  أَنَّ  َولَوْ { ] 47: [ اآلية  ِمنَ  لَُھمْ  َوَبَدا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  اْلَعَذابِ  ُسوءِ  ِمنْ  بِهِ  الْفَتَدْوا َمَعهُ  َوِمْثلَهُ  َجِميعا
 ِ  } َيْحَتِسُبونَ  َيُكوُنوا لَمْ  َما هللاَّ

َئاتُ  لَُھمْ  َوَبَدا{ ] 48: [ اآلية  } َيْسَتْھِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا َما بِِھمْ  َوَحاقَ  َكَسُبوا َما َسيِّ

َماَواتِ  َفاِطرَ  اللَُّھمَّ  قُلِ { :  تعالى قوله  أن سيبويه عند يجوز وال}  اْلَغْيبِ  َعالِمَ {  وكذا مضاف نداء ألنه نصب}  َواألَْرِض  السَّ

:  قال عوف بن عبدالرحمن بن سلمة أبي عن مسلم صحيح وفي}  َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا َما فِي ِعَباِدكَ  َبْينَ  َتْحُكمُ  أَْنتَ { . نعتا يكون

 من امق إذا كان:  قالت ؟ الليل من قام إذا صالته يستفتح وسلم عليه هللا صلى النبي كان شيء بأي عنھا هللا رضي عائشة سألت

 بين تحكم أنت والشھادة الغيب عالم واألرض السماوات فاطر" وإسرافيل وميكائيل جبريل رب اللھم: " صالته افتتح الليل

 الربيع بلغ ولما" مستقيم صراط إلى تشاء من تھدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اھدني" يختلفون فيه كانوا فيما عبادك

َماَواتِ  َفاِطرَ  اللَُّھمَّ  قُلِ { :  قرأ عنھم هللا ضير علي بن الحسين قتل خيثم بن َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمَ  َواأْلَْرِض  السَّ  َبْينَ  َتْحُكمُ  أَْنتَ  َوالشَّ
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 قوله ، إياه أعطاه إال شيئا هللا فسأل قط أحد قرأھا ما آية ألعرف إني:  جبير بن سعيد وقال. }  َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا َما فِي ِعَباِدكَ 

َماَواتِ  َفاِطرَ  اللَُّھمَّ  قُلِ { :  تعالى َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمَ  َواأْلَْرِض  السَّ  .}  َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا َما فِي ِعَباِدكَ  َبْينَ  َتْحُكمُ  أَْنتَ  َوالشَّ

ً  ِض األَرْ  فِي َما{  وأشركوا كذبوا أي}  َظَلُموا لِلَِّذينَ  أَنَّ  َولَوْ { :  تعالى قوله  أي}  اْلَعَذابِ  ُسوءِ  ِمنْ  ِبهِ  الْفَتَدْوا َمَعهُ  َوِمْثلَهُ  َجِميعا

ِ  ِمنَ  لَُھمْ  َوَبَدا} { الرعد{و} عمران آل{ سورة في ھذا مضى وقد. اليوم ذلك عذاب سوء من  من}  َيْحَتِسُبونَ  َيُكوُنوا لَمْ  َما هللاَّ

:  وقيل. السدي وقاله. سيئات ھي فإذا حسنات أنھا توھموا أعماال عملوا:  قال مجاھد عن منصور رواه ما فيه روي ما أجل

 ويجوز. بالتوبة ينجون أنھم ظنوا كانوا وقد ، يتوبوا أن قبل الموت فأدركھم الموت قبل منھا يتوبون أنھم توھموا أعماال عملوا

ِ  ِمنَ  لَُھمْ  َوَبَدا{  فـ توبة غير من لھم يغفر أنه توھموا يكونوا أن  سفيان وقال. النار دخول من}  َيْحَتِسُبونَ  َيُكوُنوا لَمْ  َما هللاَّ

 المنكدر بن محمد جزع:  عمار بن عكرمة وقال. وقصتھم آيتھم ھذه الرياء ألھل ويل الرياء ألھل ويل:  اآلية ھذه في الثوري

ِ  ِمنَ  لَُھمْ  َوَبَدا{  هللا كتاب من آية أخاف :  قال ؟ الجزع ھذا ما:  له فقيل ، شديدا جزعا موته عند }  َيْحَتِسُبونَ  َيُكوُنوا لَمْ  َما هللاَّ

 الكفر من كسبوا ما عقاب أي}  َكَسُبوا َما َسيَِّئاتُ {  لھم ظھر أي}  لَُھمْ  َوَبَدا{ . أحتسب أكن لم ما لي يبدو أن أخشى فأنا

 .}  نَ َيْسَتْھِزُئو ِبهِ  َكاُنوا َما{  ونزل بھم أحاط أي}  ِبِھمْ  َوَحاقَ { . والمعاصي

ْلَناهُ  إَِذا ُثمَّ  َدَعاَنا ُضرٌّ  اأْلِْنَسانَ  َمسَّ  َفإَِذا{ ] 49: [ اآلية ا نِْعَمةً  َخوَّ َما َقالَ  ِمنَّ  ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ  فِْتَنةٌ  ِھيَ  َبلْ  ِعْلمٍ  َعلَى أُوتِيُتهُ  إِنَّ
 } َيْعلَُمونَ 

 } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َقالََھا َقدْ { ] 50: [ اآلية

َئاتُ  َفأََصاَبُھمْ { ] 51: [ اآلية َئاتُ  َسُيِصيُبُھمْ  َھُؤالءِ  ِمنْ  َظلَُموا َوالَِّذينَ  َكَسُبوا َما َسيِّ  } بُِمْعِجِزينَ  ُھمْ  َوَما َكَسُبوا َما َسيِّ

َ  أَنَّ  َيْعلَُموا أََولَمْ { ] 52: [ اآلية ْزقَ  ُسطُ َيبْ  هللاَّ  } ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  آلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

ْلَناهُ  إَِذا ُثمَّ { . المغيرة بن حذيفة في نزلت إنھا:  قيل}  َدَعاَنا ُضرٌّ  اأْلِْنَسانَ  َمسَّ  َفإَِذا{ :  تعالى قوله ا ِنْعَمةً  َخوَّ َما َقالَ  ِمنَّ  أُوِتيُتهُ  إِنَّ

}  ِعْلمٍ  َعلَى{ :  وقيل. عندي خير على}  ِعْلمٍ  َعلَى{  أيضا وعنه ، المكاسب بوجوه عندي}  ِعْلمٍ  َعلَى{ :  قتادة قال}  ِعْلمٍ  لَىعَ 

 إذا أني علمت قد قال أنه المعنى:  وقيل. إياه هللا علمني بعلم أي}  ِعْلمٍ  َعلَى{ :  الحسن وقال. بفضلي هللا من علم على أي

:  الفراء قال. بھا تختبر فتنة أوتيتھا التي النعم بل أي}  فِْتَنةٌ  ِھيَ  َبلْ { :  هللا فقال ؛ منزلة هللا عند لي أن الدنيا في ھذا أوتيت

 ال أي}  َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ { . فتنة أعطيته بل التقدير:  النحاس. لجاز فتنة ھو بل ولوكان ، الفتنة لتأنيث}  ِھيَ {  أنث

 .اختبار المال إعطاءھم أن يعلمون

َما{ :  قال حيث وغيره كقارون قبلھم الكفار يعني}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ { . الكلمة تأنيث على أنث}  َقالََھا َقدْ { :  تعالى قوله  أُوِتيُتهُ  إِنَّ

 هللا عذاب من أوالدھم وال أموالھم عنھم تغن لم أي للجحد}  َما } { َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما{ . }  ِعْنِدي ِعْلمٍ  َعلَى

 وقد. أعمالھم سيئات جزاء أي}  َكَسُبوا َما َسيَِّئاتُ  َفأََصاَبُھمْ { . استفھام}  َما{  فـ ؟ أموالھم أغنى الذي فما أي :  وقيل. شيئا

 بالجوع أي}  َكَسُبوا َما َسيَِّئاتُ  َسُيِصيُبُھمْ {  األمة}  َھُؤالءِ  ِمنْ {  أشركوا أي}  َظلَُموا َوالَِّذينَ { . سيئة السيئة جزاء يسمى

 .تقدم وقد. سابقيه وال هللا فائتين أي}  ِبُمْعِجِزينَ  ُھمْ  َوَما{ . والسيف
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َ  أَنَّ  َيْعلَُموا أََولَمْ { :  تعالى قوله ْزقَ  َيْبُسطُ  هللاَّ  ألنه ؛ بالذكر المؤمن خص}  ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  ياتٍ آَل  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

 .وإعظاما رفعة وتقتيره ، واستدراجا مكرا يكون قد الرزق سعة أن ويعلم. بھا وينتفع اآليات يتدبر الذي ھو

ِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { ] 53: [ اآلية َ  إِنَّ  هللاَّ ُنوبَ  َيْغفِرُ  هللاَّ ً  الذُّ  اْلَغفُورُ  ُھوَ  إِنَّهُ  َجِميعا
ِحيمُ   } الرَّ

ُكمْ  إِلَى َوأَنِيُبوا{ ] 54: [ اآلية  } ُتْنَصُرونَ  ال ُثمَّ  اْلَعَذابُ  َيأْتَِيُكمُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  لَهُ  َوأَْسلُِموا َربِّ

بُِعوا{ ] 55: [ اآلية ُكمْ  ِمنْ  إِلَْيُكمْ  ِزلَ أُنْ  َما أَْحَسنَ  َواتَّ  } َتْشُعُرونَ  ال َوأَْنُتمْ  َبْغَتةً  اْلَعَذابُ  َيأْتَِيُكمُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َربِّ

ْطتُ  َما َعلَى َحْسَرَتى َيا َنْفسٌ  َتقُولَ  أَنْ { ] 56: [ اآلية ِ  َجْنبِ  فِي َفرَّ اِخِرينَ  لَِمنَ  ُكْنتُ  َوإِنْ  هللاَّ  } السَّ

َ  أَنَّ  لَوْ  قُولَ تَ  أَوْ { ] 57: [ اآلية قِينَ  ِمنَ  لَُكْنتُ  َھَدانِي هللاَّ  } اْلُمتَّ

ةً  لِي أَنَّ  لَوْ  اْلَعَذابَ  َتَرى ِحينَ  َتقُولَ  أَوْ { ] 58: [ اآلية  } اْلُمْحِسنِينَ  ِمنَ  َفأَُكونَ  َكرَّ

ْبتَ  آَياتِي َجاَءْتكَ  َقدْ  َبلَى{ ] 59: [ اآلية  } اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوُكْنتَ  َواْسَتْكَبْرتَ  بَِھا َفَكذَّ

 موضع النداء ألن ؛ الياء حذفت شئت وإن}  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  تعالى قوله

 على اجتمعنا لما:  قال عمر عن عمر ابن عن نافع عن إسحاق بن محمد رواه ما فيه روي ما أجل ومن:  النحاس. حذف

 ، غفار بني أضاة الموعد:  فقلنا ، عتبة بن ربيعة أبي بن وعياش ، السھمي وائل بن العاصي بن وھشام أنا أتعدت ، الھجرة

 فكنا ، فافتتن فتن قد به وإذا ، ھشام عنا وحبس عتبة بن وعياش أنا فأصبحت. صاحبه فليمض حبس فقد منا تأخر من:  وقلنا

 ، توبة لھم نرى ال لحقھم لبالء افتتنوا ثم ، وسلم عليه هللا صلى برسوله وآمنوا وجل عز هللا عرفوا قد ھؤالء : بالمدينة نقول

 َتْقَنُطوا ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  كتابه في وجل عز هللا فأنزل ، أنفسھم في ھذا يقولون أيضا ھم وكانوا

:  ھشام قال. ھشام إلى بعثتھا ثم بيدي فكتبتھا:  عمر قال}  لِْلُمَتَكبِِّرينَ  َمْثوىً  َجَھنَّمَ  فِي أَلَْيسَ { :  تعالى قوله إلى}  هللاَِّ  ةِ َرْحمَ  ِمنْ 

 فلحقت بعيري على فجلست فرجعت ، فينا نزلت أنھا فعرفت فھمنيھا اللھم:  فقلت طوى ذي إلى بھا خرجت علي قدمت فلما

 وزنوا ، فأكثروا قتلوا المشركين من قوم كان:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد وعن. وسلم عليه هللا صلى هللا برسول

 وجل عز هللا فأنزل ؟ توبة لنا أن تخبرنا أو لحسن إليه تدعو ما إن:  إليه بعثوا أو وسلم عليه هللا صلى للنبي فقالوا ، فأكثروا

 عباس ابن وعن.}الفرقان{ آخر في مضى وقد. بمعناه البخاري ذكره}  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا ينَ الَّذِ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  اآلية ھذه

 ونسلم نھاجر وكيف ، له يغفر لم هللا حرم التي النفس وقتل األوثان عبد من أن محمد بزعم:  قالوا مكة أھل في نزلت أيضا

 على أسرفوا المسلمين من قوم في نزلت إنھا:  وقيل. اآلية ھذه هللا فأنزل هللا حرم التي النفس وقتلنا آخر إلھا هللا مع عبدنا وقد

 قاتل وحشي في نزلت وعطاء أيضا عباس ابن وقال. الجاھلية في لھم سبقت لذنوب منھم يتقبل أال وخافوا ، العبادة في أنفسھم

 هللا صلى النبي إلى وحشي أتى:  قال عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن وروى:  إسالمه يقبل ال هللا أن ظن ألنه ؛ حمزة

 أحب كنت قد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. هللا كالم أسمع حتى فأجرني مستجيرا أتيتك محمد يا:  فقال ؛ وسلم عليه

 النفس وقتلت با أشركت فإني:  قال" هللا كالم تسمع حتى جواري في فأنت مستجيرا أتيتني إذ فأما جوار غير على أراك أن
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 َمعَ  َيْدُعونَ  ال َوالَِّذينَ { :  نزلت حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فصمت ؟ توبة منى هللا يقبل ھل ، وزنيت هللا حرم التي

ً  هللاَِّ  مَ  الَِّتي النَّْفسَ  َيْقُتلُونَ  َوال آَخرَ  إِلَھا ُ  َحرَّ  ال فلعلي شرطا أرى فقال ؛ عليه فتالھا ةاآلي آخر إلى}  َيْزُنونَ  َوال ِباْلَحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ

َ  إِنَّ { :  فنزلت. هللا كالم أسمع حتى جوارك في أنا ، صالحا أعمل  فدعا}  َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ

 ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا{ :  فنزلت. هللا كالم أسمع حتى جوارك في أنا يشاء ال ممن فلعلي:  قال ؛ عليه فتال به

 أسماء عن حوشب بن شھر عن ثابت عن سلمة بن حماد وروى. فأسلم. شرطا أرى ال اآلن نعم:  فقال}  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا

َ  إِنَّ  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  يقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت أنھا  َيْغفِرُ  هللاَّ

ُنوبَ  ً  الذُّ ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ُھوَ  إِنَّهُ  يبالي وال َجِميعا َ  إِنَّ {  مسعود ابن مصحف وفي. } الرَّ ُنوبَ  َيْغفِرُ  هللاَّ ً  الذُّ  بوأ قال. }  َيَشاءُ  لَِمنْ  َجِميعا

 وھو ، له يغفر أن شاء من وجل عز هللا عرف وقد. يشاء لمن هللا يغفر أي ، التفسير على القراءتان وھاتان:  النحاس جعفر

 ذنوبه له مغفور فالتائب}  َربُِّكمْ  إِلَى َوأَِنيُبوا{  بعده ما التائب يريد أنه على ودل ، كبيرة له تكن ولم صغيرة عمل من أو التائب

 ھذه من أوسع آية القرآن في ما:  طالب أبي بن علي وقال. فيه إشكال ال فھذا}  َتابَ  لَِمنْ  لََغفَّارٌ  َوإِنِّي{  ذلك ىعل يدل جميعا

: عمر بن عبدهللا وقال. } سبحان{ في ھذا مضى وقد}  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  اآلية

 َعلَى لِلنَّاسِ  َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  َوإِنَّ { :  تعالى قوله القرآن في آية أرجى وقال عباس ابن عليھم فرد القرآن في آية أرجى وھذه

 .بيانه} الحجر{ في مضى وقد. وفتحھا النون بكسر} َتْقَنُطوا وال{ وقرئ. }الرعد{ في مضى وقد}  ُظْلِمِھمْ 

 ، إليه والرجوع بالتوبة أمر له يغفر الشرك من تاب من أن بين لما. بالطاعة إليه ارجعوا أي}  َربُِّكمْ  إِلَى َوأَِنيُبوا {:  تعالى قوله

 ال ُثمَّ {  الدنيا في}  اْلَعَذابُ  َيأِْتَيُكمُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ {  وأطيعوا له اخضعوا أي}  لَهُ  َوأَْسلُِموا{ . باإلخالص هللا إلى الرجوع واإلنابة

 يطيل أن السعادة من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر حديث من وروى. عذابه من تمنعون ال أي}  ُتْنَصُرونَ 

 ".بعمله ويعجب المرء يعمل أن الشقاوة من وإن ، اإلنابة ويرزقه الطاعة في المرء عمر هللا

ِبُعوا{ :  تعالى قوله  ھو}  أُْنِزلَ  َما أَْحَسنَ } {  َتْشُعُرونَ  ال َوأَْنُتمْ  َبْغَتةً  اْلَعَذابُ  َيأِْتَيُكمُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  ْيُكمْ إِلَ  أُْنِزلَ  َما أَْحَسنَ  َواتَّ

 في به هللا أمر ما األحسن:  السدي وقال. معصيته واجتنبوا ، طاعته التزموا:  الحسن قال ما والمعنى ، حسن وكله القرآن

 ثم ، والزبور واإلنجيل التوراة كتب هللا أنزل:  وقال. علمه إلى المتشابه علم وكلوا ، المحكمات يعني:  زيد ناب وقال. كتابه

 الكتب وجميع الكتب جميع على قاض ناسخ ألنه أحسن ھذا:  وقيل. المعجز وھو األحسن فھو باتباعه وأمر القرآن أنزل

 السالم عليه النبي هللا علم ما:  وقيل. والقصاص العفو بين السالم عليه نبيه خير تعالى هللا ألن ؛ العفو يعني:  وقيل. منسوخة

 .الماضية األمم أخبار من إليكم أنزل ما أحسن:  وقيل. األحسن فھو القرآن من إليه أوحى وما ؛ حسن فھو بقرآن وليس

 حذر البصريين وعند تقول لئال الكوفيين وعند}  َتقُولَ  أَنْ {  كراھة أي نصب موضع في} أن} { َنْفسٌ  َتقُولَ  أَنْ {  -تعالى قوله

 لم قلت فإن:  الزمخشري}  اْلَعَذابُ  َيأِْتَيُكمُ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ { :  ھذا قيل قال ألنه}  َنْفسٌ  َتقُولَ  أَنْ {  قبل من أي:  وقيل. } َتقُولَ  أَنْ {

 الكفر في بلجاج إما ، األنفس من متميزة نفسا ديري أن ويجوز. الكافر نفس وھى األنفس بعض بھا المراد ألن:  قلت ؟ نكرت

 :  األعشى قال كما التكثير يراد أن ويجوز. عظيم بعقاب أو ، شديد

 معضبا الرأس ينفض كريم أتاني...  بجوه ھتفت لو بقيع ورب
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. التكثير إال قصدي وال ، قارعت بطل ورب ، قطعت بلد رب:  ونظيره ، واحدا كريما ال ينصرونه الكرام من أفواجا يريد وھو

 بھا ألحقوا وربما ، الصوت بمد االستغاثة في وأمكن أخف ألنھا ؛ ألف الياء من فأبدل}  َحْسَرَتى َيا{  واألصل}  َحْسَرَتا َيا{ 

 :  الفراء أنشد ؛ الھاء

 للسانيه قربته أتى إذا...  ناجيه بحمار مرحباه يا

ْطتُ {  الندامة والحسرة}  َحْسَرَتاى َيا{ :  جعفر أبو قرأھا وكذلك. ضافةاإل على لتدل ؛ األلف بعد الياء بھا ألحقوا وربما  فِي َفرَّ

ِ  َجْنبِ   أبو وقال. به والعمل القرآن يعني:  قال. وجل عز هللا ذكر في أي:  الضحاك وقال. هللا طاعة في:  الحسن قال}  هللاَّ

 في أي فالن جنب في يعيش فالن يقال ؛ والجوار القرب الجنب:  اءالفر وقال. هللا ثواب في أي}  هللاَِّ  َجْنبِ  فِي{ :  عبيدة

اِحبِ {  ومنه ؛ جواره  في فرطت ما على أي:  الزجاج وقال. الجنة وھو وقربه جواره طلب في فرطت ما أي}  ِباْلَجْنبِ  َوالصَّ

 جنبك في تجرعت:  تقول ؛ اجنب الشيء إلى والطريق السبب تسمي والعرب. إليه دعاني الذي هللا طريق ھو الذي الطريق

ِ  َجْنبِ  فِي{ :  وقيل. مرضاتك وألجل وسببك ألجلك أي ؛ غصصا  وجل عز هللا رضا إلى يؤدي الذي الجانب في أي}  هللاَّ

 :  الشاعر قال ، جنبا الجانب تسمي والعرب ، وثوابه

 جنب واألمير جنب الناس...  القلب لذاك مجھودا قسم

 قال ؛ حاجتي جنب في ذلك فعلت ما يقال ؛ هللا أمر من تركت أي:  عرفة ابن وقال. جانب من رواألمي جانب من الناس يعني

 :  كثير

 تقطع عليك حرى كبد له...  عاشق جنب في هللا تتقين أال

 وال ممشى مشى وال مجلسا رجل جلس ما: " قال أنه صلى النبي عن ويروى. هللا أمر من ضيعت أي ؛ مجاھد قال وكذا

 إبراھيم وقال. بمعناه داود أبو خرجه ؛ حسرة أي" القيامة يوم ترة عليه كان إال فيه وجل عز هللا يذكر لم جعامضط اضطجع

 فيه وعمل ورثه قد ، غيره ميزان في القيامة يوم الدنيا في هللا آتاه الذي ماله الرجل يرى أن القيامة يوم الحسرات من:  التيمي

 من منزلة أقرب الدنيا في إياه هللا خوله الذي عبده الرجل يرى أن الحسرات ومن ، رهوز اآلخر وعلى أجره له كان ، بالحق

اِخِرينَ  لَِمنَ  ُكْنتُ  َوإِنْ { . ھو وعمي القيامة يوم أبصر قد الدنيا في أعمى يعرفه رجال يرى أو ، وجل عز هللا  كنت وما أي}  السَّ

 أھلھا من سخر حتى هللا طاعة ضيع أن يكفه لم:  قتادة قال:  تعالى هللا اءوبأولي الدنيا في وبالرسول بالقرآن المستھزئين من إال

 إال كنت وما:  وقيل. سخريتي حال في فرطت أي ؛ ساخر وأنا فرطت:  قال كأنه ؛ الحال على النصب}  ُكْنتُ  َوإِنْ {  ومحل

 .تعالى هللا غير عبادة في إال سعيي كان ما أي ؛ وباطل ولعب سخرية في

َ  أَنَّ  لَوْ {  النفس ھذه}  َتقُولَ  أَوْ { :  ىتعال قوله  قول الھتديت ھداني هللا أن لو القول وھذا. دينه إلى أرشدني أي}  َھَداِني هللاَّ

ُ  َشاءَ  َلوْ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َسَيقُولُ { :  قوله في عنھم وعز جل الرب أخبر فيما المشركين احتجاج من قريب وھو. صدق  َما هللاَّ

 ِمنَ  لَُكْنتُ { .  إال الحكم الخوارج من قائل قال لما عنه هللا رضى علي قال كما ؛ باطل بھا أريد حق كلمة فھي}  َناأَْشَركْ 
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قِينَ  ةً  لِي أَنَّ  لَوْ  اْلَعَذابَ  َتَرى ِحينَ {  النفس ھذه أن يعني} َتقُولَ  أَوْ { . والمعاصي الشرك أي}  اْلُمتَّ  } َفأَُكونَ { . رجعة أي}  َكرَّ

ةً {  على معطوفا كان شئت وإن ، التمني جواب على نصب  :  الشاعر قال كما ؛ أكر أن معناه ألن}  َكرَّ

 الشفوف لبس من إلي أحب...  عيني وتقر عباءة للبس

 :  الفراء وأنشد

 يمموا أين ركبانھا عن وتسأل...  وخشية ذكرى غير منھا لك فما

 عباءة ألبس ألن أي ؛ وتقر عباءة للبس ومنه. تذكر أن إال منھا لك فما كالمال معنى ألن ؛ الذكرى موضع على وتسأل فنصب

 عمله له فيختم هللا بطاعة الطويل الزمان ليعمل العبد إن:  رقعة وجد إسرائيل بني في عالم رجل كان:  صالح أبو وقال. وتقر

 فيدخل الجنة أھل من رجل بعمل عمله له يختم ثم هللا بمعصية الطويل الزمن ليعمل الرجل وإن ، النار فيدخل النار أھل بعمل

 في فتمتع طويل عمر لك:  إبليس له وقال ، والمعصية الفسوق في وأخذ عمله فترك نفسي أتعب شيء وألي:  فقال ؛ الجنة

 فرطت ما ىعل حسرتا يا:  فقال ، كان ما ألذ في الموت ملك فأتاه ، الفجور في ماله وأنفق الفسوق في فأخذ ، تتوب ثم الدنيا

 ھؤالء:  قتادة وقال. القرآن في خبره هللا فأنزل ؛ الندم ينفعه ال حين فندم ، الشيطان طاعة في عمري ذھب ؛ هللا جنب في

ْطتُ  َما َعلَى َحْسَرَتى َيا{ :  قال منھم صنف ؛ أصناف َ  أَنَّ  لَوْ { :  قال منھم وصنف. } هللاَِّ  َجْنبِ  فِي َفرَّ  ِمنَ  تُ لَُكنْ  َھَداِني هللاَّ

قِينَ  ةً  لِي أَنَّ  لَوْ { :  آخر وقال. }  اْلُمتَّ  قال}  آَياِتي َجاَءْتكَ  َقدْ  َبلَى{ :  لكالمھم ردا تعالى هللا فقال}  اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َفأَُكونَ  َكرَّ

َ  أَنَّ  لَوْ {  معنى ولكن ، النفي لفظ الكالم في وليس النفي جواب} بلى{:  الزجاج  ما قال القائل ھذا وكأن ، ھداني ما}  َھَداِني هللاَّ

 عنى:  وقيل. القرآن أي} آياتي{. تؤمن أن أمكنك تؤمن أن أردت لو بحيث فكنت الھدى طريق لك بين قد بل:  فقيل ؛ ھديت

:  وقال. } ِرينَ اْلَكافِ  ِمنَ  َوُكْنتَ {  اإليمان عن تكبرت أي}  َواْسَتْكَبْرتَ { . وكذبته فأنكرته الدليل وضح أي ؛ المعجزات باآليات

 العرب تقول ؛ المبرد وقال. أنفس ثالثة:  يقال. واألنثى الذكر على تقع النفس ألن ؛ الذكر خطاب وھو}  َوُكْنتَ  َواْسَتْكَبْرتَ {

 آَياِتي َجاَءْتكَ  َقدْ  َبلَى{ :  قرأ وسلم عليه هللا صلى النبي عن سلمة أم عن أنس بن الربيع وروى. واحد إنسان أي واحد نفس

ْبتَ   أنس بن والربيع. التذكير على يدل وھذا}  آَياِتي َجاَءْتهُ  َقدْ  َبلَى{ :  األعمش وقرأ. } اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوُكْنتَ  َواْسَتْكَبْرتَ  ِبَھا َفَكذَّ

 كسر إذا يجب:  وقال بعضھم القراءة ھذه أنكر وقد. والمؤنث للمذكر تقع النفس ألن ؛ جائزة القراءة أن إال سلمة أم يلحق لم

:  قال ثم}  َنْفسٌ  َتقُولَ  أَنْ {  قبله أن ترى أال ؛ يلزم ال وھذا:  النحاس قال. الكافرات من أو الكوافر من وكنت تقول أن التاء

اِخِرينَ  لَِمنَ  ُكْنتُ  َوإِنْ { } َوُكْنتَ  َواْسَتْكَبْرتَ {  التاء كسر على العربية في والتقدير. الساخرات من وال السواخر من يقل ولم}  السَّ

 .الساخرين القوم من أو الساخرين الناس من أو الساخرين الجمع من

ِ  َعلَى َكَذُبوا الَِّذينَ  َتَرى اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ { ] 60: [ اآلية ةٌ  ُوُجوُھُھمْ  هللاَّ ِرينَ  َمْثوىً  َجَھنَّمَ  فِي أَلَْيسَ  ُمْسَودَّ  } لِْلُمَتَكبِّ

ي{ ] 61: [ اآلية ُ  َوُيَنجِّ َقْوا الَِّذينَ  هللاَّ ُھمُ  ال بَِمَفاَزتِِھمْ  اتَّ وءُ  َيَمسُّ  } َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال السُّ

ُ { ] 62: [ اآلية  } َوِكيلٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  هللاَّ

َماَواتِ  َمَقالِيدُ  لَهُ { ] 63: [ اآلية ِ  بِآياتِ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  َواأْلَْرِض  السَّ  } اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  أُولَئِكَ  هللاَّ



161 

 

ِ  أََفَغْيرَ  قُلْ { ] 64: [ اآلية َھا أَْعُبدُ  َتأُْمُرونِّي هللاَّ  } اْلَجاِھلُونَ  أَيُّ

ِ  َعلَى َكَذُبوا الَِّذينَ  َتَرى اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ { :  تعالى قوله ةٌ  ُوُجوُھُھمْ  هللاَّ  وقال. تهونقم هللا غضب من بھم حاط مما أي}  ُمْسَودَّ

ةٌ  ُوُجوُھُھمْ { :  قوله في عامل غير}  َتَرى{ : األخفش  إن الحال موضع في جملة:  الزمخشري. وخبر ابتداء ھو إنما}  ُمْسَودَّ

 صلى هللا رسول بين} للمتكبرين مثوى جھنم في أليس{. القلب رؤية من كان إن ثان ومفعول ، البصر رؤية من}  َتَرى{  كان

 وفي. وغيرھا} البقرة{ في مضى وقد. احتقارھم أي" الناس وغمص الحق سفه: " السالم عليه فقال الكبر نىمع وسلم عليه هللا

 بھم يؤتى حتى الصغار يلحقھم كالذر القيامة يوم المتكبرون يحشر: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن عبدهللا حديث

 ".جھنم سجن إلى

ي{ :  تعالى قوله ُ  َوُيَنجِّ َقْوا الَِّذينَ  هللاَّ ي{ :  وقرئ}  اتَّ  العامة قراءة التوحيد على}  ِبَمَفاَزتِِھمْ { . والمعاصي الشرك من أي}  َوُيَنجِّ

 اآلية ھذه تفسير وسلم عليه هللا صلى النبي وعن. بسعاداتھم تقول كما جائز وھو}  ِبَمَفاَزِتِھمْ { :  الكوفيون وقرأ. مصدر ألنھا

 فكلما ريح وأطيب صورة أحسن في معه المؤمن عمل فيكون عمله امرئ كل مع هللا يحشر: " قال ، ھريرة أبي حديث من

 فيقول أنت فمن أحسنك فما قال عليه ذلك كثر فإذا به بالمعني أنت وال به بالمراد أنت فما ترع ال له قال خوف أو رعب كان

ي{ :  هللا قال التي فھي عنك عنوألدف ألحملنك فوهللا ثقلي على حملتني الصالح عملك أنا تعرفني أما ُ  َوُيَنجِّ َقْوا الَِّذينَ  هللاَّ  اتَّ

ُھمُ  ال ِبَمَفاَزتِِھمْ  وءُ  َيَمسُّ ُ { .} َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال السُّ  .تقدم وقد. به وقائم حافظ أي}  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  هللاَّ

َماَواتِ  َمَقالِيدُ  لَهُ { :  تعالى قوله  عن المفاتيح والمقاليد. إقليد فيه يستعمل ما وأكثر مقالد:  وقيل. مقليد اواحدھ}  َواألَْرِض  السَّ

. النبات األرض وخزائن ، المطر السماوات خزائن:  غيره وقال. واألرض السماوات خزائن:  السدي وقال. وغيره عباس ابن

 الكأل به يقلد ربما كالمنجل مفتاح والمقلد ، المفتاح واإلقليد:  الجوھري قال. إقليد واحدھا يكون وعليھا أقاليد أخرى لغة وفيه

 وخرج. عليھم أغلق كأنه غرقھم أي كثير خلق على البحر وأقلد. المقاليد والجمع يفتل أي ؛ حباال جعل إذا القت يقلد كما

 لَهُ { :  تعالى قوله تفسير عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن عمر ابن عن البيھقي

َماَواتِ  َمَقالِيدُ   هللا وسبحان أكبر وهللا هللا إال إله ال أحد عنھا سألني ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال}  َواألَْرِض  السَّ

 ووھ الخير بيده ويميت يحيي والباطن والظاھر واآلخر األول ھو العظيم العلي با إال قوة وال حول وال هللا استغفر وبحمده

 أولھا:  خصال ست هللا أعطاه مرات عشر أمسى أو أصبح إذا قالھا من وزاد ، تفسيره في الثعلبي ذكره" قدير شيء كل على

 ، درجة له ترفع والرابعة ، األجر من قنطارا يعطى والثالثة ، ملك ألف عشر اثنا يحضره والثانية ، إبليس من يحرس

 أيضا وله ، والزبور واإلنجيل والتوراة القرآن قرأ كمن األجر من له يكون لسادسةوا ، العين الحور من هللا يزوجه والخامسة

 سألت:  قال علي عن الحارث وروى. شھيدا مات ليلته من مات فإن ، وعمرته حجته فقبلت واعتمر حج كمن األجر من

 أصبحت إذا عشرا تقول أن ھو المقاليد عظيم عن سألت لقد علي يا: " فقال المقاليد تفسير عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 والباطن والظاھر واآلخر األول با إال قوة وال هللا واستغفر  والحمد هللا وسبحان أكبر وهللا هللا إال إله ال أمسيت إذا وعشرا

:  ستا خصاال هللا هأعطا أمسى إذا وعشرا ، أصبح إذا عشرا قالھا من" قدير شيء كل على وھو الخير بيده الحمد وله الملك له

 جبل من ميزانه في أثقل ھو الجنة في قنطارا يعطى والثانية ، سلطان عليه لھم يكون فال وجنوده الشيطان من يحرسه أولھا

 ملك ألف عشر اثنا يشھده والخامسة ، العين الحور من هللا يزوجه والرابعة ، األبرار إال ينالھا ال درجة له ترفع والثالثة ، أحد
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 والزبور واإلنجيل التوراة قرأ كأنما األجر من له يكون والسادسة ، القيامة يوم بھا له ويشھدون منشور رق في له نھايكتبو

:  وقيل. الشھداء بطابع طبع أوشھره ليلته أو يومه من مات وإن ، وعمرته حجته هللا فقبل واعتمر حج وكمن ، والفرقان

 .واألرض السماوات في من طاعة له اآلية فمعنى ؛ يأمره فيما أطاعه أي قاليدبالم فالن إلى ألقى يقال الطاعة المقاليد

ِ  ِبآياتِ  َكَفُروا َوالَِّذينَ { :  تعالى قوله  .تقدم}  اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  أولَِئكَ { ُ. والدالالت والحجج بالقرآن أي}  هللاَّ

 األصنام عبادة من عليه ھم ما إلى وسلم عليه هللا صلى النبي دعوا حين ذلك } أَْعُبدُ  َتأُْمُرونِّي هللاَِّ  أََفَغْيرَ  قُلْ { :  تعالى قوله

}  َتأُْمُرونِّي{  بـ ينتصب أن ويجوز. تأمرونني فيما هللا غير أعبد تقدير على}  أَْعُبدُ {  بـ نصب}  َغْيرَ {  و. آبائك دين ھو وقالوا

 ؛ غير من بدل وھي ، مصدر والفعل وأن مقدرة أن ألن ، أعبده أن هللا بغير أتأمروني:  التقدير ؛ الجر حرف حذف على

}  َتأُْمُرونِّي{ :  عامر ابن وقرأ. الياء وفتح مخففة واحدة بنون}  َتأُْمُرونِّي{ :  نافع وقرأ. هللا غير بعبادة أتأمروني:  التقدير

 مصحف في وقعت ألنھا ؛ حاتم وأبو عبيد أبو واختاره ، اإلدغام على مشددة واحدة بنون الباقون. األصل على مخففتين بنونين

 وأيضا ، بھا يقع والتثقيل التكرير ألن ؛ الثانية المحذوفة كانت وإنما الثانية النون حذف على نافع وقرأ. واحدة بنون عثمان

ونِّي{ :  تعالى قوله عند بيانه} األنعام{ في مضى وقد. الرفع داللة ألنھا ؛ يجوز ال األولى حذف  أن أي}  أَْعُبدَ { . }  أَُتَحاجُّ

 :  الشاعر قول ومنه. الكسائي قاله ؛ رفع}  أَنَّ {  حذف فلما أعبد

 الوغى أحضر الزاجري أيھذا أال

 .بالنصب}  أَْعُبدَ {  قرأ من قراءة الوجه ھذا صحة على والدليل

 } اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَملُكَ  لََيْحَبَطنَّ  ْشَرْكتَ أَ  لَئِنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َولََقدْ { ] 65: [ اآلية

َ  َبلِ { ] 66: [ اآلية اِكِرينَ  ِمنَ  َوُكنْ  َفاْعُبدْ  هللاَّ  } الشَّ

 أوحي لقد:  والتقدير ؛ أخيراوت تقديما الكالم في إن:  قيل}  أَْشَرْكتَ  لَئِنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َولََقدْ { :  تعالى قوله

 قبلك األنبياء وإلى إليك أوحي أي:  مقاتل قال ؛ بابه على ھو:  وقيل. كذلك قبلك من الذين إلى وأوحي أشركت لئن إليك

 وسلم ليهع هللا صلى للنبي خطاب وھو}  َعَملُكَ  لََيْحَبَطنَّ { :  محمد يا}  أَْشَرْكتَ  لَِئنْ { :  قال ثم. محذوف والتوحيد بالتوحيد

 قال ؛ والفساد اإلبطال واإلحباط. إشراك منه يقع وال يشرك ال أنه هللا علم قد إذ ؛ أمته والمراد له الخطاب:  وقيل. خاصة

 َيْرَتِددْ  َوَمنْ { :  قال ولھذا ؛ الكفر على بالوفاة مشروط العمل الردة إحباط ولكن السابقة طاعاته تنفعه لم ارتد فمن:  القشيري

 ثم ارتد ثم حج من:  قلنا ولھذا ؛ المقيد على محمول ھنا ھا فالمطلق}  أَْعَمالُُھمْ  َحِبَطتْ  َفأُولَِئكَ  َكافِرٌ  َوُھوَ  َفَيُمتْ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ 

 .الحج إعادة عليه يجب ال اإلسالم إلى عاد

 .مستوفى ذاھ بيان} البقرة{ في مضى وقد اإلعادة عليه تجب مالك وعند. الشافعي مذھب ھذا:  قلت

َ  َبلِ { :  تعالى قوله  اختالف وال:  قال} اعبد{ بـ منصوب وجل عز هللا اسم لفظ إسحاق أبي عن كتابي في:  النحاس}  َفاْعُبدْ  هللاَّ

 فأما. الكسائي عن المھدوي وحكاه. فعل بإضمار منصوبا يكون الفراء وقال:  النحاس قال. والكوفيين البصريين بين ھذا في
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َ  َبلِ { :  غيره وقال. فوحد أي}  َفاْعُبدِ { :  عباس ابن وقال. زائدة ھي:  األخفش وقال. للمجازاة إنھا:  الزجاج فقال الفاء }  هللاَّ

اِكِرينَ  ِمنَ  َوُكنْ {  فأطع  .المشركين بخالف لنعمه}  الشَّ

َ  َقَدُروا َوَما{ ] 67: [ اآلية ً  َواألَْرضُ  َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ َماَواتُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َقْبَضُتهُ  َجِميعا ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ  بَِيِمينِهِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسَّ  َعمَّ
 } ُيْشِرُكونَ 

ورِ  فِي َوُنفِخَ { ] 68: [ اآلية َماَواتِ  فِي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّ ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  اأْلَْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  قَِيامٌ  ُھمْ  اَفإِذَ  أُْخَرى فِيهِ  ُنفِخَ  ُثمَّ  هللاَّ
 } َيْنُظُرونَ 

َ  َقَدُروا َوَما{ :  تعالى قوله :  النحاس قال. القدر عظيم فالن قولك من عظمته حق عظموه ما:  المبرد قال}  َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ

:  فقال وعظمته قدرته عن أخبر ثم. ومالكھا األشياء خالق وھو غيره معه عبدوا إذا عظمته حق عظموه وما ھذا على والمعنى

ً  َواألَْرضُ {  َماَواتُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َقْبَضُتهُ  َجِميعا  ُسْبَحاَنهُ { :  فقال بجارحة ذلك يكون أن عن نفسه نزه ثم. }  ِبَيِميِنهِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسَّ

ا َوَتَعالَى  هللا إن محمد يا:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي إلى يھودي جاء:  قال عبدهللا عن الترمذي وفي}  ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 ثم نواجذه بدت حتى وسلم عليه هللا صلى النبي فضحك. الملك أنا يقول ثم إصبع على والخالئق إصبع على السماوات يمسك

َ  َقَدُروا َوَما{ :  قال  هللا لرسو قال:  قال ھريرة أبي عن ومسلم البخاري وفي. صحيح حسن حديث ھذا:  قال. } َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ

 وفي" . األرض ملوك أين الملك أنا يقول ثم بيمينه السماء ويطوي القيامة يوم األرض هللا يقبض: " وسلم عليه هللا صلى

ً  َواألَْرضُ { :  قوله عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت أنھا عائشة عن الترمذي َماَواتُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َقْبَضُتهُ  َجِميعا  َوالسَّ

" عائشة يا الصراط على: " رواية في" جھنم جسر على: " قال ؟ هللا رسول يا يومئذ الناس فأين قلت:  قالت}  ِبَيِميِنهِ  ِويَّاتٌ َمطْ 

ً  َواألَْرضُ { :  وقوله. صحيح حسن حديث:  قال  بجميع وإحاطته قدرته عن عبارة" األرض هللا ويقبض: "}  َقْبَضُتهُ  َجِميعا

 ملكه في يريدون قبضته في األشياء يقولون والناس ، قدرتي في إال فالن ما بمعنى ، قبضتي في إال النف ما:  يقال ؛ مخلوقاته

ً  َواألَْرضُ { :  وعز جل فقوله وإذھابه الشيء إفناء والطي القبض معنى يكون وقد. وقدرته  يكون أن يحتمل}  َقْبَضُتهُ  َجِميعا

 َواألَْرضُ {:  قوله:  شاھدان لذلك يشھد ؛ السبع األرضون باألرض والمراد ، مةالقيا يوم فانية ذاھبة جميعا واألرض به المراد

 ً َماَواتُ { :  وقوله. للمبالغة مقتٍض  وھو تفخيم موضع الموضع وألن}  َجِميعا  بعالج طيا به يريد ليس}  ِبَيِميِنهِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسَّ

 المضى بمعنى دھر عنا وانطوى. غيره وجاءنا فيه كنا ما عنا انطوى دق:  يقال ؛ والذھاب الفناء بذلك المراد وإنما ، وانتصاب

 ؛ الملك به يريد}  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما وْ { َ:  تعالى قوله ومنه ؛ والملك القدرة بمعنى تكون قد العرب كالم في واليمين. والذھاب

 :  وأنشدا. والقدرة القوة اليمين:  والمبرد الفراء قال. وقدرته قوته ألخذنا أي والقدرة بالقوة أي}  ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  ألََخْذَنا{ :  وقال

 باليمين عرابة تلقاھا...  لمجد رفعت راية ما إذا

 :  آخر وقال

 بيمين حاجتي منھا تناولت...  نورھا أشرق الشمس رأيت ولما

 أمين غير اآليات على وكان...  بعده فاران ثم شنيفا قتلت
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 َواألَْمرُ { :  قال كما ، اليوم ذلك تنقطع الدعاوى ألن ؛ أيضا شيء لكل شاملة قدرته كانت وإن بالذكر قيامةال يوم خص وإنما

َِّ  َيْوَمِئذٍ  ينِ  َيْومِ  َمالِكِ { :  وقال}  ِ  ملوك أين الملك أنا يقول ثم: " الحديث في قال ولذلك} الفاتحة{ في تقدم ما حسب}  الدِّ

 األرض يطوي ثم: " قوله عمر ابن حديث في الشمال ذكر على وتكلمنا ، بيانا التذكرة في ابالب ھذا زدنا وقد" األرض

 ".بشماله

ورِ  فِي َوُنفِخَ { :  تعالى قوله َماَواتِ  فِي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّ ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  اأْلَْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  يكون ما بين}  أُْخَرى فِيهِ  ُنفِخَ  ُثمَّ  هللاَّ

 الثانية في ويحيون منھما األولى في الخلق يموت ؛ نفختان ھما وإنما ، الصور في النفخ وھو السماء وطي األرض قبض بعد

 يكون إنه:  قيل وقد. السالم عليه إسرافيل ھو الصور في ينفخ والذي. أيضا} األنعام{و} النمل{ في ھذا في الكالم مضى وقد

 في أو - بأيديھما الصور صاحبي إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقا:  قال الخدري سعيد أبي لحديث جبريل معه

:  قال الخدري سعيد أبي عن داود أبي كتاب وفي. السنن في ماجة ابن خرجه" يؤمران متى النظر يالحظان قرنان - أيديھما

 ھم:  فقيل ؟ ھم من المستثنى في واختلف". ميكائيل يساره وعن جبرائيل يمينه عن: " وقال ، الصور صاحب هللا رسول ذكر

 عمر بن عبدهللا حديث ومن ، القشيري ذكر فيما ھريرة أبي حديث من مرفوعا روي. العرش حول أسيافھم متقلدين الشھداء

 هللا صلى النبي أن أنس حديث من وروي. السالم عليھم الموت وملك وإسرافيل وميكائيل جبريل:  وقيل. الثعلبي ذكر فيما

ورِ  فِي َوُنفِخَ { :  تال وسلم عليه َماَواتِ  فِي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّ ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  األَْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  ھم من هللا نبي يا:  فقالوا}  هللاَّ

 من الموت ملك يا الموت لملك تعالى هللا فيقول الموت وملك وإسرافيل وميكائيل جبريل ھم: " قال ؟ تعالى هللا استثنى الذين

 نفس خذ تعالى هللا فيقول الموت ملك الضعيف وعبدك وإسرافيل وميكائيل جبريل بقي رب يا فيقول أعلم وھو خلقي من بقي

 من جبريل يا لجبريل تعالى هللا فيقول فيموت الموت ملك يا مت فيقول العظيمين كالطودين ميتين فيخران وميكائيل إسرائيل

 من بد ال جبريل يا تعالى هللا فيقول الفاني الميت وجبريل الدائم الباقي وجھك مواإلكرا الجالل ذا وتعاليت تباركت فيقول بقي

:  وسلم عليه هللا صلى النبي قال" واإلكرام الجالل ذا يا وتعاليت تباركت ربي سبحانك يقول بجناحيه يخفق ساجدا فيقع موتك

 حديث من أيضا النحاس وذكره. الثعلبي رهذك" الظراب من الظرب على العظيم كالطود ميكائيل خلق على خلقه فضل إن"

 فِي َوُنفِخَ { :  وعز جل قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، مالك بن أنس عن ، الرقاشي يزيد عن ، إسحاق بن محمد

ورِ  َماَواتِ  فِي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّ ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  األَْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  الموت وملك العرش وحملة ئيلوميكا جبريل: " قال}  هللاَّ

 تقدم ما على أصح الشھداء في ھريرة أبي وحديث" السالم وعليھم عليه جبريل موتا آخرھم إن: " الحديث ھذا وفي" وإسرافيل

 هللا ھو:  الحسن وقال. وحياتھا النار أھل عقارب:  وقيل. والزبانية ومالك والحور رضوان ھو:  الضحاك وقال. }النمل{ في

:  قوله في االستئناء:  وقيل. بثنياه أعلم هللا:  قتادة وقال. الموت أذاقه إال واألرض السماء أھل من أحدا يدع وما القھار الواحد

ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ {   ألنھم موته سبق من إال واألرضى السماوات في من فيموت أي ؛ األولى النفخة قبل مات من إلى يرجع}  هللاَّ

 والذي ، المدينة بسوقي اليھود من رجل قال:  قال ھريرة أبي عن له واللفظ ماجة وابن الصحيحين وفي.ماتوا قد كانوا

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وفينا ھذا تقول:  قال ؛ فلطمه يده األنصار من رجل فرفع البشر على موسى اصطفى

ورِ  فِي َوُنفِخَ { :  وجل عز هللا قال: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت َماَواتِ  فِي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّ  فِي َوَمنْ  السَّ

ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِلَّ  األَْرِض   قوائم من بقائمة آخذ بموسى أنا فإذا رأسه رفع من أول فأكون}  َيْنُظُرونَ  قَِيامٌ  ُھمْ  َفإَِذا أُْخَرى فِيهِ  ُنفِخَ  ُثمَّ  هللاَّ
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 الترمذي وخرجه" كذب فقد متى بن يونس من خير أنا قال ومن هللا استثنى ممن كان أو قبلي رأسه أرفع أدري فال العرش

 أنھم غير ماتوا قد فھؤالء والشھداء موسى على االستثناء حمل ومن:  القشيري قال. صحيح حسن حديث:  فيه وقال أيضا

 الموت يكون أن يبعد وال ، بالموت تكون أن ويجوز ، الحياة زوال دون العقل بزوال الصعقة تكون أن فيجوز. هللا عند أحياء

 .صدق خبر على موقوف وقوعه في واألمر ، العقل يجوزه مما ذلك فكل والحياة

 من أول فأكون يصعقون الناس فان موسى على تخيروني ال: " قال السالم عليه أنه ھريرة أبي طرق بعض في جاء:  قلت

 عن ونحوه. مسلم خرجه" هللا استثنى ممن كان أم قبلي فأفاق صعق فيمن أكان أدري فال العرش بجانب باطش موسى فإذا يفيق

 .أعلم وهللا. الحياة برد موت عن ال عقل وزوال غشية عن تكون إنما واإلفاقة ؛ الخدري سعيد أبي

 إليھم وأعيدت ، بورھمق من بعثوا أحياء والسماء األرض أھل من األموات فإذا أي}  َيْنُظُرونَ  قَِيامٌ  ُھمْ  َفإَِذا{ :  تعالى قوله

 ھذا:  وقيل. به وعدوا الذي البعث إلى ينظرون أرجلھم على قيام:  وقيل. يؤمرون ماذا ينظرون فقاموا ، وأرواحھم أبدانھم

 .جالسا زيد فإذا خرجت:  تقول كما ؛ بالنصب قياما الكسائي وأجاز. بھم يفعل ما ينتظرون أي ؛ االنتظار بمعنى النظر

َھا بُِنورِ  اأْلَْرضُ  َوأَْشَرَقتِ { ] 69: [ اآلية بِيِّينَ  َوِجيءَ  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ  َربِّ َھَداءِ  بِالنَّ  } ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  بِاْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ  َوالشُّ

 } َيْفَعلُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َوُھوَ  َعِملَتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  َوُوفَِّيتْ { ] 70: [ اآلية

َھا ِبُنورِ  األَْرضُ  َوأَْشَرَقتِ { :  تعالى قوله . طلعت إذا وشرقت أضاءت إذا الشمس أشرقت:  يقال ؛ إضاءتھا إشراقھا}  َربِّ

 وأضاءت أنارت أي ؛ واحد والمعنى ؛ ربھا بحكم:  الضحاك وقال. وغيره الحسن قاله ؛ ربھا بعدل}  َربَِّھا ِبُنورِ { :  ومعنى

 األرض وجه يلبسه القيامة يوم نورا يخلق هللا إن:  وقيل. نور والعدل ظلمات والظلم. عباده بين بالحق وقضائه هللا بعدل

 به فيضيء هللا يخلقه نور ھو بل ، والقمر الشمس نور من ليس ھنا ھا المذكور النور:  عباس ابن وقال. به األرض فتشرق

 خلقه بنور أشرقت أنھا والمعنى. القضاء لفصل يأتي حين تعالى هللا بنور تشرق فضة من يومئذ األرض أن وروي. األرض

 ليل ال نھار ألنه ؛ خلقه بين فيه يقضي الذي اليوم إنه:  وقيل. المالك إلى الملك إضافة حد على إليه النور فأضاف ، تعالى هللا

 ھا قوم ضل وقد. سيرالتف على قراءة وھي فاعله يسم لم ما على}  األَْرضُ  َوأَْشَرَقتِ { :  عمير بن وعبيد عباس ابن وقرأ. معه

 منور ھو بل ، المحسوسات مشابھة عن متعال وھو ، المحسوس والضياء النور جنس من وجل عز هللا أن فتوھموا ھنا

}  َربَِّھا ِبُنورِ  األَْرضُ  َوأَْشَرَقتِ { :  وجل عز وقوله:  النحاس جعفر أبو وقال. وإنشاء خلقا نور كل فمنه ، واألرض السماوات

 على يروى وھو" رؤيته في تضامون ال وجل عز هللا إلى تنظرون: " صحاح كثيرة طرق من المرفوع ديثالح ھذا يبين

 في يلحقكم كما ضيم يلحقكم ال" تضاُمون ال: " فمعنى ؛ تضارون وال تضامون وال تضارون وال تضامون ال:  أوجه أربعة

 ال"و. يريه أن ليسأله بعض إلى بعضكم ينضم ال" تضامُّون ال"و. ضير يلحقكم ال" تضاُرون ال"و. الملوك إلى النظر في الدنيا

ون  .خالفه أي وضرارا مضارة ضاره:  يقال. بعضا بعضكم يخالف ال" تضارُّ

 أعمال فيھا التي والصحف الكتاب يريد:  قتادة وقال. المحفوظ اللوح يريد:  عباس ابن قال}  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ { :  تعالى قوله

ِبيِّينَ  َوِجيءَ { . بشماله وآخذ بيمينه فآخذ ، آدم بني َھَداءِ { . أممھم به أجابتھم عما فسألھم بھم جيء أي}  ِبالنَّ  شھدوا الذين}  َوالشُّ

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ { :  تعالى قال كما ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد أمة من األمم على ً  أُمَّ }  النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطا
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:  زيد ابن قال. السدي قاله ؛ هللا دين عن ذب لمن القيامة يوم فيشھدون ، هللا سبيل في استشھدوا الذي بالشھداء المراد: وقيل

 إلى يسوقھا فالسائق}  َوَشِھيدٌ  َسائِقٌ  َمَعَھا َنْفسٍ  ُكلُّ  َوَجاَءتْ { :  تعالى هللا قال. بأعمالھم الناس على يشھدون الذين الحفظة ھم

 بالصدق أي}  ِباْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ } {  قاف{ في بيانه يأتي ما على باإلنسان الموكل الملك وھو ، عليھا يشھد والشھيد حسابال

}  تْ َعِملَ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  َوُوفَِّيتْ { . سيئاتھم على يزاد وال حسناتھم من ينقص ال:  جبير بن سعيد قال}  ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ { . والعدل

 ، الكتب فتشھد ذلك ومع ، شاھد إلى وال كتاب إلى وجل عز به حاجة وال الدنيا في}  َيْفَعلُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َوُھوَ { . شر أو خير من

 .للحجة إلزاما والشھود

 ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأْتُِكمْ  أَلَمْ  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ  َواُبَھاأَبْ  فُتَِحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى ُزَمراً  َجَھنَّمَ  إِلَى َكَفُروا الَِّذينَ  َوِسيقَ { ] 71: [ اآلية
ُكمْ  آَياتِ  َعلَْيُكمْ  َيْتلُونَ   } اْلَكافِِرينَ  َعلَى اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  َولَِكنْ  َبلَى َقالُوا َھَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َوُيْنِذُروَنُكمْ  َربِّ

ِرينَ  َمْثَوى َفبِْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  ْبَوابَ أَ  اْدُخلُوا قِيلَ { ] 72: [ اآلية  } اْلُمَتَكبِّ

 إلى والمؤمن النار إلى الكافر فيساق ، عملھا نفس كل توفية بيان ھذا}  ُزَمراً  َجَھنَّمَ  إِلَى َكَفُروا الَِّذينَ  َوِسيقَ { :  تعالى قوله

 إثر بعضھا متفرقة جماعات} زمرا{:  عبيدة وأبو األخفش وقال. وغرفة كظلمة زمرة واحدتھا الجماعات:  والزمر. الجنة

 :  الشاعر قال. بعض

 زمر بعد تنتابه زمرا...  منزله إلى الناس وترى

 :  آخر وقال

 زمر بعد زمر...  احزألت حتى

 مضى وقد. أبواب سبعة وھي ، إذا جواب}  أَْبَواُبَھا فُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{ . المزمار كصوت بصوت وزجرا دفعا:  وقيل

 َيْتلُونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ { . وتوبيخا تقريعا لھم يقولون ، وسادن سدنة نحو خازن واحدھم}  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ { . }الحجر{ في

 أي" بلى قالوا ھذا يومكم لقاء يخوفونكم أي}  َھَذا َيْوِمُكمْ  اءَ لِقَ  َوُيْنِذُروَنُكمْ { . األنبياء على المنزلة الكتب أي}  َربُِّكمْ  آَياتِ  َعلَْيُكمْ 

 َجَھنَّمَ  ألَْمألَنَّ { :  تعالى قوله وھي}  اْلَكافِِرينَ  َعَلى اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  َولَِكنْ {  عليھم الحجة بقيام منھم اعتراف وھذا ، جاءتنا قد

:  وھب قال. أبوابھا في الكالم مضى وقد. جھنم ادخلوا لھم يقال أي}  َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  اْدُخلُوا قِيلَ } {  أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ 

 َمْثَوى َفبِْئسَ { .  ومضر ربيعة بعدد النار إلى الواحدة الدفعة في ليقع فإنه ، بمقامعھم فيدفعونھم نار من بمقامع الزبانية تستقبلھم

 .نهبيا تقدم}  اْلُمَتَكبِِّرينَ 

َقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ { ] 73: [ اآلية ُھمْ  اتَّ  ِطْبُتمْ  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ  أَْبَواُبَھا َوفُتَِحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى ُزَمراً  اْلَجنَّةِ  إِلَى َربَّ
 } َخالِِدينَ  َفاْدُخلُوَھا

ِ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا{ ] 74: [ اآلية َّ ُ  اأْلَْرضَ  َوأَْوَرَثَنا َوْعَدهُ  َصَدَقَنا ِذيالَّ  ِ أ  } اْلَعاِملِينَ  أَْجرُ  َفنِْعمَ  َنَشاءُ  َحْيثُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َنَتَبوَّ
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ِھمْ  بَِحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّينَ  اْلَمالئَِكةَ  َوَتَرى{ ] 75: [ اآلية ِ  اْلَحْمدُ  قِيلَ وَ  بِاْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ  َربِّ َّ  َربِّ  ِ
 } اْلَعالَِمينَ 

َقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ { :  تعالى قوله ُھمْ  اتَّ  هللا اتقى ممن ، وغيرھم والقراء والعلماء والزھاد الشھداء من يعني}  ُزَمراً  اْلَجنَّةِ  إِلَى َربَّ

 كما ، والھوان بالخزي إليھا طردھم النار أھل فسوق ، واحد بلفظ}  َوِسيقَ { :  الفريقين حق في وقال. بطاعته وعمل تعالى

 الكرامة دار إلى مراكبھم سوق الجنان أھل وسوق ، قتل أو حبس إلى سيقوا إذا السلطان على والخارجين باألسارى يفعل

 بين ما فشتان ، الملوك بعض على الوافدين من ويكرم يشرف بمن يفعل كما راكبين إال بھم يذھب ال ألنه ؛ والرضوان

 سعدوا أي:  المبرد قال. محذوف والجواب جملة على عطف للعطف ھنا الواو:  قيل}  َوفُتَِحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{ . السوقين

 :  وأنشد. العرب كالم في بليغ الجواب وحذف ، وفتحت

 أنفسا تساقط نفس ولكنھا...  جميعة تموت نفس أنھا فلو

. زائدة الواو:  وقيل. األول من قريب وھو دخلوھا}  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{ :  الزجاج وقال. أروح لكان والتقدير لو جواب فحذف

 على لكرامتھم يأتوا أن قبل لھم فتحت األبواب أن على دليل الواو زيادة إن:  قيل وقد. البصريين عند خطأ وھو الكوفيون قال

 قصة في الواو وحذف}  األَْبَوابُ  لَُھمُ  ُمَفتََّحةً  َعْدنٍ  َجنَّاتِ { :  قوله بدليل ، مفتحة وأبوابھا جاؤوھا إذا حتى والتقدير ، تعالى هللا

 قال. قبله النحاس معناه وحكى المھدوي ذكره. لھم وترويعا إذالال وقوفھم بعد وفتحت النار على وقفوا ألنھم ؛ النار أھل

 إليه سبقه أنه أعلم ال بقول العلم أھل بعض فيه تكلم فقد ، األول من وحذفھا الثاني في الواو إثبات في الحكمة فأما:  النحاس

 قال ولما مغلقة كانت أنھا على بھذا دل}  أَْبَواُبَھا فُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{ :  النار أھل في وجل عز هللا قال لما أنه وھو ، أحد

 واو إنھا:  وقيل. أعلم وهللا ؛ يجيؤوھا أن قبل مفتحة كانت أنھا على بھذا لد}  أَْبَواُبَھا فُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{ :  الجنة أھل في

 قال. وثمانية قالوا السبعة بلغوا فإذا ، وثمانية سبعة ستة خمسة فيقولون الواحد من يعدون أنھم قريش عادة من وذلك. الثمانية

َرَھا{ :  تعالى هللا قال. عياش بن بكر أبو اِئُبونَ { :  وقال}  أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  َيالٍ لَ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ { :  الثامن في قال ثم}  اْلَعاِبُدونَ  التَّ

} براءة{ في ھذا في القول مضى وقد}  َوأَْبَكاراً  َثيَِّباتٍ {  وقال}  َكْلُبُھمْ  َوَثاِمُنُھمْ  َسْبَعةٌ  َوَيقُولُونَ { :  وقال}  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوالنَّاُھونَ 

 .أيضا} الكھف{ فيو مستوفى

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، الخطاب بن عمر حديث وذكروا ؛ ثمانية الجنة أبواب إن قال من بھذا استدل وقد:  قلت

 فتحت إال ورسوله عبده محمدا وأن هللا إال إله ال أن أشھد قال ثم -  الوضوء فيسبغ أو - فيبلغ يتوضأ أحد من منكم ما: " وسلم

 من له فتح: " فيه وقال ھذا عمر حديث الترمذي خرج وقد. وغيره مسلم خرجه" شاء أيھا من يدخل الثمانية الجنة أبواب له

 كتاب في ذلك ذكرنا وقد. ثمانية من أكثر الجنة أبواب أن على يدل وھو من بزيادة" القيامة يوم أبواب ثمانية الجنة أبواب

 أراده فمن ، ذلك من الحديث في ورد ما حسب وسعتھا أبوابھا عظم ھناك وذكرنا ، بابا عشر ثالثة إلى عددھا وانتھى التذكرة

 .ھناك عليه وقف

 َعلَْيُكمْ  َسالمٌ  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ {  أبوابھا وفتحت جاؤوھا إذا حتى تقديره ملغاة الواو:  قيل}  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ { :  تعالى قوله

 قطعوا إذا:  مقاتل وقال. واحد والمعنى النقاش حكاه. الصالح بالعمل:  وقيل. هللا بطاعة:  مجاھد قال .الدنيا في أي}  ِطْبُتمْ 
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 ھذبوا إذا حتى ، الدنيا في بينھم كانت مظالم بعض من لبعضھم فيقص ، والنار الجنة بين قنطرة على حبسوا جھنم جسر

 .} َخالِِدينَ  َفاْدُخلُوَھا ِطْبُتمْ {  التحية معنىب}  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ { :  وأصحابه رضوان لھم قال وطيبوا

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الخدري سعيد أبي حديث من جامعه في ھذا القنطرة حديث البخاري خرج:  قلت

 حتى الدنيا يف بينھم كانت مظالم بعض من لبعضھم فيقص والنار الجنة بين قنطرة على فيحبسون النار من المؤمنون يخلص"

" الدنيا في كان بمنزله منه الجنة في بمنزله أھدى ألحدھم بيده محمد نفس الذي فو الجنة دخول في لھم أذن ونقوا ھذبوا إذا

 قوله وذلك أجوافھم فتطھر إحداھما من المؤمنون يشرب عينان ساقھا من ينبع شجرة الجنة باب على إن:  النقاش وحكى

ً  ُھمْ َربُّ  َوَسَقاُھمْ { : تعالى  ِطْبُتمْ  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ { :  خزنتھا لھم يقول فعندھا أبشارھم فتطيب األخرى من يغتسلون ثم}  َطُھوراً  َشَرابا

 .عنه هللا رضي علي عن معناه يروى وھذا}  َخالِِدينَ  َفاْدُخلُوَھا

َِّ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا{ :  تعالى قوله :  قيل الجنة أرض أي}  األَْرضَ  َوأَْوَرَثَنا{ . ھذا قالوا الجنة دخلوا ذاإ أي}  َوْعَدهُ  َصَدَقَنا الَِّذي ِ

 المفسرين وأكثر والسدي وقتادة صالح وأبو العالية أبو قاله ؛ مؤمنين كانوا لو النار ألھل تكون كانت التي األرض ورثوا إنھم

 من ھو:  وقيل. ھذا الثواب نعم أي قولھم من ھو:  قيل}  اِملِينَ اْلعَ  أَْجرُ  َفِنْعمَ { . والتأخير التقديم على الدنيا أرض إنھا:  وقيل

 .أعطيتھم الذي ھذا المحسنين ثواب نعم أي ؛ تعالى هللا قول

}  ِھمْ َربِّ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ {  اليوم ذلك في}  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ {  محدقين أي}  َحافِّينَ {  محمد يا}  اْلَمالِئَكةَ  َوَتَرى{ :  تعالى قوله

:  األخفش قال. ونواحيه الشيء حافات من أخذ والحافون. لربھم شكرا العرش حول يصلون أي ؛ به متعبدين ال بذلك متلذذين

 والفعل ظرف ألنه} حول{ على}  ِمنْ {  ودخلت. مجتمعين إال االسم لھم يقع ال إذ له واحد ال:  الفراء وقال. حاف واحدھم

 من جاءني ما:  كقولك وھو. العرش حول حافين أي زائدة}  ِمنْ { :  األخفش وقال. حرف وبغير بحرف الظرف إلى يتعدى

 حمدا وسبح ، ربك بحمد سبح:  فيقولون ، أحيانا وتحذفھا التسبيح في أحيانا الباء تدخل والعرب:  الثعلبي. توكيد فمن ، أحد

 الجنة أھل بين}  بِاْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ } {  اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ { :  وقال}  األَْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { :  تعالى هللا قال ؛

َِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ { . والعدل بالحق أممھم وبين الشھداء مع بھم جيء الذين النبيين بين قضى:  وقيل. والنار  أي}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 أول هللا افتتح:  اآلية ھذه في قتادة وقال. ظلمنا من على ونصرنا وإحسانه نعمه من أثابنا ما على  الحمد المؤمنون يقول

َِّ  اْلَحْمدُ { :  فقال ،  بالحمد الخلق َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ِ لَُماتِ  َوَجَعلَ  َواأْلَْرضَ  السَّ  َوقُِضيَ { :  فقال بالحمد وختم}  َوالنُّورَ  الظُّ

َِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ  قِّ ِباْلحَ  َبْيَنُھمْ   قول إن:  وقيل. بحمده وخاتمته بحمده أمر كل ابتداء في واألخذ ، به االقتداء فلزم}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

َِّ  اْلَحْمدُ {  نأ عمر ابن حديث من وروي. وقضائه عدله على تعالى  حمدھم يكون ھذا فعلى المالئكة قول من}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 .مرتين المنبر فتحرك} الزمر{ سورة آخر المنبر على قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

   غافر سورة تفسير

 الطول سورة وتسمي ، المؤمن سورة وھي

 َوَسبِّحْ {:  قوله إال الحسن وعن. وجابر وعكرمة وعطاء الحسن قول في مكية وھي الطول سورة وتسمى ، المؤمن سورة وھي

 فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {  وھما بالمدينة نزلتا منھا آيتين إال:  وقتادة عباس ابن وقال. بالمدينة نزلت الصلوات ألن}  َربِّكَ  ِبَحْمدِ 

 .آية وثمانون ثنتان وقيل. آية وثمانون خمس وھي بعدھا والتي}  هللاَِّ  آَياتِ 

 من وروي. العرائس يسمين الحواميم كن:  قال إبراھيم بن سعد عن مسعر عن عون بن عفرج حدثنا:  قال الدارمي مسند وفي

 الجوھري وقال. مثله مسعود ابن عن وروي" القرآن ديباج الحواميم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس حديث

 فالن وآل فالن آل كقولك ھو إنما:  الفراء قال .القرآن ديباج حم آل:  مسعود ابن قال. القرآن في سور حم وآل:  عبيدة وأبو

 :  الكميت قال ؛ حم إلى كلھا السورة نسب كأنه

 ومعزب تقي منا تأولھا...  آية حاميم آل في لكم وجدنا

 .العرب كالم من فليس الحواميم العامة قول فأما. بالراء يرويھا عمرو أبو وكان ، بالزاي األموي رواھا ھكذا:  عبيدة أبو قال

 :  قائال وأنشد ؛ قياس غير على القرآن في سور الحواميم:  عبيدة أبو وقال

 سبغت قد التي وبالحواميم

 ھن حم ذوات القرآن ثمرة وإن ثمرة شيء لكل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن وروي. حم بذوات تجمع أن واألولى:  قال

:  وسلم عليه هللا صلى النبي وقال". الحواميم فليقرأ الجنة ضريا في يرتع أن أحب فمن متجاورات مخصبات حسان روضات

 معشر أبي عن محمد بن حجاج وحدثني:  عبيد أبو وقال. الثعلبي ذكرھما" الثياب في الحبرات كمثل القرآن في الحواميم مثل"

 نحن قرأنا لمن نحن فقلن نفيك هللا بارك أنتن لمن فقال النوم في مزينات حسان جوار سبع رجل رأى:  قال قيس بن محمد عن

 .الحواميم

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 }حم{] 1: [ اآلية

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ { ] 2: [ اآلية  } اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَّ

ْنبِ  َغافِرِ { ] 3: [ اآلية ْولِ  ِذي اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التَّْوبِ  َوَقابِلِ  الذَّ  } اْلَمِصيرُ  لَْيهِ إِ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال الطَّ

ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما{ ] 4: [ اآلية  } اْلباِلدِ  فِي َتَقلُُّبُھمْ  َيْغُرْركَ  َفال َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  هللاَّ
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 وھي تعالى هللا أسماء من اسم} حم{: "  وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  عكرمة فقال ؛ معناه في اختلف} حم{:  تعالى قوله

:  أيضا وعنه. مقطعة الرحمن حروف} ن{ و} حم{و} الر{:  وعنه. األعظم هللا اسم} حم{:  عباس ابن قال" ربك خزائن تيحمفا

:  الخراساني عطاء وقال. السور فواتح:  مجاھد. القرآن أسماء من اسم إنه:  قتادة وقال. به أقسم تعالى هللا أسماء من اسم

 روى ما عليه يدل ؛ ومصور ومتكبر ومنان ومجيد ملك اسمه افتتاح والميم ، وحكيم وحليم وحنان حميد اسمه افتتاح الحاء

 بدء: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ لساننا في نعرفھا ال فإنا} حم{ ما:  وسلم عليه هللا صلى النبي سأل أعرابيا أن أنس

 حم تصير ألنھا ؛} حم{ تھجي إلى اإلشارة أراد كأنه. كائن ھو ما قضي معناه:  والكسائي الضحاك وقال" سور وفواتح أسماء

 :  مالك بن كعب وقال. ووقع قضي أي ؛ الميم وتشديد الحاء بضم

 مدفع هللا حمه ألمر وليس...  الرحى بنا ودارت تالقيناھم فلما

 :  الشاعر قال كما ؛ قرب أي هللا أمر حم المعنى إن:  أيضا وعنه

 ونوم غفلة بھم قوم...  قوم فسر يومي حم قد

:  وقيل. بدر كيوم أعدائه من وانتقامه ، ألوليائه نصره قرب المراد والمعنى. المنية من تقرب ألنھا ؛ الحمى سميت ومنه

 الحروف ھذه من بشيء سورة سميت وإذا التھجي مخرج فخرجت الحروف ساكنة تقرأ ولھذا:  الجرمي قال ؛ ھجاء حروف

 :  ومنه ؛ فتنصب} حم{ قرأت:  فتقول ؛ أعربت

 التقدم قبل حاميم تال...  فھال شاجر والرمح حاميم يذكرني

. بكسرھا السمال وأبو إسحاق أبي ابن. الساكنين اللتقاء أو حم اقرأ معنى على الميم بفتح} حم{:  الثقفي عمر بن عيسى وقرأ

 حم{ في وكذلك. بالوصل الباقون. الميم من الحاء بقطع جعفر أبو وقرأ. القسم وجه على أو ، الساكنين لاللتقاء والكسر واإلمالة

 اللفظين بين عمرو أبي عن وروي. الحاء في باإلمالة ذكوان وابن وخلف والكسائي وحمزة بكر وأبو عمرو أبو وقرأ. } عسق

 .مشبعا بالفتح الباقون. وشيبة جعفر وأبي نافع قراءة وھي

 أي ؛ محذوف لمبتدأ خبرا}  َتْنِزيلُ {  يكون أن ويجوز. }  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  { والخبر ابتداء}  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ { :  تعالى قوله

 مما وال منقوال وليس هللا أنزله القرآن أن:  والمعنى خبره}  َتْنِزيلُ {  و مبتدأ}  حم{  يكون أن ويجوز. } اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ {  ھذا

 .به يكذب أن يجوز

ْنبِ  رِ َغافِ { :  تعالى قوله  ھي:  الزجاج وقال. نكرة وھي للمعرفة كالنعت جعلھا:  الفراء قال}  اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ  الذَّ

ْنبِ  َغافِرِ {  أن وتلخيصه ھذا في الكالم وتحقيق:  النحاس. البدل على خفض  على معرفتين يكونا أن يجوز}  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ  الذَّ

 يكون ولكن ھذا على نعتين يكونا أن يجوز وال نكرتين فيكونا والحال للمستقبل يكونا أن ويجوز ، نعتين كونافي مضى لما أنھما

:  عباس ابن قال. البدل على خفضه ويكون نكره فھو}  اْلِعَقابِ  َشِديدِ {  فأما ، الحال على النصب ويجوز ، البدل على خفضھما

ْنبِ  َغافِرِ {   إِلَهَ  ال{ :  يقل لم لمن} اْلِعَقابِ  َشِديدِ } { هللا إاِلّ  إِلَهَ  ال{ :  قال ممن}  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ } { هللا إاِلَّ  لَهَ إِ  ال{ :  قال لمن}  الذَّ

 َتْنِزيلُ . حم{ فاستفتحت:  قال ، الدواب فيه تمر ال مكان في الزبير بن مصعب سرادق إلى كنت:  البناني ثابت وقال} هللا إاِلَّ 
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ْنبِ  َغافِرِ {  قلت فلما دابة على رجل علي فمر}  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  نَ مِ  اْلِكَتابِ   فلما ، ذنبي لي اغفر الذنب غافر يا قل:  قال}  الذَّ

 ، عني اعف العقاب شديد يا قل:  قال}  اْلِعَقابِ  َشِديدِ { :  قلت فلما ، توبتي تقبل التوب قابل يا قل:  قال}  التَّْوبِ  َقابِلِ { :  قلت

ْولِ  ِذي{ :  قلت فلما . شيئا أر فلم وشماال يمينا فالتفت ، ببصري فأخذ إليه فقمت ؛ بخير علي طل الطول ذا يا قل:  قال}  الطَّ

ْنبِ  َغافِرِ { :  اإلشارة أھل وقال . فردا}  اْلَمِصيرُ  ْيهِ إِلَ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{  عدال}  اْلِعَقابِ  َشِديدِ {  وعدا}  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ {  فضال}  الذَّ

 ؛ الشراب ھذا في تتابع:  له فقيل ؛ الشام أھل من شديد بأس ذا رجال افتقد أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروي

ْحَمنِ  هللاَِّ  ِبْسمِ { :  ھو إال إله ال الذي إليك هللا أحمد وأنا ، عليك سالم ، فالن إلى عمر من اكتب:  لكاتبه عمر فقال ِحيمِ  الرَّ . الرَّ

ْنبِ  َغافِرِ  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ  حم ْولِ  ِذي اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ  الذَّ  ختم ثم}  اْلَمِصيرُ  إِلَْيهِ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال الطَّ

 يقرؤھا جعل الصحيفة أتته فلما ، بالتوبة له بالدعاء عنده من أمر ثم ، صاحيا تجده حتى إليه تدفعه ال:  لرسوله وقال الكتاب

 فلما. توبته وحسنت النزع فأحسن نزع ثم بكى حتى يرددھا يبرح فلم ، عقابه وحذرني ، لي يغفر أن هللا وعدني قد:  ويقول

 أعوانا تكونوا وال ، يهعل يتوب أن له هللا وادعوا فسددوه زلة زل قد أحدكم رأيتم إذا فاصنعوا ھكذا:  قال أمره عمر بلغ

 وعزمة ودوم دومة نحو توبة جمع يكون أن ويحتمل ، توبا يتوب تاب مصدر يكون أن يجوز} التوب{ و. عليه للشياطين

 :  قوله ومنه ؛ وعزم

 ساعا ويھب ساعة فيخبو

 كما ، الفعل ھذا يقبل أي ؛ مصدرا يكون أن قلبي إلى يسبق والذي:  العباس أبو قال. التوبة بمعنى التوب يكون أن ويجوز

ْولِ  ِذي{ . التوبات يقبل فمعناه جمعا كان وإذا ، قوال قاال تقول  الطول وأصل. معرفة ألنه ؛ النعت وعلى البدل على}  الطَّ

ْولِ  ِذي{ :  عباس ابن قال. وتفضل انعم أي علينا طل اللھم:  منه يقال والفضل اإلنعام  نىالغ ذي:  مجاھد وقال. النعم ذي}  الطَّ

ْولِ  ِذي{ :  أيضا عباس ابن وعن. وسعة غنى أي}  َطْوالً  ِمْنُكمْ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ { :  تعالى قوله ومنه ؛ والسعة  الغنى ذي}  الطَّ

 :  عكرمة وقال. هللا إال إله ال يقول ال عمن

ْولِ  ِذي{   بن محمد وقال. عليه امتن إذا عليه وتطول عليه طال منه يقال ؛ المن بالفتح والطول:  الجوھري قال. المن ذي}  الطَّ

ْولِ  ِذي{ :  كعب  غير إحسان والتفضل. ذنب عن عفو المن أن والتفضل المن بين والفرق:  الماوردي قال ؛ التفضل ذي}  الطَّ

 .المرجع أي}  يرُ اْلَمصِ  إِلَْيهِ { . إنعامه مدة طالت ألنه:  وقيل. غيره على بإنعامه طال كأنه الطول من مأخوذ والطول. مستحق

 الجدال والمراد ، بالكفر هللا آيات في المجادلين على سبحانه سجل}  َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  هللاَِّ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما{ :  تعالى قوله

 َوَجاَدلُوا{ :  تعالى قوله في ذلك على دل وقد. تعالى هللا نور وإطفاء ، الحق إدحاض إلى والقصد ، فيھا الطعن من ، بالباطل

 ، معانيھا استنباط في العلم أھل ومقادحة ، مشكلھا وحل ، ملتبسھا إليضاح فيھا الجدال فأما. }  اْلَحقَّ  ِبهِ  لُِيْدِحُضوا ِباْلَباِطلِ 

 الَِّذي إِلَى رَ تَ  أَلَمْ { :  تعالى قوله عند} البقرة{ في المعنى ھذا مضى وقد. هللا سبيل في جھاد فأعظم ، وعنھا بھا الزيغ أھل ورد

 أي}  َتَقلُُّبُھمْ } {  َيْغُرْركَ  َفال{ :  وقرئ}  َيْغُرْركَ  َفال} {  اْلِبالدِ  فِي َتَقلُُّبُھمْ  َيْغُرْركَ  َفال{ . مستوفى}  َربِّهِ  فِي إِْبَراِھيمَ  َحاجَّ 

. اليمن وإلى الشام إلى مكة من تجارتھم يدير:  عباس ابن قال. أعاقبھم بل أھملھم ال أمھلتھم إن فإني}  اْلِبالدِ  فِي{  تصرفھم

 سالمتھم}  َيْغُرْركَ  ال{ :  الزجاج وقال. الدنيا في قليل متاع فإنه الرزق في والسعة الخير من فيه ھم ما}  َيْغُرْركَ  ال{ :  وقيل
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 آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما{ :  قوله:  آنالقر في يجادلون الذين على أشدھما ما آيتان:  العالية أبو وقال. الھالك عاقبتھم فإن كفرھم بعد

 .}  َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  لَفِي اْلِكَتابِ  فِي اْخَتلَفُوا الَِّذينَ  َوإِنَّ { :  وقوله ،}  َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  هللاَِّ 

َبتْ { ] 5: [ اآلية  بِهِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباِطلِ  َوَجاَدلُوا لَِيأُْخُذوهُ  بَِرُسولِِھمْ  ةٍ أُمَّ  ُكلُّ  َوَھمَّتْ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َواأْلَْحَزابُ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ
 } ِعَقابِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َفأََخْذُتُھمْ  اْلَحقَّ 

ُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى َربِّكَ  َكلَِمتُ  َحقَّتْ  َوَكَذلِكَ { ] 6: [ اآلية ارِ  أَْصَحابُ  أَنَّ  } النَّ

ِھمْ  بَِحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  ْحِملُونَ يَ  الَِّذينَ { ] 7: [ اآلية َنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  بِهِ  َوُيْؤِمُنونَ  َربِّ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ
ً  َرْحَمةً  َشْيءٍ  َبُعوا َتاُبوا لِلَِّذينَ  َفاْغفِرْ  َوِعْلما  } اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِھمْ  َسبِيلَكَ  َواتَّ

َنا{ ] 8: [ اآلية اتِِھمْ  َوأَْزَواِجِھمْ  آَبائِِھمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  َوَعْدَتُھمْ  الَّتِي َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ يَّ  } اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َوُذرِّ

َئاتِ  َوقِِھمُ { ] 9: [ اآلية يِّ َئاتِ  َتقِ  َوَمنْ  السَّ يِّ  } اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َوَذلِكَ  َرِحْمَتهُ  دْ َفقَ  َيْوَمئِذٍ  السَّ

َبتْ { :  تعالى قوله  تحزبوا الذين واألمم أي}  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َواألَْحَزابُ { . الرسل كذبت أي الجماعة تأنيث على}  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ

ةٍ  ُكلُّ  َوَھمَّتْ { . بعدھم فمن وثمود عاد نحو بالتكذيب أنبيائھم عل  قتادة وقال. ويعذبوه ليحبسوه أي}  لَِيأُْخُذوهُ  ِبَرُسولِِھمْ  أُمَّ

 ألنه ؛ األخيذ األسير تسمي والعرب}  َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  أََخْذُتُھمْ  ُثمَّ { :  كقوله ؛ اإلھالك بمعنى يرد واألخذ. ليقتلوه:  والسدي

 :  الشاعر قول قطرب وأنشد ؛ للقتل مأسور

 خلودي يھوى آخذ من فكم...  تلونيتق تأخذوني فإما

 ِبهِ  لُِيْدِحُضوا ِباْلَباِطلِ  َوَجاَدلُوا{ . بھم العذاب نزول عند الثاني. لھم دعائه عند:  أحدھما:  قوالن لرسولھم أخذھم وقت وفي

 جادلوا:  سالم بن يحيى قال. يستقر فال ويزل يزلق ألنه ؛ داحض والباطل ، مزلقة أي دحض مكان ومنه. ليزيلوا أي}  اْلَحقَّ 

 وجدوه أليس أي. المكذبة األمم عاقبة أي}  ِعَقابِ  َكانَ  َفَكْيفَ { . بالعذاب أي}  َفأََخْذُتُھمْ { . اإليمان به ليبطلوا بالشرك األنبياء

 .حقا

 على العامة قراءة ذهھ}  َربِّكَ  َكلَِمتُ { . الالزم ألنه الحق من مأخوذ ؛ ولزمت وجبت أي}  َحقَّتْ  َوَكَذلِكَ { :  تعالى قوله

 .جمعا}  َكلَِماتُ { :  عامر وابن نافع وقرأ. التوحيد

ُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َعَلى{   أي}  النَّارِ  أَْصَحابُ { . الھمزة بكسر إنھم ويجوز:  الزجاج قال. وبأنھم ألنھم أي:  األخفش قال}  أَنَّ

 .الكالم وتم بھا المعذبون

 في أرجلھم العرش حملة أن:  ويروى}  ِبهِ  َوُيْؤِمُنونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َحْوَلهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  ِملُونَ َيحْ  الَِّذينَ { :  تعالى قوله

:  الحديث ففي. وأفضلھم المالئكة أشراف وھم ، طرفھم يرفعون ال خشوع وھم ، العرش خرقت قد ورؤوسھم السفلى األرض

". المالئكة سائر على لھم تفضيال العرش حملة على بالسالم ويروحوا يغدوا أن المالئكة جميع أمر وتعالى تبارك هللا أن"
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 حول:  وقيل. عام ألف ثمانين المسرع الطير خفقان قوامه من القائمتين وبين ، خضراء جوھرة من العرش هللا خلق:  ويقال

 أيديھم وضعوا قد ، قيام صف ألف سبعون مورائھ ومن ، مكبرين مھللين به يطوفون المالئكة من صف ألف سبعون العرش

 ما ، الشمائل على اإليمان وضعوا وقد ، صف ألف مائة ورائھم ومن ، والتكبير بالتھليل أصواتھم ورافعين ، عواتقھم على

. هللا هرحم الزمخشري جميعه ذكر ؛ العين بضم}  اْلَعْرشَ { :  عباس ابن وقرأ. اآلخر به يسبح ال بما يسبح وھو إال أحد منھم

 يقوله عما وجل عز هللا ينزھون}  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِملُونَ  الَِّذينَ {  – أعلم وهللا المعنى ألن ؛ الكفار بذكر ھذا اتصل:  وقيل

 ، السرير ھو عرشال أن على التفسير أھل وأقاويل تعالى هللا من المغفرة لھم يسألون أي}  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْسَتْغفُِرونَ {  الكفار

 وأمر بيتا األرض في خلق كما ، به والطواف بتعظيمه وتعبدھم ، بحمله مالئكة وأمر ، وجل عز هللا خلقه مجسم جسم وأنه

 بن جابر عن ، المنكدر بن محمد عن ، عقبة بن موسى عن ، طھمان ابن وروى. الصالة في واستقباله به بالطواف آدم بني

 ما العرش حملة من هللا مالئكة من ملك عن أحدث أن لي أذن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال : قال ، األنصاري عبدهللا

 أعظم وأنه العرش عظم الكرسي آية في} البقرة{ في مضى وقد البيھقي ذكره" عام سبعمائة مسير عاتقه إلى أذنه شحمة بين

 يخلق لن:  قال العرش تعالى هللا خلق لما:  قال أنه األحبار كعب عن ، معدان بن خالد عن ، يزيد بن ثور وروى. المخلوقات

 سبعون ريشة كل في ، ريشة ألف سبعون الجناح في ، جناح ألف سبعون للحية ، بحية هللا فطوقه فاھتز ؛ مني أعظم خلقا هللا

 قطر عدد التسبيح نم يوم كل في أفواھھا من يخرج. لسان ألف سبعون فم كل في ، فم ألف سبعون وجه كل في ، وجه ألف

 ، بالعرش الحية فالتوت ، أجمعين المالئكة وعدد الدنيا أيام وعدد ، والثرى الحصى وعدد ، الشجر ورق وعدد ، المطر

 نور حجاب ، حجاب ألف سبعون العرش وبين السابعة السماء بين:  مجاھد وقال. به ملتوية وھي الحية نصف إلى فالعرش

َنا{ . ظلمة ابوحج نور وحجاب ، ظلمة وحجاب َنا{  يقولون أي}  َربَّ ً  َرْحَمةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ  رحمتك وسعت أي}  َوِعْلما

{  والمعاصي الشرك من أي}  َتاُبوا لِلَِّذينَ  َفاْغفِرْ { . التفسير على نصب والعلم الرحمة عن الفعل نقل فلما ، شيء كل وعلمك

َبُعوا  كان:  النخعي إبراھيم قال. إليھم يصل ال حتى عنھم اصرفه أي}  اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِھمْ { . الماإلس دين أي}  َسِبيلَكَ  َواتَّ

 قال ، بالكفر عليھم يشھد الكواء وابن األرض في لمن يستغفرون ھم ؛ الكواء ابن من خير المالئكة يقولون عبدهللا أصحاب

 لعباد هللا عباد أنصح وجدنا:  عبدهللا بن مطرف وقال. القبلة أھل من أحد عن االستغفار يحجبون ال يقولون وكانوا:  إبراھيم

:  اآلية ھذه في ألصحابه الرازي معاذ بن يحيى وقال. اآلية ھذه وتال ، الشيطان هللا لعباد هللا عباد أغش ووجدنا ، المالئكة هللا

 المالئكة وجميع كيف ، لھم لغفر المؤمنين لجميع فريغ أن هللا سأل لو واحدا ملكا إن ؛ منھا أرجى جنة العالم في فما افھموھا

:  بلغت فلما عيسى بن سليم على أقرأ كنت:  القارئ البزار ھشام بن خلف وقال. للمؤمنين يستغفرون العرش وحملة

 .له يستغفرون ئكةوالمال فراشه على نائما هللا على المؤمن أكرم ما خلف يا:  قال ثم بكى}  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْسَتْغفُِرونَ {

َنا{ :  تعالى قوله  من قصور:  قال. عدن جنات ما:  األحبار لكعب قال الخطاب بن عمر أن يروى}  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ

. لجناتل نعتا نصب محل في}  الَِّتي} {  َوَعْدَتُھمْ  الَِّتي{ . العدل وأئمة والشھداء والصديقون النبيون يدخلھا الجنة في ذھب

 آَباِئِھمْ  ِمنْ {  باإليمان}  َصلَحَ  َوَمنْ { . } َوأَْدِخْلُھمْ { :  قوله في والميم الھاء على عطفا نصب محل في}  ِمنْ } {  َصلَحَ  َوَمنْ {

اِتِھمْ  َوأَْزَواِجِھمْ  يَّ  أين رب يا:  فيقول ، الجنة الرجل يدخل:  جبير بن سعيد قال. اآلية ھذه نظير} الرعد{ في مضى وقد}  َوُذرِّ

 لي أعمل كنت رب يا:  فيقول ؛ كعملك يعملوا لم إنھم فيقال ؟ زوجاتي وأين ؟ ولدي وولد ولدي وأين ؟ وأمي وجدي أبي
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 َواِجِھمْ َوأَزْ  آَباِئِھمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ { :  قوله إلى}  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِملُونَ  الَِّذينَ { :  تال ثم. الجنة ادخلوھم فيقال ولھم؛

اِتِھمْ  يَّ َبَعْتُھمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  قوله اآلية ھذه من ويقرب. }  َوُذرِّ ُتُھمْ  َواتَّ يَّ َتُھمْ  ِبِھمْ  أَْلَحْقَنا ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ يَّ  } ُذرِّ

يَِّئاتِ  َوقِِھمُ { :  تعالى قوله  يقيه هللا وقاه من أمر وھو السيئات عذاب وقھم التقدير:  وقيل ، يسوءھم ما وقھم أي:  قتادة قال}  السَّ

يَِّئاتِ  َتقِ  َوَمنْ { . حفظه أي ؛ بالكسر وقاية  النجاة أي}  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َوَذلِكَ {  الجنة بدخول أي}  َرِحْمَتهُ  َفَقدْ  َيْوَمِئذٍ  السَّ

 .الكبيرة

ِ  لََمْقتُ  ُيَناَدْونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { ] 10: [ اآلية  } َفَتْكفُُرونَ  اأْلِيَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ  أَْنفَُسُكمْ  َمْقتُِكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ  هللاَّ

َنا َقالُوا{ ] 11: [ اآلية َنا َربَّ  } َسبِيلٍ  ِمنْ  ُخُروجٍ  إِلَى َفَھلْ  ِبُذُنوبَِنا َفاْعَتَرْفَنا اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ  أََمتَّ

ُ  ُدِعيَ  إَِذا بِأَنَّهُ  ُكمْ َذلِ { ] 12: [ اآلية ِ  َفاْلُحْكمُ  ُتْؤِمُنوا بِهِ  ُيْشَركْ  َوإِنْ  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  هللاَّ َّ  } اْلَكبِيرِ  اْلَعلِيِّ  ِ

 بعد وقعت االبتداء الم ھذه}  لََمْقتُ  {:  األخفش قال}  أَْنفَُسُكمْ  َمْقِتُكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ  هللاَِّ  لََمْقتُ  ُيَناَدْونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله

 اأْلِيَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ {  الدنيا في إياكم}  هللاَِّ  لََمْقتُ { :  لھم يقال المعنى:  غيره وقال. قول والنداء لھم يقال معناه ألن}  ُيَناَدْونَ {

 ، ذلك عند فأذعنوا ، القيامة يوم ومقته بعضا عادى ھمبعض ألن ؛ القيامة يوم بعضا بعضكم مقت من}  أَْكَبرُ } {  َفَتْكفُُرونَ 

 وھم لھم المالئكة فتقول ؛ نفس يا مقتك لنفسه النار أھل من إنسان كل يقول:  الكلبي وقال. النار من الخروج وطلبوا وخضعوا

 يعطون:  الحسن وقال. اليوم نفسكمأ مقتكم من أشد تؤمنوا فلم الرسل إليكم بعث وقد الدنيا في أنتم إذ إياكم هللا لمقت:  النار في

}  َفَتْكفُُرونَ  اأْلِيَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ  تدعون إذ{ الدنيا في إياكم}  هللاَِّ  لََمْقتُ {  فينادون أنفسھم مقتوا سيئاتھم إلى نظروا فإذا كتابھم

}  َفَتْكفُُرونَ  اأْلِيَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ {  لكم}  هللاَِّ  لََمْقتُ {  المعنى:  ةقتاد وقال. مجاھد معناه وقال. اليوم}  أَْنفَُسُكمْ  َمْقِتُكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ { 

 أحلوھا أنھم:  أحدھما:  وجھان ففيه ؟ أنفسھم يمقتوا أن يصح كيف:  قيل فإن. النار عاينتم إذ}  أَْنفَُسُكمْ  َمْقِتُكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ { 

 المعاصي في أبقتھم التي ھي نفوسھم أن وعلموا ، الھوى عنھم زال حال إلى صاروا لما أنھم:  الثاني. الممقوت محل بالذنوب

ُكمْ { :  مالك لھم وقال الخزنة عند مما يئسوا لما النار أھل إن:  القرظي كعب بن محمد وقال. مقتوھا . يأتي ما على}  َماِكُثونَ  إِنَّ

 صبر كما ، ينفعنا الصبر فلعل فلنصبر فھلم ، ترون قد ما الءوالب العذاب من بكم نزل قد إنه ھؤالء يا:  لبعض بعضھم قال

{  فنادوا جزعوا ثم ، صبرھم فطال فصبروا الصبر على رأيھم فأجمعوا ، صبروا إذ الصبر فنفعھم هللا طاعة على الطاعة أھل

َ  إِنَّ { :  ذلك عند إبليس فقال ؛ ملجأ من أي}  َمِحيٍص  ِمنْ  لََنا َما َصَبْرَنا أَمْ  أََجِزْعَنا َعلَْيَنا َسَواءٌ   َوَوَعْدُتُكمْ  اْلَحقِّ  َوْعدَ  َوَعَدُكمْ  هللاَّ

 إِنِّي{  شيئا عنكم بمغن:  يقول}  ِبُمْصِرِخيَّ  أَْنُتمْ  َوَما بُِمْصِرِخُكمْ  أََنا َما{ :  قوله إلى}  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  لِيَ  َكانَ  َوَما َفأَْخلَْفُتُكمْ 

 إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ  أَْنفَُسُكمْ  َمْقِتُكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ  هللاَِّ  لََمْقتُ {  فنودوا:  قال. أنفسھم مقتوا مقالته سمعوا فلما}  َقْبلُ  ِمنْ  ْكُتُمونِ أَْشرَ  ِبَما َكَفْرتُ 

َ  َذلُِكمْ { :  عليھم فرد قال}  َسِبيلٍ  ِمنْ  ُخُروجٍ  إِلَى َفَھلْ { :  قوله إلى}  َفَتْكفُُرونَ  اأْلِيَمانِ  ُ  ُدِعيَ  إَِذا نَّهُ ِبأ  ُيْشَركْ  َوإِنْ  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  هللاَّ

َِّ  َفاْلُحْكمُ  ُتْؤِمُنوا ِبهِ   .المبارك ابن ذكره}  اْلَكِبيرِ  اْلَعلِيِّ  ِ

َنا َقالُوا{ :  تعالى قوله َنا َربَّ َنا{ َ:  قولھم معنى في التأويل أھل اختلف}  اْثَنَتْينِ  أََمتَّ  مسعود ابن فقال}  اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ  أَمتَّ

 ثم ، الدنيا في منھا بد ال التي الموتة أماتھم ثم أحياھم ثم ، آبائھم أصالب في أمواتا كانوا:  والضحاك وقتادة عباس وابن

َِّ  َتْكفُُرونَ  َكْيفَ { :  تعالى قوله وھو ، موتتان حياتان فھاتان ، والقيامة للبعث أحياھم ً  َوُكْنُتمْ  ِبا  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  َفأَْحَياُكمْ  أَْمَواتا
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 ألن ؛ ھذا إلى صار وإنما. اآلخرة في أحيوا ثم أميتوا ثم ، للمسألة القبور في أحياھم ثم الدنيا في أميتوا:  السدي وقال}  ُيْحِييُكمْ 

 للروح والعقاب الثواب كان ولو ، القبر سؤال ثباتإ في ھذا من العلماء واستدل. النطفة على العرف في ينطلق ال الميت لفظ

 ، تفسد وال تتغير وال تموت ال األرواح على اآلخرة أحكام يقصر من عند والروح ؟ واإلماتة اإلحياء معنى فما الجسد دون

َنا{ :  قوله في زيد ابن وقال. فناء وال غشية وال موت إليه يتطرق ال لنفسه حي وھو َنا َربَّ  في خلقھم:  قال اآلية}  َنَتْينِ اثْ  أََمتَّ

. }البقرة{ في ھذا مضى وقد. أماتھم ثم الدنيا في أحياھم ثم أماتھم ثم ، الميثاق عليھم وأخذ وأحياھم وأخرجھم آدم ظھر

 نرد ھل أي}  َسِبيلٍ  ِمنْ  ُخُروجٍ  إِلَى َفَھلْ { . الندم ينفعھم ال حيث وندموا االعتراف ينفعھم ال حيث اعترفوا}  ِبُذُنوِبَنا َفاْعَتَرْفَنا{

ً  َنْعَملْ  َفاْرِجْعَنا{ :  وقوله}  َسِبيلٍ  ِمنْ  َمَردٍّ  إِلَى َھلْ { :  نظيره ؛ بطاعتك لنعمل الدنيا إلى  .اآلية}  ُنَردُّ  لَْيَتَنا َيا{ :  وقوله}  َصالِحا

ُ  ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنَّهُ  َذلُِكمْ { :  تعالى قوله  أنتم الذي العذاب}  َذلُِكمْ {  أو}  َذلُِكمْ {  األمر أي رفع موضع في}  َذلُِكمْ { }  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  هللاَّ

ُ  ُدِعيَ  إَِذا{  ألنكم وذلك. الرد إلى سبيل ال بأن فأجيبوا تقديره متروك الكالم وفي. بكفركم فيه }  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ {  هللا وحد أي}  هللاَّ

 العلماء بعض وسمعت:  الثعلبي قال. بقوله وآمنتم صدقتموه مشرك به أشرك وإن ، خاصة له األلوھية تكون أن وأنكرتم

وا َولَوْ { :  نظيره ؛ المشرك تصدقوا}  ُتْؤِمُنوا{  به لوكان الدنيا إلى الرد بعد}  ِبهِ  ُيْشَركْ  َوإِنْ { : يقول . }َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ

َِّ  َفاْلُحْكمُ {   .ولد أو صاحبة له تكون أن عن}  يرِ اْلَكبِ  اْلَعلِيِّ  ِ

لُ  آَياتِهِ  ُيِريُكمْ  الَِّذي ُھوَ { ] 13: [ اآلية َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوُيَنزِّ ً  السَّ رُ  َوَما ِرْزقا  } ُينِيبُ  َمنْ  إاِلَّ  َيَتَذكَّ

َ  َفاْدُعوا{ ] 14: [ اآلية ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  } اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  الدِّ

َرَجاتِ  َرفِيعُ { ] 15: [ يةاآل وحَ  ُيْلقِي اْلَعْرشِ  ُذو الدَّ  } التَّالقِ  َيْومَ  لُِيْنِذرَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ

ِ  َعلَى َيْخَفى ال َباِرُزونَ  ُھمْ  َيْومَ { ] 16: [ اآلية ِ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ  َشْيءٌ  ِمْنُھمْ  هللاَّ َّ  } اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

َ  إِنَّ  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  ال َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ { ] 17: [ اآلية  } اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ

لُ {  وقدرته توحيده دالئل أي}  آَياِتهِ  ُيِريُكمْ  الَِّذي ُھوَ { :  تعالى قوله َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوُيَنزِّ ً  السَّ  وإنزال اآليات إظھار بين جمع}  ِرْزقا

 من بينھما وما فيھما وما واألرضون السموات ھي اآليات وھذه. األبدان قوام وبالرزق ، األديان قوام باآليات ألن ؛ الرزق

 ما أي}  رُ َيَتَذكَّ  َوَما{ . ھلكوا قوم وآثار واألشجار والجبال والعيون واألنھار والبخار والسحاب والرياح والنجوم والقمر الشمس

َ  َفاْدُعوا{ . هللا طاعة إلى يرجع أي}  ُيِنيبُ  َمنْ  إاِلَّ {  هللا فيوحد اآليات بھذه يتعظ ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ {  اعبدوه أي}  هللاَّ  أي}  الدِّ

 .غيره أنتم تعبدوا فال هللا عبادة}  اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ { . الطاعة:  وقيل. العبادة

َرَجاتِ  َرفِيعُ  {:  تعالى قوله  ومعنى. المدح على نصبه ويجوز:  األخفش قال. مبتدأ إضمار على}  اْلَعْرشِ  ُذو} {  اْلَعْرشِ  ُذو الدَّ

َرَجاتِ  َرفِيعُ {  :  سالم بن يحيى وقال. السبع السموات رفيع:  جبير بن وسعيد والكلبي عباس ابن وقال. الصفات رفيع أي}  الدَّ

 صفات من األول القول على وھو. فاعل بمعنى فعيل رافع بمعنى ھذا على}  َرفِيعُ {  فـ الجنة في أوليائه درجة رفعة ھو

 قال غيره لھا مستحق ال وأبوابھا أصنافھا وھي ، والثناء المدح لدرجات المستحق وھو ، منه قدرا أرفع ال الذي ومعناه الذات،

 محتاج أنه ال ومالكه خالقه أي}  اْلَعْرشِ  ُذو{ .  والحمد الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى الكتاب في ذكرناه وقد. الحليمي
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 وقد وسلطانه ملكه ثبوت بمعنى}  اْلَعْرشِ  ُذو{  سبحانه فھو ، وعزه ملكه زال أي فالن عرش ثل:  قولھم من ھو:  وقيل. إليه

وحَ  ُيْلقِي{ . الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى في بيناه  روحا ذلك وسمي}  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى{  لنبوةوا الوحي أي}  الرُّ

{ :  تعالى هللا قال ؛ القرآن الروح:  زيد ابن وقال. باألرواح األبدان تحيا كما الكفر موت من يحيون أي ؛ به يحيون الناس ألن

ً  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ  وحُ  ِبهِ  َنَزلَ { :  تعالى هللا لقا ؛ جبريل الروح:  وقيل}  أَْمِرَنا ِمنْ  ُروحا  قُلْ { :  وقال}  َقْلِبكَ  َعلَى اأْلَِمينُ  الرُّ

لَهُ  لَهُ { قُلْ }  ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ . قضائه من:  وقيل. قوله من أي}  أَْمِرهِ  ِمنْ { . } ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنزَّ

 فيھم ألحد وليس أنبياء يكونوا أن ھو يشاء األنبياء وھم}  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى{ . بأمره أي الباء عنىبم}  ِمنْ { :  وقيل

 .مشيئة

 ببعثه هللا لينذر أي:  وقيل. الرسول إلى يرجع}  لُِيْنِذرَ { :  فقوله. البعث يوم إلنذار الرسول يبعث إنما أي}  التَّالقِ  َيْومَ  لُِيْنِذرَ { 

 َيْومَ { . السالم عليه للنبي خطابا بالتاء}  لُِيْنِذرَ {  السميقع وابن والحسن عباس ابن وقرأ. } التَّالقِ  َيْومَ {  الخالئق إلى لرسلا

 الخلق فيه يلتقي:  ومقاتل العالية وأبو أيضا قتادة وقال. األرض وأھل السماء أھل تلتقي يوم:  وقتاده عباس ابن قال}  التَّالقِ 

 األولون يلتقي:  وقيل. عمله جزاء إنسان كل يلقى:  وقيل. والمظلوم الظالم:  وقيل. والمعبودون العابدون:  وقيل. قوالخال

 .المعنى صحيح وكله. عباس ابن عن معناه روي ؛ واحد صعيد على واآلخرون

 خبره}  َباِرُزونَ {  و باالبتداء رفع موضع في}  ُھمْ { :  وقيل. األول يوم من بدال يكون}  َباِرُزونَ  ُھمْ  َيْومَ { :  تعالى قوله

 ؛ إذ بمعنى الظرف كان إذا سيبويه عند ھذا يكون وإنما}  َيْومَ {  من التنوين حذف فلذلك ؛ باإلضافة خفض موضع في والجملة

 قبورھم من خارجون } َباِرُزونَ { :  ومعنى. أمير زيد يوم ألقاك أنا نحو يجز لم إذا بمعنى كان فإن. أمير زيد يوم لقيتك تقول

 ِمْنُھمْ  هللاَِّ  َعلَى َيْخَفى ال{ . بيانه} طه{ في تقدم ما على أمتا وال فيھا عوج ال صفصف قاع يومئذ األرض ألن ؛ شيء يسترھم ال

. } َباِرُزونَ  مْ ھُ  َيْومَ {  أعمالھم ومن منھم شيء عليه يخفى ال أي}  َباِرُزونَ  ُھمْ  َيْومَ  يوم{ في العامل ھو ھذا إن:  قيل}  َشْيءٌ 

 حين ذلك يقول ألنه ؛ المجيب وھو تعالى السائل ھو:  الحسن وقال. الخلق فناء عند وذلك} القھار الواحد  اليوم الملك لمن{

َِّ {:  فيقول سبحانه نفسه فيجيب يجيبه أحد ال  مسعود ابن عن وائل أبو رواه ما فيه قيل ما وأصح:  النحاس. }اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

 فيقول}  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ {  ينادي مناد فيؤمر ، عليھا وعز جل هللا يعص لم الفضة مثل بيضاء أرض على الناس يحشر: " قال

َِّ {  وكافرھم مؤمنھم العباد  وانقيادا غما الكافرون ويقوله ، وتلذذا سرورا" الجواب ھذا المؤمنون فيقول}  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

 مما ھو وليس مسعود ابن عن صحيح والقول ، فيه فائدة ال ألنه ؛ فبعيد موجودين غير والخلق ھذا يكون أن فأما. وخضوعا

 .بالتأويل وال بالقياس يؤخذ

 ؛ المنتسبين وانتساب المدعين دعاوي انقطاع عند بالملك تعالى انفراده إظھار المقصود ألن ؛ جدا ظاھر األول والقول:  قلت

 واألرواح األرض قبض عند الحق قوله ھذا على ودل ، ودعاويھم نسبھم وانقطعت وملكه ومتكبر وملكه ملك كل ذھب قد إذ

 بشماله األرض يطوي ثم ، عمر ابن حديث وفي ھريرة أبي حديث في تقدم كما" األرض ملوك أين الملك أنا: " السماء وطي

 زمن انقطاع ھو}  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ { :  سبحانه قوله وعنه. المتكبرون أين ونالجبار أين الملك أنا:  يقول ثم ، بيمينه والسموات

 الخالئق فني حين النفختين بين يكون}  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ { :  سبحانه قوله كعب بن محمد قال. والنشر البعث يكون وبعده الدنيا

 نفسه فيجيب أموات الخلق ألن ؛ أحد يجيبه فال}  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ { :  يقولف مملوكا وال مالكا نفسه غير يرى فال الخالق وبقي



177 

 

َِّ { :  فيقول :  الجنة أھل فيجيبه} اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ { :  فيقول مناد ينادي إنه:  وقيل. خلقه وقھر وحده بقي ألنه}  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

 } َِّ  .الزمخشري ذكره. أعلم فا}  ارِ اْلَقھَّ  اْلَواِحدِ  ِ

 ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ {  وحده  يومئذ بالملك أقروا إذا لھم يقال أي}  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ { :  تعالى قوله

َ  إِنَّ { . عمله مما شيئا أحد ينقص ال أي}  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  ال{ . أوشر خير من}  َكَسَبتْ   تفكر إلى يحتاج ال أي}  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ

 في يرزقھم وكما ؛ بغيره لالشتغال أحد جزاء يؤخر فال شيء علمه عن يعزب ال الذي العالم ألنه ؛ الحساب يفعله كما يد وعقد

 يقيل حتى النھار ينتصف وال : الخبر وفي. }البقرة{ في المعنى ھذا مضى وقد. واحدة ساعة في كذلك يحاسبھم واحدة ساعة

 .النار في النار وأھل الجنة في الجنة أھل

الِِمينَ  َما َكاِظِمينَ  اْلَحَناِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ  اآْلِزَفةِ  َيْومَ  َوأَْنِذْرُھمْ { ] 18: [ اآلية  } ُيَطاعُ  َشفِيعٍ  َوال َحِميمٍ  ِمنْ  لِلظَّ

ُدور ُتْخفِي َوَما ُينِ اأْلَعْ  َخائَِنةَ  َيْعلَمُ { ] 19: [ اآلية  } الصُّ

ُ { ] 20: [ اآلية َ  إِنَّ  بَِشْيءٍ  َيْقُضونَ  ال ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ  بِاْلَحقِّ  َيْقِضي َوهللاَّ ِميعُ  ُھوَ  هللاَّ  } اْلَبِصيرُ  السَّ

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  ُھمْ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َكاُنوا الَِّذينَ  ةُ َعاقِبَ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ { ] 21: [ اآلية  فِي َوآَثاراً  قُوَّ
ُ  َفأََخَذُھمُ  اأْلَْرِض  ِ  ِمنَ  لَُھمْ  َكانَ  َوَما بُِذُنوبِِھمْ  هللاَّ  } َواقٍ  ِمنْ  هللاَّ

ُھمْ  َذلِكَ { ] 22: [ اآلية نَ  ُرُسلُُھمْ  َتأْتِيِھمْ  َكاَنتْ  بِأَنَّ ُ  َفأََخَذُھمُ  َفَكَفُروا اتِ بِاْلَبيِّ  } اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َقِويٌّ  إِنَّهُ  هللاَّ

 قرب أي فالن وأزف. قريب آت ھو ما كل إذ ؛ قريبة ألنھا بذلك سميت. القيامة يوم أي}  اآلِزَفةِ  َيْومَ  َوأَْنِذْرُھمْ { :  تعالى قوله

 :  النابغة قال ؛ أزفا يأزف

 قد وكأن برحالنا تزل لما ... ركابنا أن غير الترحل أزف

 :  ويقول يتمثل بعضھم وكان. الساعة قربت أي}  اآْلِزَفةُ  أَِزَفتِ { :  اآلية ھذه ونظير. قرب أي

 ونكادي لشقوتي الذنوب...  غير زاد من لي وليس الرحيل أزف

 لََدى{  الناس قلوب إذ المعنى:  الزجاج لقا. المعنى على محمول وھو الحال على}  َكاِظِمينَ  اْلَحَناِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ { 

. للقلوب خبر أنه على}  َكاِظِمينَ {  رفع وأجاز. كاظمين}  َوأَْنِذْرُھمْ {  التقدير يكون أن الفراء وأجاز. كظمھم حال في} اْلَحَناِجرِ 

 يوم}  اآْلِزَفةِ  َيْومَ {  بـ المراد إن:  لقي وقد. االبتداء على}  َكاِظِمينَ {  رفع يجوز:  الكسائي وقال. كاظمون ھم إذ المعنى:  وقال

 في وقعت:  قتادة وقال. أظھر واألول. المنية حضور عند}  َكاِظِمينَ  اْلَحَناِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ {  وكذا. قطرب قاله ؛ المنية حضور

 ھذا:  وقيل. }  َھَواء َوأَْفِئَدُتُھمْ { :  قال كما القيامة يوم إال يكون ال وھذا ، أمكنتھا في تعود وال تخرج ال فھي المخافة الحناجر

}  اآْلِزَفةُ {  القيامة يوم تقدير على}  اآْلِزَفةُ  ا{ إلى اليوم وأضيف}  اْلَحَناِجرَ  اْلقُلُوبُ  َوَبلََغتِ { :  قال كما ؛ الجزع نھاية عن إخبار
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 َما{ . األولى وصالة الجامع مسجد مثل نفسه إلى الشيء إضافة باب من ھو الكوفيين وعند. } اآْلِزَفةُ {  المجادلة يوم أو

الِِمينَ   .فيھم فيشفع}  ُيَطاعُ  َشفِيعٍ  َوال{  ينفع قريب من أي}  َحِميمٍ  ِمنْ  لِلظَّ

 يكون الرجل ھو:  عباس ابن وقال الخائنة األعين يعلم أي وتأخير تقديم فيه:  المؤرج قال}  اأْلَْعُينِ  َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ { :  تعالى قوله

 ، بصره غض أصحابه إليه نظر فإذا المرأة إلى ينظر الرجل ھو:  وعنه. إليھا النظر فيسارقھم المرأة فتمر القوم مع الساج

 إلى نظر لو يود أنه منه وجل عز هللا علم وقد ، بصره غض أصحابه إليه نظر فإذا ، بالنظر تدسس غفلة منھم رأى فإذا

 هللا يحب ال فيما وإغماضه بعينه الھمزة ھي:  قتادة وقال. عنه هللا نھى ما إلى ناألعي نظر مسارقة ھي مجاھد وقال. عورتھا

:  سفيان وقال. بالعين الرمز إنھا:  السدي وقال. رأى وما رأيت أو رأى وقد رأيت ما اإلنسان قول ھي:  الضحاك وقال. تعالى

ُدورُ  ُتْخفِي َوَما{  الثانية ظرةالن}  اأْلَْعُينِ  َخاِئَنةَ { :  الفراء وقال. النظرة بعد النظرة ھي :  عباس ابن وقال. األولى النظرة}  الصُّ

ُدورُ  ُتْخفِي َوَما{  ُدورُ  ُتْخفِي َوَما{ :  وقيل. ال أو بھا خال لو بھا يزني ھل أي}  الصُّ  بن بعبدهللا جيء ولما. وتضمره تكنه}  الصُّ

 رسول صمت ، عنه هللا رضي عثمان األمان له وطلب مكة أھل مأناط ما بعد ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى سرح أبي

 إال صمتُّ  ما: " حوله لمن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال انصرف فلما" نعم: " قال ثم طويال وسلم عليه هللا صلى هللا

 خائنة له تكون ال النبي إن" : فقال ، هللا رسول يا إلي أومأت فھال األنصار من رجل فقال" عنقه فيضرب بعضكم إليه ليقوم

ُ { " أعين  إذا الفواحش مواقعة على عزم ومن ، إليھا نظر ومن ، المحارم عن بصره غض من يجازي أي}  ِباْلَحقِّ  َيْقِضي َوهللاَّ

 وقراءة. تملك وال عليه تقدر الو شيئا تعلم ال ألنھا}  ِبَشْيءٍ  َيْقُضونَ  ال{  األوثان يعني}  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ { . عليھا قدر

َ  إِنَّ { . بالتاء}  َيْدُعونَ { :  وھشام وشيبة نافع وقرأ. حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھي الظالمين عن الخبر على بالياء العامة  هللاَّ

ِميعُ  ُھوَ   .إن خبر والجملة خبر بعدھا وما باالبتداء رفع موضع في تكون أن ويجوز. فاصلة زائدة}  ُھوَ } {  اْلَبِصيرُ  السَّ

 نصب موضع في يكون أن ويجوز}  َيِسيُروا{  على عطف جزم موضع في}  َفَيْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ { :  تعالى قوله

 في}  َواقٍ {  و. }  َكْيفَ {  في والخبر كان اسم}  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ { . واحد والجمع التثنية في والنصب والجزم ، جواب أنه على

 تحذف الياء ألن ؛ واحد وخفضه فرفعه الموضع على رفع موضع في يكون أن ويجوز. اللفظ على معطوف خفض موضع

 .اإلعادة عن فأغنى موضع غير في اآلية ھذه معنى في الكالم مضى وقد عليھا دالة الكسرة وتبقى

 } ُمبِينٍ  َطانٍ َوُسلْ  بِآياتَِنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ { ] 23: [ اآلية

ابٌ  َساِحرٌ  َفَقالُوا َوَقاُرونَ  َوَھاَمانَ  فِْرَعْونَ  إِلَى{ ] 24: [ اآلية  } َكذَّ

ا{ ] 25: [ اآلية  فِي إاِلَّ  افِِرينَ اْلكَ  َكْيدُ  َوَما نَِساَءُھمْ  َواْسَتْحُيوا َمَعهُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَْبَناءَ  اْقُتلُوا َقالُوا ِعْنِدَنا ِمنْ  بِاْلَحقِّ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
 } َضاللٍ 

لَ  أَنْ  أََخافُ  إِنِّي َربَّهُ  َوْلَيْدعُ  ُموَسى أَْقُتلْ  َذُرونِي فِْرَعْونُ  َوَقالَ { ] 26: [ اآلية  } اْلَفَسادَ  اأْلَْرِض  فِي ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّ

 } اْلِحَسابِ  بَِيْومِ  ُيْؤِمنُ  ال ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  مْ َوَربِّكُ  بَِربِّي ُعْذتُ  إِنِّي ُموَسى َوَقالَ { ] 27: [ اآلية
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}  َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  ِتْسعَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { :  تعالى قوله في المذكورة اآليات التسع وھي}  ِبآياتَِنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ { :  تعالى قوله

 إِلَى{ . التوراة بالسلطان أراد:  وقيل. ومؤنث يذكر وھو ، بينة واضحة بحجة أي}  ُمِبينٍ  َوُسْلَطانٍ { . تعيينھا مضى وقد

 الوزير وھامان الملك ففرعون ؛ عليھم كان موسى عداوة في التدبير مدار ألن بالذكر خصھم}  َوَقاُرونَ  َوَھاَمانَ  فِْرَعْونَ 

ابٌ  َساِحرٌ  َفَقالُوا{ . كأعمالھما لتكذيبوا الكفر في عمله ألن ؛ معھما هللا فجمعه والكنوز األموال صاحب وقارون  لما}  َكذَّ

 .السحر على المعجزات حملوا معارضته عن عجزوا

ا{ :  تعالى قوله }  مْ ِنَساَءھُ  َواْسَتْحُيوا َمَعهُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَْبَناءَ  اْقُتلُوا َقالُوا{  الظاھرة المعجزة وھي}  ِعْنِدَنا ِمنْ  ِباْلَحقِّ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ

 أعاد موسى هللا بعث فلما ، موسى والدة بعد الولدان قتل عن أمسك قد كان فرعون ألن ؛ األول القتل غير قتل ھذا:  قتادة قال

 هللا فشغلھم ، أوالدھم من بالذكور فيعتضدوا جمعھم يكثر ولئال ؛ اإليمان من اإلنسان فيمتنع لھم عقوبة إسرائيل بني على القتل

 َوَما{ . هللا فأغرقھم ، مصر من خرجوا أن إلى والطوفان والدم والقمل كالضفادع ، العذاب أنواع من عليھم أنزل بما ذلك عن

 يذھب فكيده ھذا مثل بھم فعل وإن اإليمان من يمتنعون ال الناس وإن ، وھالك خسران في أي}  َضاللٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافِِرينَ  َكْيدُ 

 .باطال

{  و أمر ألنه ؛ جزم}  َوْلَيْدعُ {  األمر جواب ألنه ؛ جزم}  أَْقُتلْ } {  َربَّهُ  َوْلَيْدعُ  ُموَسى أَْقُتلْ  َذُروِني َعْونُ فِرْ  َوَقالَ { :  تعالى قوله

 نخاف إنا:  لفرعون قيل أنه على يدل ھذا:  وقيل. مبني وھو المجزوم لفظ لفظه ولكن أمرا كان وإن بمجزوم ليس}  َذُروِني

 أََخافُ  إِنِّي{ . األعلى ربكم وأنا له حقيقة ال فإنه ربه من يذكر ما يھولنكم ال أي}  َربَّهُ  َوْلَيْدعُ { :  فقال ؛ فيجاب عليك يدعو أن

لَ  أَنْ   األرض في يظھر فإنه دينكم يبدل لم إن}  اْلَفَسادَ  اأْلَْرِض  فِي ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ {  ربه عبادة إلى لي عبادتكم أي}  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّ

 ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ { :  عمرو وأبي عامر وابن السلمي عبدالرحمن وأبي المدنيين وقراءة. الخالف بسببه الناس بين يقع أي. الفساد

} أو{:  الكوفيين مصاحف في ھي وكذلك بالرفع}  اْلَفَسادُ {  الياء بفتح}  ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ {  الكوفيين وقراءة}  اْلَفَسادَ  اأْلَْرِض  فِي

 حذاق عند وھذا:  النحاس. الواو بمعنى تكون} أو{ وألن ؛ فصل وفيه حرف زيادة فيه ألن:  قال ؛ عبيد أبو يذھب هوإلي بألف

 ھا ھذا إلى احتيج لما الواو بمعنى تكون أن ولوجاز ؛ المعاني بطالن ذلك في ألن ؛ الواو بمعنى تكون أن يجوز ال النحويين

لَ  أَنْ  أََخافُ  إِنِّي{  أي األمرين ألحد} أو{ ومعنى جميعا األمرين}  أََخافُ  إِنِّي{  الواو معنى ألن ؛ ھنا  أعوزه فإن}  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّ

 .الفساد األرض في أظھر ذلك

 ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  ال ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ {  با موسى استعاذ بالقتل فرعون ھدده لما}  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  إِنِّي ُموَسى َوَقالَ { :  تعالى قوله

 .} اْلِحَسابِ  ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  ال{  أنه وصفته ، با اإليمان عن متعظم أي}  اْلِحَسابِ 

ٌ  َوَقالَ { ] 28: [ اآلية ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجالً  أََتْقُتلُونَ  إِيَماَنهُ  َيْكُتمُ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجل َناتِ بِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ ُكمْ  ِمنْ  اْلَبيِّ  َربِّ
ً  َيكُ  َوإِنْ  ً  َيكُ  َوإِنْ  َكِذُبهُ  َفَعلَْيهِ  َكاِذبا َ  إِنَّ  َيِعُدُكمْ  الَِّذي َبْعضُ  ُيِصْبُكمْ  َصاِدقا ابٌ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ  } َكذَّ

 :  مسائل أربع فيه

 شمعان:  وقيل. حبيب الرجل ھذا اسم أن:  المفسرين بعض ذكر}  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  َوَقالَ { :  تعالى قوله - األولى

 ذكره:  حزقيل:  وقيل. خبرك اسمه:  هللا رحمه الطبري تاريخ وفي. فيه قيل ما أصح وھو:  السھيلي قال. المعجمة بالشين
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 كان ھل واختلف. حزبيل أو بيلخر:  وقيل. حبيب أو سمعان واسمه:  الزمخشري. العلماء وأكثر عباس ابن عن الثعلبي

 مع نجا الذي وھو:  قال. السدي قاله ؛ فرعون عم ابن كان إنه:  ويقال. قبطيا كان:  وغيره الحسن فقال قبطيا أو إسرائيليا

 اْلَمِديَنةِ  ْقَصىأَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َوَجاءَ { :  تعالى بقوله المراد ھو الرجل وھذا}  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ { :  قال ولھذا ؛ السالم عليه موسى

 وغير فرعون امرأة وغير غيره مؤمن فرعون آل من يكن لم:  عباس ابن وقال. مقاتل قول وھذا. اآلية}  ُموَسى َيا َقالَ  َيْسَعى

 } لَِيْقُتلُوكَ  ِبكَ  َيأَْتِمُرونَ  اْلَمألَ  إِنَّ { :  فقال موسى أنذر الذي المؤمن

 أتقتلون قال الذي فرعون آل ومؤمن يس آل مؤمن النجار حبيب الصديقون: " لقا أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي

 من تعجب ال أي وسلم عليه هللا صلى للنبي تسلية ھذا وفي" أفضلھم وھو الصديق بكر أبو والثالث هللا ربي يقول أن رجال

 إسرائيل بني من الرجل ھذا كان:  وقيل. بسوء له يتعرض لم فلھذا ؛ فرعون عند وجاھة له الرجل ھذا وكان. قومك مشركي

 من إيمانه يكتم مؤمن رجل وقال:  والتقدير ، وتأخير تقديم ھذا على الكالم ففي. أيضا السدي عن ؛ فرعون آل من إيمانه يكتم

 آل من منسوب مؤمن رجل وقال ؛ التقدير ؛ الرجل صفة بمحذوف متعلقة عنده}  ـِمنْ {  فـ قبطيا الرجل جعل فمن. فرعون آل

. } َيْكُتمُ {  لـ الثاني المفعول موضع في}  َيْكُتمُ {  بـ متعلقة}  ِمنْ {  فـ إسرائيليا جعله ومن. وأقاربه أھله من أي ؛ فرعون

َ  َيْكُتُمونَ  َوال{ :  تعالى هللا قال. منه كتم يقال وال كذا أمر كتمه يقال ألنه ؛ بعد ففيه إسرائيليا جعله ومن:  القشيري ً  هللاَّ }  َحِديثا

 .القول ھذا مثل إسرائيل بني من يحتمل فرعون كان ما وأيضا

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجالً  أََتْقُتلُونَ { :  تعالى قوله -الثانية ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ {  أجل ومن يقول ألن أي}  هللاَّ  موضع في}  أَنْ {  فـ}  هللاَّ

َنا َجاَءُكمْ  َوَقدْ { . الخافض بنزع نصب ً  َيكُ  َوإِنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ {  التسع اآليات يعني}  َربُِّكمْ  ِمنْ  تِ ِباْلَبيِّ  ذلك يكن ولم}  َكِذُبهُ  َفَعلَْيهِ  َكاِذبا

 حذفت ولكن جاز بالنون}  َيُكنْ  إِنْ {  و ولوكان. األذى عن واستنزاال االستكفاف في تلطفا ولكن ، صدقه ، رسالته في منه لشك

ً  َيكُ  َوإِنْ { . العباس أبي قول على اإلعراب نون وألنھا ؛ سيبويه قول على االستعمال لكثرة النون  الَِّذي َبْعضُ  ُيِصْبُكمْ  َصاِدقا

 يعدكم الذي كل}  َيِعُدُكمْ  الَِّذي َبْعضُ {  معنى أن عبيدة أبي ومذھب. ھلكتم به يعدكم الذي بعض إال يصبكم لم إن أي}  َيِعُدُكمْ 

 :  لبيد قول وأنشد

 حمامھا النفوس بعض يرتبط أو...  أرضھا لم إذا أمكنة تراك

 وذكر. الوعظ في الكالم ترقيق وھذا ، الوعيد في لدخوله محالة ال الكل أصابھم أصابھم إذا البعض ألن ؛ كل بمعنى فبعض

 :  الشاعر قال كما ؛ الكالم في وتوسعا الخطاب في تلطفا الكل موضع في يستعمل قد البعض أن:  الماوردي

 الزلل المستعجل مع يكون...  وقد حاجته بعض متأنيال يدرك قد

:  وقيل. األنواع تلك بعض يصيبھم أن حذرھم فكأنه ؛ مھلك منھا نوع كل العذاب من أنواعا حذرھم ألنه ذلك قال:  أيضا وقيل

 الذي العذاب ذاھ يصبكم أي:  وقيل. العذابين أحد يصبكم فالمعنى ؛ كفروا إن اآلخرة بعذاب أو الدنيا بعذاب موسى وعدھم

 ، آمنوا إن والثواب كفروا إن العذاب وعدھم:  وقيل. أيضا اآلخرة في العذاب يترادف ثم ، الوعيد بعض وھو الدنيا في يقوله

َ  إِنَّ { . وعدوا ما بعض يصيبھم كفروا فإذا ا{  عناده في}  ُمْسِرفٌ { :  وقيل. نفسه على}  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ }  بٌ َكذَّ
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ابٌ {  وقيل. المؤمن قول من ھذا ويكون موسى إلى إشارة ربه على  هللا قول من ھذا ويكون فرعون إلى إشارة ادعائه في}  َكذَّ

 .تعالى

 بلسانه به يتلفظ ولم إيمانه كتم إذا المكلف أن بعضھم ظن:  العربي بن بكر أبو القاضي قال}  إِيَماَنهُ  َيْكُتمُ { :  تعالى قوله - الثالثة

. بقلبه وكافرا بقلبه مؤمنا يكون كما ، يلزمه أنه زوجته طالق بقلبه نوى إذا الرجل إن:  مالك قال وقد ، باعتقاده مؤمنا يكون ال

 نوى إذ المكلف أن لبابه بما ؛ الفقه أصول في بيناه وقد اإلطالق على ليس لكن ، كذلك وأنه القلب على اإليمان مدار فجعل

 تمنعه وال ، بلسانه يتلفظ حتى بحال مؤمنا يكون فال بقلبه اإليمان نوى إذا وأما ، بلسانه يتلفظ لم وإن كافرا كان بقلبه الكفر

 اإليمان شرط من وليس ، غيره يسمعه أن من التقية تمنعه إنما ، تعالى هللا وبين بينه فيما بلسانه يتلفظ أن من والخوف التقية

 .وماله نفسه عن ليكف له الغير سماع يشترط ماوإن ، التكليف من صحته في الغير يسمعه أن

 صنعه ما بأشد أخبرني:  العاص بن عمرو بن لعبدهللا قلت:  قال الزبير بن عروة عن ومسلم البخاري روى - الرابعة

 أبي بن عقبة أقبل إذا ، الكعبة بفناء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينا:  قال ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا برسول المشركون

 بمنكبه فأخذ بكر أبو فأقبل ، شديدا خنقا به فخنقه عنقه في ثوبه ولوى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بمنكبه فأخذ ، معيط

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجالً  َتْقُتلُونَ { َ:  وقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ودفع  لفظ}  َربُِّكمْ  نْ مِ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ

:  قال عنه هللا رضي علي عن أبيه عن محمد بن جعفر حديث من األصول نوادر في الحكيم الترمذي خرجه. البخاري

 فاستغاث ، يتلتله وھذا يجؤه ھذا فأقبل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قتل فأرادوا بثالث طالب أبي وفاة بعد قريش اجتمعت

:  ويلكم:  صوته بأعلى ويقول ذا ويتلتل ذا يجأ فأقبل ، ضفيرتان وله بكر أبو إال أحد يغثه فلم يومئذ سلمو عليه هللا صلى النبي

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجالً  َتْقُتلُونَ { َ  بكر أبي ليوم وهللا:  علي فقال. يومئذ بكر أبي ضفيرتي إحدى فقطعت ؛ هللا لرسول إنه وهللا}  هللاَّ

  ودمه مال وبذل إيمانه أظھر بكر أبو وھذا ، كتابه في عليه هللا فأثنى ، إيمانه كتم رجل ذلك إن ؛ عونفر آل مؤمن من خير

 .وجل عز

 وإال ؛ يكتمه ولم إيمانه أظھر فإنه الصديق بخالف أمره أول في يريد إيمانه كتم رجل ذلك إن عنه هللا رضي علي قول:  قلت

 األصول نوادر في. بيانه يأتي ما على السالم عليه موسى قتل أرادوا لما إيمانه أظھر فرعون آل مؤمن بأن مصرح فالقرآن

 عليه هللا صلى هللا رسول من بلغوا المشركين رأيت شيء أشد ما:  لھا قالوا عنھا هللا رضي بكر أبي بنت أسماء عن أيضا

 ھم فبينا ، آلھتھم في يقول ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ويتذاكرون ، المسجد في قعودا المشركون كان:  فقالت ؟ وسلم

 تقول ألست:  فقالوا ، صدقھم شيء عن سألوه إذا وكانوا بأجمعھم إليه فقاموا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخل إذ كذلك

 له وإن عندنا من فخرج. صاحبك أدرك:  له فقال بكر أبي إلى الصريخ فأتى بأجمعھم فيه فتشبثوا" بلى: " قال آلھتنا في كذا

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجالً  َتْقُتلُونَ { َ ويلكم:  يقول وھو المسجد فدخل ، غدائر  هللا رسول عن فلھوا}  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ

:  يقول وھو ، معه جاء إال رهغدائ من شيئا يمس ال فجعل بكر أبو إلينا فرجع ، بكر أبي على وأقبلوا وسلم عليه هللا صلى

 .إكرام إكرام ؛ واإلكرام الجالل ذا يا تباركت



182 

 

ِ  َبأْسِ  ِمنْ  َيْنُصُرَنا َفَمنْ  األَْرِض  فِي َظاِھِرينَ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَُكمُ  َقْومِ  َيا{ ] 29: [ اآلية  َما إاِلَّ  أُِريُكمْ  َما فِْرَعْونُ  َقالَ  َجاَءَنا إِنْ  هللاَّ
َشادِ  َسبِيلَ  إاِلَّ  أَْھِديُكمْ  َوَما أََرى  } الرَّ

 } اأْلَْحَزابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ { ] 30: [ اآلية

ُ  َوَما َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َوَثُمودَ  َوَعادٍ  ُنوحٍ  َقْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ { ] 31: [ اآلية ً ُظلْ  ُيِريدُ  هللاَّ  } لِْلِعَبادِ  ما

َنادِ  َيْومَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َوَيا{ ] 32: [ اآلية  } التَّ

ِ  ِمنَ  لَُكمْ  َما ُمْدبِِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ { ] 33: [ اآلية ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َعاِصمٍ  ِمنْ  هللاَّ  } َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 ولذلك ، قبطي أنه على دليل}  َقْومِ  َيا{  قوله وفي ، فرعون آل مؤمن قول من ھذا}  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَُكمُ  َقْومِ  َيا{ :  تعالى قوله

 فِي َظاِھِرينَ { . ذلك على هللا فأشكروا}  اْلُمْلكُ  لَُكمُ {  وعظه قبول إلى أقرب ليكونوا}  َقْومِ  َيا{ :  فقال نفسه إلى أضافھم

 ، وغيره السدي قول في مصر أرض باألرض والمراد. ظھوركم حال في أي الحال على نصب وھو غالبين أي} اأْلَْرِض 

ا َوَكَذلِكَ {:  كقوله نَّ  هللا عذاب من أي}  َجاَءَنا إِنْ  هللاَِّ  َبأْسِ  ِمنْ  َيْنُصُرَنا َفَمنْ { . مصر أرض في أي. } اأْلَْرِض  فِي لُِيوُسفَ  َمكَّ

 قال. }  أََرى َما إاِلَّ  أُِريُكمْ  َما{ :  فقال حجته ظھور فرعون فعلم وحذر رفذك ، صادقا موسى كان إن نقمه من لھم تحذيرا

َشادِ  َسِبيلَ  إاِلَّ  أَْھِديُكمْ  َوَما{ . لنفسي أرى ما إال عليكم أشير ما:  أسلم بن زيد بن عبدالرحمن  واإليمان موسى تكذيب في}  الرَّ

 .بي

 عذب التي العذاب أيام يعني}  اأْلَْحَزابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي{  الوعظ في زادھم}  َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ { :  تعالى قوله

 .بعد فيما المذكورين األنبياء على المتحزبون فيھا

َنادِ  َيْومَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َوَيا{ :  تعالى قوله  نفسه موطنا مستسلما إما ، يمانهإ عن وأفصح والتخويف الوعظ في زاد}  التَّ

ُ  َفَوَقاهُ {  الحق بقوله شرھم هللا وقاه وقد ، بسوء يقصدونه ال بأنھم واثقا أو ، القتل على  العامة وقراءة. }  َمَكُروا َما َسيَِّئاتِ  هللاَّ

َنادِ {  :  الصلت أبي بن أمية قال ؛ القيامة يوم وھو الدال بتخفيف}  التَّ

 التناد حتى سكانھا فھم...  دحاھا إذ فيھا الخلق وبث

 أصحاب الجنة أصحاب وينادي ، بسيماھم يعرفونھم رجاال األعراف أصحاب فينادي ؛ بعضا بعضھم الناس لمناداة بذلك سمي

َنا َوَعَدَنا َما َوَجْدَنا َقدْ  أَنْ { :  النار ً  َربُّ  وينادي}  اْلَماءِ  ِمنَ  َناَعلَيْ  أَفِيُضوا أَنْ { :  الجنة أصحاب النار أصحاب وينادي}  َحّقا

 سعادة سعد قد فالن بن فالن إن أال ، أبدا بعدھا يسعد ال شقاوة شقي قد فالن بن فالن إن أال:  والسعادة بالشقوة أيضا المنادى

}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما وَھاأُوِرْثُتمُ  اْلَجنَّةُ  ِتْلُكمُ  أَنْ { :  الجنة أصحاب المالئكة وتنادي. األعمال وزن عند وھذا. أبدا بعدھا يشقى ال

 من ذلك غير إلى بإمامھم قوم كل وينادي. موت ال خلود النار أھل ويا موت ال خلود الجنة أھل يا:  الموت يذبح حين وينادى

َنادِ { :  ومجاھد كثير وابن ويعقوب السميقع وابن الحسن وقرأ. النداء  وقرأ. صلاأل على والوقف الوصل في الياء بإثبات}  التَّ



183 

 

َنادِ  َيْومَ {  وعكرمة والضحاك عباس ابن  على مر إذا يند ند من ألنه ؛ لحن ھذا:  العربية أھل بعض قال. الدال بتشديد}  التَّ

 :  الشاعر قال كما ؛ ھاربا وجھه

 مجرد بعضب أسعى نواديھا...  مخافتي أثارت قد ھجود وبرك

:  الضحاك قال. التنافر يوم معنى على حسنة بھا والقراءة غلط وھذا:  النحاس جعفر أبو قال. القيامة في لھذا معنى فال:  قال

 إلى فيرجعون ، المالئكة من صفوفا وجدوا إال األرض أقطار من قطرا يأتون فال ، ھربا ندوا جھنم زفير سمعوا إذا ذلك

َنادِ  َيْومَ { :  قوله فذلك ؛ فيه كانوا الذي المكان  أَْقَطارِ  ِمنْ  َتْنفُُذوا أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ  إِنِ  َواألِْنسِ  اْلِجنِّ  ْعَشرَ مَ  َيا{ :  وقوله. }  التَّ

َماَواتِ   بن يزيد بن عبدالرحمن وأخبرنا:  قال. بمعناه المبارك ابن ذكره}  أَْرَجاِئَھا َعلَى َواْلَملَكُ { :  وقوله. اآلية}  َواألَْرِض  السَّ

َنادِ  َيْومَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي{ :  تعالى قوله في سلمان بن عبيدهللا بن عبدالجبار حدثنا:  قال جابر  ثم}  ُمْدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ . التَّ

 لھم تستجيب ثم ، الدم ينفد حتى فيبكون بالدم أعينھم لھم تستجيب ثم ، الدمع ينفد حتى فيبكون بالدمع أعينھم لھم تستجيب

 فتغور القيح ينفد حتى فيبكون ، بالقيح أعينھم لھم تستجيب ثم ، مدبرين فيولون أمر هللا من عليھم يرسل:  قال. بالقيح أعينھم

 معبد بن علي ذكره. الفزع نفخة الصور في السالم عليه إسرافيل نفخ عند يكون ھذا إن:  وقيل. الطين في كالخرق أعينھم

 ظھرھا على الناس فيميد األمواج تضربھا حرالب في كالسفينة األرض فتكون وفيه ، ھريرة أبي حديث من وغيرھما والطبري

 وجوھھا تضرب المالئكة فتلقاھا ھاربة الشياطين وتتطاير الولدان وتشيب بطونھا في ما الحوامل وتضع المراضع وتذھل

 َوَمنْ  َعاِصمٍ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  لَُكمْ  َما ُمْدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ { :  تعالى هللا يقول التي وھي بعضا بعضھم ينادي مدبرين الناس ويولي

ُ  ُيْضلِلِ   أبي عن نصر بن علي عن وروي. ھناك عليه وتكلمنا التذكرة كتاب في ذكرناه وقد. بكماله الحديث}  َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

َنادِ {  من الدال إسكان عمرو  وھو اصةخ الوصل في الياء زيادة عبدالوارث عن معمر أبو وروى. خاصة الوصل في}  التَّ

 وسوى عنه ذكرنا ما على ورش سوى السبعة سائر قرأ وكذلك. الحالين في حذفھا عمرو أبي عن والمشھور. ورش مذھب

. جريج ابن قاله. والحسرة والثبور بالويل فيه ينادي الكافر ألن ؛ التناد يوم القيامة يوم سمي:  وقيل. تقدم ما على كثير ابن

َنادِ  َيْومَ {  من البدل على}  ُمْدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ { . أعلم فا ؛ التناد يوم عذاب عليكم أخاف إني أي إضمار فيه:  وقيل } {  التَّ

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ   مؤمن الثاني. موسى أحدھما:  قوالن قائله وفي. له ھادي فال الضالل قلبه في هللا خلق من أي}  َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 .أعلم وهللا. ظھراأل وھو فرعون آل

ُ  ِمنْ  ُيوُسفُ  َجاَءُكمْ  َولََقدْ { ] 34: [ اآلية َناتِ  َقْبل ا َشكٍّ  فِي ِزْلُتمْ  َفَما بِاْلَبيِّ ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  قُْلُتمْ  َھلَكَ  إَِذا َحتَّى بِهِ  َجاَءُكمْ  ِممَّ  َبْعِدهِ  ِمنْ  هللاَّ
ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َرُسوالً   } َتابٌ ُمرْ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  هللاَّ

ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ { ] 35: [ اآلية ً  َكُبرَ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ ِ  ِعْندَ  َمْقتا ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوِعْندَ  هللاَّ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
 } َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ 

 آل مؤمن وعظ تمام من ھو:  وقيل. موسى قول من ھذا إن:  قيل}  ِباْلَبيَِّناتِ  َقْبلُ  ِمنْ  وُسفُ يُ  َجاَءُكمْ  َولََقدْ { :  تعالى قوله

قُونَ  أَأَْرَبابٌ {  بالبينات جاءھم يعقوب بن يوسف وأراد ؛ األنبياء على عتوھم قديم ذكرھم فرعون؛ ُ  أَمِ  َخْيرٌ  ُمَتَفرِّ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

 وھي بالبينات موسى قبل من الملك موت بعد القبط إلى رسوال تعالى هللا بعثه يعقوب بن يوسف وھ:  جريج ابن قال}  اْلَقھَّارُ 
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:  الضحاك عن النقاش وحكى. سنة عشرين نبيا فيھم أقام يعقوب بن يوسف بن إفرائيم بن يوسف ھو:  عباس ابن وقال. الرؤيا

. ُعّمر يوسف فرعون ھو موسى فرعون إن:  منبه بن بوھ وقال. يوسف له يقال الجن من رسوال إليھم بعث تعالى هللا أن

 فقد بعده ولمن معه لمن نبي بالبينات أتى إذا ألنه ؛ ھو أنه على يدل ما اآلية في وليس:  النحاس. آخر ھو:  يقول وغيره

ا َشكٍّ  فِي ِزْلُتمْ  َفَما{ . بھا يصدقوه أن وعليھم بھا جميعا جاءھم  قُْلُتمْ  َھلَكَ  إَِذا َحتَّى{ . شك في كانوا كمأسالف أي}  ِبهِ  َجاَءُكمْ  ِممَّ

ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  ُ  ُيِضلُّ {  الضالل ذلك مثل أي}  َكَذلِكَ {  الرسالة يدعي من أي}  َرُسوالً  َبْعِدهِ  ِمنْ  هللاَّ  مشرك}  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  هللاَّ

 .تعالى هللا وحدانية في شاك}  ُمْرَتابٌ {

 في}  الَِّذينَ {  و وبرھان حجة بغير أي}  ُسْلَطانٍ  ِبَغْيرِ {  الظاھرة حججه في أي}  هللاَِّ  آَياتِ  فِي اِدلُونَ ُيجَ  الَِّذينَ { :  تعالى قوله

:  قال. نصب}  الَِّذينَ {  فـ هللا آيات في يجادلون الذين هللا يضل كذلك أي:  الزجاج وقال}  ِمنْ {  من البدل على نصب موضع

ً  َكُبرَ {  والخبر االبتداء على أو الذين ھم معنى على رفعا يكون أن ويجوز . فرعون آل مؤمن كالم من ھذا:  قيل ثم. }  َمْقتا

ً { . تعالى هللا من خطاب ابتداء:  وقيل ً {  جدالھم}  َكُبرَ {  أي البيان على}  َمْقتا  تعالى هللا ومقت}  َكلَِمةً  َكُبَرتْ { :  كقوله ؛}  َمْقتا

ُ  َيْطَبعُ {  فكذلك المجادلين ھؤالء قلوب على هللا طبع كما أي}  َكَذلِكَ { . بھم عذابال وإحالل إياھم ولعنه لھم ذمه  يختم أي}  هللاَّ

 المتكبر إلى قلب بإضافة} ٍ◌  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ {  العامة وقراءة. الحق يقبل وال الرشاد يعقل ال حتى}  َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ {

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ { :  والمعنى حذف الكالم وفي. عبيد أبوو حاتم أبو واختاره  فحذف}  َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ {  كل على}  َقْلبِ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 وليس قلبه جميع على يطبع أنه معناه يصير ألنه ؛ المعنى يستقم لم}  ُكلِّ {  حذف يقدر لم وإذا. عليھا يدل ما لتقدم الثانية}  ُكلِّ {

 :  دواد أبي قول}  ُكلِّ {  حذف على يدل ومما. قلبا قلبا الجبارين المتكبرين قلوب على يطبع أنه المعنى وإنما. يهعل المعنى

 نارا باليل توقد ونار...  امرأ تحسبين امرئ أكل

 وابن عمرو أبو وقرأ. واإلضافة التفسير على قراءة فھذه}  ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  َقْلبِ  َعلَى{  مسعود ابن قراءة وفي. نار وكل يريد

 الذي ھو القلب ألن ؛ الجملة عن بالقلب فكني للقلب نعت}  ُمَتَكبِّرٍ {  أن على منون}  َقْلبِ {  الشام أھل عن ذكوان وابن محيصن

 وإذا كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ولھذا ؛ له تبع األعضاء وسائر يتكبر

 الصفة تجعل ؛ متكبر قلب ذي كل على أي ؛ المضاف حذف على يكون أن ويجوز" القلب وھي أال كله الجسد فسد فسدت

 .القلب لصاحب

ً  لِي اْبنِ  َھاَمانُ  َيا فِْرَعْونُ  َوَقالَ { ] 36: [ اآلية  } األَْسَبابَ  أَْبلُغُ  لََعلِّي َصْرحا

َماَواتِ  أَْسَبابَ { ] 37: [ اآلية لِعَ  السَّ ً  ألَُظنُّهُ  َوإِنِّي ُموَسى إِلَهِ  إِلَى َفأَطَّ بِيلِ  َعنِ  َوُصدَّ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لِفِْرَعْونَ  ُزيِّنَ  َوَكَذلِكَ  َكاِذبا  السَّ
 } َتَبابٍ  فِي إاِلَّ  فِْرَعْونَ  َكْيدُ  َوَما

ً  لِي اْبنِ  َھاَمانُ  َيا فِْرَعْونُ  َوَقالَ { :  تعالى قوله  ھذا كالم يتمكن أن فرعون وخاف ، قال ما فرعون آل مؤمن قال لما}  َصْرحا

 ثبتھم يصح لم وإن ، عنھم يخفه لم صوابه له بان فإن ، التوحيد من موسى به جاء ما يمتحن أنه أوھم ، القوم قلوب في المؤمن

َماَواتِ  َبابَ أَسْ . األَْسَبابَ  أَْبلُغُ  لََعلِّي{ . ذكره" القصص" في مضى وقد. الصرح ببناء ھامان وزيره فأمر ؛ دينھم على }  السَّ

َماَواتِ  أَْسَبابَ {  :  وأنشد ؛ واألخفش والسدي والزھري قتادة قول في أبوابھا السماء وأسباب. األول من بدل}  السَّ
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 بسلم السماء أسباب رام ولو...  ينلنه المنايا أسباب ھاب ومن

 إذا الشيء ألن ؛ تفخيما أسباب وكرر. السموات ابھ تستمسك التي األمور:  وقيل. طرقھا السموات أسباب:  صالح أبو وقال

لِعَ { . أعلم وهللا. لشأنه تفخيما كان أوضح ثم أبھم  تحويه جسم أنه توھم. عليه مشرف نظر إليه فأنظر}  ُموَسى إَِلهِ  إِلَى َفأَطَّ

لِعَ فَ {  العامة وقراءة. مشرف مكان في بالجلوس تحقيقھا ويرى األلوھية يدعي فرعون وكان. األماكن  على نسقا بالرفع}  أَطَّ

لِعَ {  وحفص وعيسى والسلمي األعرج وقرأ}  أَْبلُغُ { :  قوله . بالفاء} لعل{ جواب على:  عبيدة أبو قال ؛ بالنصب}  َفأَطَّ

 أَْبلُغُ  لََعلِّي{  الرفع ومعنى. اطلعت األسباب بلغت متى النصب معنى ألن ؛ الرفع معنى خالف النصب ومعنى: النحاس

ً  ألَُظنُّهُ  َوإِنِّي{ . الفاء من تراخيا أشد ثم أن إال ؛ ذلك بعد أطلع لعلي ثم}  ْسَبابَ األَ   ادعائه في كاذبا موسى ألظن وإني أي}  َكاِذبا

 وأنا أي اليقين بمعنى الظن إن:  وقيل. هللا أمر في فرعون شك يوجب وھذا. العلة إلزاحة أفعل ما أفعل وإنما ، دوني إلھا

 .أتيقنه ما أتيقن ال عمن الشبھة إلزالة أقول ما أقول وإنما ذبكا أنه أتيقن

 أي عمله سوء هللا زين أو الشيطان له زين وارتاب المقالة ھذه قال كما أي}  َعَملِهِ  ُسوءُ  لِفِْرَعْونَ  ُزيِّنَ  َوَكَذلِكَ { :  تعالى قوله

ِبيلِ  َعنِ  َوُصدَّ { . والتكذيب الشرك  ؛ حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھو فاعله يسم لم ما على}  ُصدَّ وَ {  الكوفيين قراءة}  السَّ

 ابن وقرأ. وعلقمة وثاب بن ليحيى قراءة وھي ؛ الصاد عل الدال كسرة نقلت الصاد بكسر}  َوُصدَّ {  القراءة ھذه على ويجوز

ِبيلِ  َعنِ  َوُصدَّ {  بكرة بن وعبدالرحمن إسحاق أبي  فرعون صد أي. والدال الصاد بفتح}  َوُصدَّ  { الباقون. والتنوين بالرفع}  السَّ

 َوَما{ :  وقوله}  لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ { :  ومنه ، وضالل خسران في أي}  َتَبابٍ  فِي إاِلَّ  فِْرَعْونَ  َكْيدُ  َوَما{ . السبيل عن الناس

 .تقدم ما على وقومه ھو رقهوغ صرحه هللا فھد}  َتْخِسيرٍ  َغْيرَ {  موضع وفي}  َتْتِبيبٍ  َغْيرَ  َزاُدوُھمْ 

بُِعونِ  َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ { ] 38: [ اآلية َشادِ  َسبِيلَ  أَْھِدُكمْ  اتَّ  } الرَّ

َما َقْومِ  َيا{ ] 39: [ اآلية ْنَيا اْلَحَياةُ  َھِذهِ  إِنَّ  } اْلَقَرارِ  َدارُ  ِھيَ  اآلِخَرةَ  َوإِنَّ  َمَتاعٌ  الدُّ

َئةً  لَ َعمِ  َمنْ { ] 40: [ اآلية ً  َعِملَ  َوَمنْ  ِمْثلََھا إاِلَّ  ُيْجَزى َفال َسيِّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفأُولَئِكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالِحا
 } ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  فِيَھا ُيْرَزقُونَ 

َجاةِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  لِي َما َقْومِ  َوَيا{ ] 41: [ اآلية ارِ  إِلَى نِيَوَتْدُعونَ  النَّ  } النَّ

ِ  ألَْكفُرَ  َتْدُعوَننِي{ ] 42: [ اآلية َّ  } اْلَغفَّارِ  اْلَعِزيزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأََنا ِعْلمٌ  بِهِ  لِي لَْيسَ  َما بِهِ  َوأُْشِركَ  بِا

َما َجَرمَ  ال{ ] 43: [ اآلية ْنَيا فِي َدْعَوةٌ  لَهُ  لَْيسَ  إِلَْيهِ  َتْدُعوَننِي أَنَّ َنا َوأَنَّ  اآلِخَرةِ  فِي الوَ  الدُّ ِ  إِلَى َمَردَّ  ُھمْ  اْلُمْسِرفِينَ  َوأَنَّ  هللاَّ
ارِ  أَْصَحابُ   } النَّ

ضُ  لَُكمْ  أَقُولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ { ] 44: [ اآلية ِ  إِلَى أَْمِري َوأَُفوِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  } بِاْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  هللاَّ

ِبُعونِ  َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ { :  تعالى قوله  َسِبيلَ  أَْھِدُكمْ { . الدين في بي اقتدوا أي ؛ فرعون آل مؤمن قاله ما تمام من ھذا}  اتَّ

َشادِ  َشادِ {  جبل بن معاذ وقرأ. موسى قول من:  وقيل. الجنة وھو الھدى طريق أي}  الرَّ  أكثر عند لحن وھو الشين بتشديد}  الرَّ
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:  قلت الرباعي من التكثير أردت فإن ، الثالثي من يكون إنما أفعل من فعال يكون وال يرشد أرشد يقال إنما ألنه ؛ العربية أھل

 بمعناه فھو اللؤلؤ من آلل يقال كما ولكن ، منه مشتق أنه على ال يرشد بمعنى رشاد يكون أن يجوز:  النحاس قال. مفعال

 :  قال كما ؛ شادر صاحب أي يرشد رشد من رشاد يكون أن ويجوز. عليه جاريا وليس

 ناصب أميمة يا لھم كليني

َشادِ {  وقرئ:  الزمخشري  وليس أجبر من كجبار أرشد من:  وقيل. كعباد بالفتح رشد من أو كعالم بالكسر رشد من فعال}  الرَّ

. لقليلا ھذا على القياس يصح وال. وجبار وقصار وسار دراك نحو ؛ أحرف عدة في إال يجئ لم أفعل من فعاال ألن ؛ بذاك

ِبُعونِ {  المصحف في ووقع. فعل إلى فيه منظور غير وبتات كعواج الرشد إلى نسبته يكون أن ويجوز  وقرأھا. ياء بغير } اتَّ

 في حذفھا ورشا إال ، الوصل في وأثبتوھا الوقف في ونافع عمرو أبو وحذفھا. والوقف الوصل في باإلثبات كثير وابن يعقوب

 .األصل فعلى أثبتھا ومن ياء بغير المصحف في وقعت ألنھا ؛ الباقون وكذلك ، الحالين

َما َقْومِ  َيا{ :  تعالى قوله ْنَيا اْلَحَياةُ  َھِذهِ  إِنَّ  أي}  اْلَقَرارِ  َدارُ  ِھيَ  اآْلِخَرةَ  َوإِنَّ { . وتزول تنقطع ثم قليال بھا يتمتع أي}  َمَتاعٌ  الدُّ

 َفال{  الشرك يعني}  َسيَِّئةً  َعِملَ  َمنْ { :  بقوله ذلك بين. يفنيان ال ألنھما والنار الجنة اآلخرة بالدار ومراده. والخلود االستقرار

ً  َعِملَ  َوَمنْ { . العذاب وھو}  ِمْثلََھا إاِلَّ  ُيْجَزى   بقلبه مصدق}  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ { . هللا إال إله ال يعني:  عباس ابن قال}  َصالِحا

 ويعقوب عمرو وأبي محيصن وابن كثير ابن قراءة وھي. فاعله يسم لم ما على الياء بضم}  اْلَجنَّةَ  ونَ َيْدُخلُ  َفأُولَِئكَ { . ولألنبياء

 .الياء بفتح}  َيْدُخلُونَ {  الباقون}  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  فِيَھا ُيْرَزقُونَ {  عليه يدل ؛ عاصم عن بكر وأبي

َجاةِ ال إِلَى أَْدُعوُكمْ  لِي َما َقْومِ  َوَيا{ :  تعالى قوله  أن بين}  النَّارِ  إِلَى َوَتْدُعوَنِني{  الجنان إلى الموصل اإليمان طريق إلى أي}  نَّ

َشادِ  َسِبيلَ  إاِلَّ  أَْھِديُكمْ  َوَما{ :  قوله من فرعون قال ما :  قال ولھذا ؛ اتباعه إلى دعوه وكانوا النار عاقبته الغي سبيل}  الرَّ

ِ  أِلَْكفُرَ  َتْدُعوَنِني{ َّ  الكالم تقدم}  َجَرمَ  ال{ . } اْلَغفَّارِ  اْلَعِزيزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأََنا{  فرعون وھو}  ِعْلمٌ  ِبهِ  لِي لَْيسَ  َما ِبهِ  َوأُْشِركَ  ِبا

َما{ . حقا ومعناه ، فيه  وقال ؛ تنفع دعوة استجابة له ليس:  الزجاج قال}  َدْعَوةٌ  لَهُ  لَْيسَ {  الذي بمعنى} ما} { إِلَْيهِ  َتْدُعوَنِني أَنَّ

ْنَيا فِي{  األلوھية له توجب دعوة له ليس:  غيره . اآلخرة في وال الدنيا في شفاعة له ليس:  الكلبي وقال}  اآْلِخَرةِ  فِي َوال الدُّ

 مرأ ھرمت فإذا ، شابة كانت ما تعبد فكانت ، البقر عبادة إلى دعاھم ثم ، األصنام عبادة إلى الناس يدعو أوال فرعون وكان

 قتادة قال}  النَّارِ  أَْصَحابُ  ُھمْ  اْلُمْسِرفِينَ  َوأَنَّ { . األعلى ربكم أنا قال الزمان عليه طال لما ثم ، لتعبد بأخرى دعا ثم ، بذبحھا

 الجبارون:  عكرمة وقال. حقھا بغير للدماء والسفاكون السفھاء ھم:  والشعبي مجاھد وقال. المشركين يعني سيرين وابن

 حرف بإسقاط نصب موضع في المواضع في}  أَنَّ { َ و. ذكر لما جامع وھذا. هللا حدود تعدوا الذي ھم:  وقيل. والمتكبرون

 أن وجب تقدير على رفعا}  أَنَّ { َ موضع يكون أن يجوز لكالم رد}  َجَرمَ  ال{  أن من الخليل عن سيبويه حكاه ما وعلى. الجر

 .النار أصحاب ھم المسرفين وكون ، هللا إلى والمرد ، إليه تدعونني ام بطالن وجب:  قال كأنه ، إليه تدعونني ما

 أن ويجوز. لكم أقوله الذي أي الذي بمعنى تكون أن يجوز}  َما{  و. ووعيد تھديد}  لَُكمْ  أَقُولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ { :  تعالى قوله

ضُ { . العذاب بكم حل إذا لكم قولي فستذكرون أي مصدرية تكون . إليه أمري وأسلم عليه أتوكل أي}  هللاَِّ  إِلَى أَْمِري َوأَُفوِّ



187 

 

. موسى القائل:  قيل وقد. عليه يقدروا فلم الجبل إلى المؤمن ھذا ھرب:  مقاتل وقال. قتله أرادوا أنھم على يدل ھذا: وقيل

 .عباس ابن قول وھو ؛ فرعون آل مؤمن أنه واألظھر

ُ  َفَوَقاهُ { ] 45: [ اآلية ئَ  هللاَّ  } اْلَعَذابِ  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  بِآلِ  َوَحاقَ  َمَكُروا َما اتِ َسيِّ

ارُ { ] 46: [ اآلية ً  ُغُدّواً  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  النَّ اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ  َوَعِشّيا  } اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا السَّ

ُ  َفَوَقاهُ { :  تعالى قوله  قال. هللا إلى أمره فوض ألنه ؛ وجدوه فما فطلبوه به العذاب أنواع إلحاق من أي}  واَمَكرُ  َما َسيَِّئاتِ  هللاَّ

. الخالف من تقدم ما على لموسى إنھا:  وقيل. فرعون آل لمؤمن ھذا على فالھاء. إسرائيل بني مع هللا فنجاه قبطيا كان:  قتادة

 النَّارُ { :  فقال العذاب بين ثم. ولزم نزل إذ وحيوقا حيقا يحيق حاق يقال:  الكسائي قال}  اْلَعَذابِ  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  ِبآلِ  َوَحاقَ { 

 يكون أن ويجوز. النار ھو بمعنى يكون أن ويجوز. }  ُسوءُ {  من البدل على رفعا يكون:  أوجه ستة وفيه}  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ 

 وأجاز ، الرفع في أوجه أربعة فھذه ، يعرضون عليھا ارالن معنى على بالعائد مرفوعا يكون:  الفراء وقال. باالبتداء مرفوعا

 أن على والجمھور. } اْلَعَذابِ {  من البدل على الخفض األخفش وأجاز ، به يتصل ما وقبلھا عائدا بعدھا ألن ؛ النصب الفراء

ً  ُغُدّواً  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  النَّارُ { :  بقوله القبر عذاب تثبيت في العلم أھل بعض واحتج. البرزخ في العرض ھذا  دامت ما}  َوَعِشّيا

 يقول تراه أال ، الدنيا في القبر عذاب على تدل اآلية ھذه:  قال كلھم كعب بن ومحمد ومقاتل وعكرمة مجاھد قال كذلك. الدنيا

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ { :  اآلخرة عذاب عن  فرعون آل أرواح أن:  مسعود ابن عن الحديث وفي. } اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا السَّ

 سود طير أجواف في أرواحھم إن:  أيضا وعنه. داركم ھذه فيقال والعشي بالغداة النار على تعرض الكفار من مثلھم كان ومن

:  يقول مھران بن ميمون سمعت:  قال عطاء بن يعلى عن شعبة وروى. عرضھا فذلك مرتين يوم كل وتروح جھنم على تغدو

  والحمد أمسينا:  نادى أمسى فإذا. النار على فرعون آل وعرض  والحمد أصبحنا:  ينادي أصبح إذا ھريرة أبو كان

 عن نافع عن جويرية بن صخر حديث وفي. النار من با تعوذ إال أحد ھريرة أبا يسمع فال ؛ النار على فرعون آل وعرض

 النَّارُ { :  تال ثم والعشي بالغداة النار على عرض مات إذا الكافر إن: "  وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن

ً  ُغُدّواً  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ   ابن عن ومسلم البخاري وخرج" والعشي بالغداة الجنة عل روحه عرض مات إذا المؤمن وإن}  َوَعِشّيا

 الجنة أھل من كان إن والعشي بالغداة مقعده عليه عرض مات اإذ أحدكم إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر

 الغداة في:  الفراء قال" . القيامة يوم إليه هللا يبعثك حتى مقعدك ھذا فيقال النار أھل فمن النار أھل من كان وإن الجنة أھل فمن

ً  ُغُدّواً {  قال. مجاھد قول وھو. الدنيا في دلك بمقادير والعشي  قال:  الفزاري محمد بن حماد وقال. الدنيا أيام من:  قال}  َوَعِشّيا

 كان فإذا ، هللا إال عددھا يعلم ال فوجا فوجا صغارا بيضا ، الغرب ناحية تأخذ البحر من تخرج طيورا رأينا لألوزاعي رجل

 إلى فترجع ، شياوع غدوا النار على يعرضون ، فرعون آل أرواح حواصلھا في الطيور تلك:  قال. سودا مثلھا رجعت العشاء

 النار على فتعرض تغدو ثم ، السود وتتناثر بيضا رياشھا الليل من عليھا فينبت ، سودا وصارت رياشھا أحترقت وقد أوكارھا

 فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا{ :  تعالى هللا قال القيامة يوم كان فإذا ، الدنيا في كانت ما دأبھا فذلك وكرھا إلى ترجع ثم ، وعشيا غدوا

{ . السعة على ظرفا جعل مصدر}  ُغُدّواً {  و. ألف وستمائة ألف ألفا أنھم فبلغنا:  األوزاعي قال. الھاوية وھو}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ 

 ً اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {  تبتدئ ثم. الكالم وتم عليه عطف}  َوَعِشّيا  يكون أن ويجوز}  أَْدِخلُوا{ :  بقوله يوما تنصب أن على}  السَّ

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {  الدنيا في النار على}  ُيْعَرُضونَ {  معنى على}  ُيْعَرُضونَ {  بـ صوبامن  وأھل نافع وقرأ. عليه يوقف فال}  السَّ
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 أن المالئكة يأمر أي ؛ عبيد أبي اختيار وھي أدخل من الخاء وكسر األلف بقطع}  أَْدِخلُوا{ :  والكسائي وحمزة المدينة

 يا}  أَْدِخلُوا{ :  لھم يقال أي دخل من الخاء وضم األلف بوصل}  أَْدِخلُوا{  الباقون. } َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  النَّارُ {  يلهودل ، يدخلوھم

 بحذف ثان مفعول}  أََشدَّ {  و أول مفعول}  آلَ { :  األولى القراءة في:  قال. حاتم أبي اختيار وھو}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ { 

 كان من كان وإذا ، مذھبه وعلى دينه على كان من:  فرعون وآل. مضاف نداء ألنه ؛ منصوب الثانية القراءة وفي ، لجرا

 يولد العبد إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن وروى. ذلك إلى أقرب ھو كان العذاب أشد في ومذھبه دينه على

 كافرا ويحيا كافرا يولد العبد وإن مؤمنا ومات مؤمنا وحيي مؤمنا ولد زكريا بن ىيحي منھم مؤمنا ويموت مؤمنا ويحيا مؤمنا

:  مجازه وتأخيرا تقديما اآلية في الفراء وجعل. النحاس ذكره" كافرا ومات كافرا وحيي كافرا ولد فرعون منھم كافرا ويموت

ً  ُغُدّواً  َعلَْيَھا ُضونَ ُيْعرَ  النَّارُ { . }  اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا{   ذھب ما خالف وھو ؛ اآلخرة في العرض فجعل}  َوَعِشّيا

 .أعلم وهللا. تقدم ما على سياقه على الكالم انتظام من الجمھور إليه

ونَ  َوإِذْ { ] 47: [ اآلية ارِ  فِي َيَتَحاجُّ َعَفاءُ  َفَيقُولُ  النَّ ا اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  الضُّ ا إِنَّ ً  ُكمْ لَ  ُكنَّ ا ُمْغُنونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  َتَبعا ً  َعنَّ ارِ  ِمنَ  َنِصيبا  } النَّ

ا اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ { ] 48: [ اآلية َ  إِنَّ  فِيَھا ُكلٌّ  إِنَّ  } اْلِعَبادِ  َبْينَ  َحَكمَ  َقدْ  هللاَّ

ارِ  فِي الَِّذينَ  َوَقالَ { ] 49: [ اآلية ُكمْ  اْدُعوا َجَھنَّمَ  لَِخَزَنةِ  النَّ ا ُيَخفِّفْ  َربَّ ً  َعنَّ  } اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوما

َناتِ  ُرُسلُُكمْ  َتأْتِيُكمْ  َتكُ  أََولَمْ  َقالُوا{ ] 50: [ اآلية  } َضاللٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافِِرينَ  ُدَعاءُ  َوَما َفاْدُعوا َقالُوا َبلَى َقالُوا بِاْلَبيِّ

ونَ  َوإِذْ { :  تعالى قوله ا ِفي َيَتَحاجُّ َعَفاءُ  َفَيقُولُ {  فيھا يختصمون أي}  رِ النَّ ا{  لألنبياء االنقياد عن}  اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  الضُّ  ُكنَّا إِنَّ

ً  لَُكمْ  ا ُمْغُنونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ {  الدنيا في الشرك من إليه دعوتمونا فيما}  َتَبعا ً {  متحملون أي}  َعنَّ  من جزءا أي}  النَّارِ  ِمنَ  َنِصيبا

 كالمصدر له واحد ال جمع ھو:  الكوفة أھل وقال. تابع واحده البصريين قول في جمعا ويكون واحدا يكون والتبع. بالعذا

ا اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ { . أتباع لقيل جمع ولو يجمع لم فلذلك . باالبتداء مرفوع}  ُكلٌّ { :  األخفش قال. جھنم في أي}  فِيَھا ُكلٌّ  إِنَّ

ا{  والفراء يالكسائ وأجاز ا{  في للمضمر والتأكيد النعت على بالنصب}  فِيَھا ُكلٌّ  إِنَّ  بن وعيسى السميقع ابن قرأ وكذلك}  إِنَّ

 ألن فيه البدل يجوز وال. بھا ينعت وال تنعت ال}  ُكالً {  ألن:  قال ؛ سيبويه ذلك ومنع. نعتا التأكيد يسمون والكوفيون عمر

 من يبدل وال مخاطب ألنه ؛ ھنا المضمر من يبدل أن يجوز ال:  قال المبرد معناه وقال ، غيره منه يبدل ال نفسه عن المخبر

َ  إِنَّ { . كالمه نص ھذا ؛ منھما فيبدل يشكالن ال ألنھما ؛ المخاِطب من وال المخاَطب  أحدا يؤاخذ ال أي}  اْلِعَبادِ  َبْينَ  َحَكمَ  َقدْ  هللاَّ

 .كافر منا فكل ؛ غيره بذنب

{ :  قال ومن ، معرب مسلم جمع أنه على اللذون يقول من العرب ومن. الكافرة األمم من}  النَّارِ  فِي الَِّذينَ  َوَقالَ { :  الىتع قوله

{ . الفتح على فبني عشر خمسة فأشبه الذي إلى النون ضمت:  األخفش وقال. مبنيا الواحد في كان كما بناه الرفع في}  الَِّذينَ 

ُكمْ  اْدُعوا{ . وخزن خزان:  ويقال خازن جمع خزنة}  َجَھنَّمَ  لَِخَزَنةِ  ا ُيَخفِّفْ  َربَّ ً  َعنَّ  مجزوم جواب}  ُيَخفِّفْ } {  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوما

 جاء ھذا وعلى فاء بغير يكون أن أشبھه وما األمر جواب في العرب كالم في األكثر أن إال ، منصوبا كان بالفاء كان وإن

 :  قال ماك اللغات بأفصح القرآن
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 ومنزل حبيب ذكرى من نبك قفا

 لَِخَزَنةِ  النَّارِ  فِي الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى هللا فقال ؛ بالخزنة استغاثوا النار أھل أن لي ذكر أو بلغني:  القرظي كعب بن محمد قال

ُكمْ  اْدُعوا َجَھنَّمَ  ا ُيَخفِّفْ  َربَّ ً  َعنَّ  ُرُسلُُكمْ  َتأِْتيُكمْ  َتكُ  أََولَمْ {  عليھم فردت العذاب فيه عنھم يخفف احداو يوما فسألوا}  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوما

 الترمذي خرجه الدرداء أبي عن الحديث وفي. بطوله الخبر}  َضاللٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافِِرينَ  ُدَعاءُ  َوَما َفاْدُعوا َقالُوا َبلَى َقالُوا ِباْلَبيَِّناتِ 

 وال يسمن ال بالضريع فيغاثون منه فيستغيثون ، العذاب من فيه ھم ما يعدل حتى لجوعا النار أھل على يلقى:  قال وغيره

 في كانوا أنھم فيذكرون ، به فيغصون غصة ذي بطعام فيغاثون فيستغيثون ، شيئا عنھم يغني ال فيأكلونه ، جوع من يغني

 في وقع فإذا ، شواھا وجوھھم من دنا فإذا ، ليببالكال الحميم لھم فيرفع بالشراب فيستغيثوا ، بالماء الغصص يجيزون الدنيا

ا ُيَخفِّفْ  َربَُّكمْ  اْدُعوا{ :  يقولون بالمالئكة فيستغيثون ، بطونھم في وما أمعاءھم قطع بطونھم ً  َعنَّ {  فيجيبوھم}  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوما

 .وتبار خسار أي}  َضاللٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافِِرينَ  ُدَعاءُ  َوَما َفاْدُعوا اَقالُو َبلَى َقالُوا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُكمْ  َتأِْتيُكمْ  َتكُ  أََولَمْ 

ا{ ] 51: [ اآلية ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ  } اأْلَْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ

الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال َيْومَ { ] 52: [ اآلية ارِ  ُسوءُ  َولَُھمْ  اللَّْعَنةُ  َولَُھمُ  مْ َمْعِذَرُتھُ  الظَّ  } الدَّ

 } اْلِكَتابَ  إِْسرائيلَ  َبنِي َوأَْوَرْثَنا اْلُھَدى ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { ] 53: [ اآلية

 } اأْلَْلَبابِ  ألُولِي َوِذْكَرى ُھدىً { ] 54: [ اآلية

ا{ :  تعالى قوله  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ { . السالم عليه موسى والمراد}  ُرُسلََنا{ :  فيقال لثقلھا ةالضم حذف ويجوز}  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ   ، والمؤمنين الرسل في عام ھو:  وقيل. وعظ الذي المؤمن والمراد ، الرسل على عطف نصب موضع في}  الدُّ

 قوما أو نبيا قط قوم قتل ما:  السدي قال. أعدائھم من تقامباالن:  وقيل. العالية أبي قول في وإفالحھا الحجج بإعالء ونصرھم

 .قتلوا وإن فيھا منصورين فصاروا ، لھم ينتقم من وجل عز هللا بعث إال المؤمنين من الحق دعاة من

 والمؤمنون والنبيون مالئكةال:  أربعة}  األَْشَھادُ { :  أسلم بن زيد قال. القيامة يوم يعني}  اأْلَْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ { :  تعالى قوله

 المالئكة:  قتادة وقال. بالتكذيب األمم وعلى باإلبالغ لألنبياء تشھد المالئكة}  األَْشَھادُ { :  والسدي مجاھد وقال. واألجساد

 بصاح مثل شاھد جمع}  األَْشَھادُ { :  الزجاج وقال. وأشراف شريف مثل شھيد جمع}  األَْشَھادُ {  :  قيل ثم. واألنبياء

 على وكان ، سمع كما أدي مسموعا منه جاء ما ولكن عليه يقاس وال أفعال على يجمع أن فاعل باب ليس:  النحاس. وأصحاب

 وبعض الدرداء أبي عن الحديث وفي. الجماعة تأنيث على بالتاء}  اأْلَْشَھادُ  تقُومُ  َوَيْومَ { :  والفراء األخفش وأجاز. الزائد حذف

 عنه يرد أن وجل عز هللا على حقا كان المسلم أخيه عرض عن رد من: " قال وسلم عليه هللا صلى يالنب عن يقول المحدثين

ا{ :  تال ثم" جھنم نار  هللا بعث يغتابه منافق من مؤمنا حمى من: " قال أنه السالم عليه وعنه. } آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ

 يخرج حتى جھنم من جسر على وجل عز هللا وقفه به يشينه بشيء مسلما ذكر ومن النار من يحميه ملكا القيامة يوم وجل عز

الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال{ . األول يوم من بدل}  َوَيْومَ { ". قال مما  َولَُھمُ { . بالتاء الباقون. بالياء}  َيْنَفعُ {  والكوفيون نافع قرأ}  َمْعِذَرُتُھمْ  الظَّ

ارِ  ءُ ُسو َولَُھمْ  اللَّْعَنةُ  ارِ  ُسوءُ {  و هللا رحمة من البعد} اللعنة} { الدَّ  .جھنم}  الدَّ
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 وسميت. والنبوة التوراة آتيناه أي واآلخرة الدنيا في الرسل نصرة في دخل ھذا}  اْلُھَدى ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { :  تعالى قوله

ا{ :  التنزيل وفي ؛ والنور الھدى من فيھا بما ھدى التوراة ْوَراةَ  ْنَزْلَناأَ  إِنَّ }  اْلِكَتابَ  إِْسرائيلَ  َبِني َوأَْوَرْثَنا} {  َوُنورٌ  ُھدىً  فِيَھا التَّ

 أِلُولِي َوِذْكَرى{ . الكتاب ذلك يعني ؛ ھدى ھو بمعنى ويجوز الكتاب من بدل}  ُھدىً { . ميراثا لھم جعلناھا التوراة يعني

 .العقول ألصحاب موعظة أي}  اأْلَْلَبابِ 

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصبِرْ { ] 55[:  اآلية  } َواألِْبَكارِ  بِاْلَعِشيِّ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ  لَِذْنبِكَ  َواْسَتْغفِرْ  َحقٌّ  هللاَّ

ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { ] 56: [ اآلية ِ  َفاْسَتِعذْ  بَِبالِِغيهِ  ُھمْ  َما ِكْبرٌ  إاِلَّ  ُصُدوِرِھمْ  فِي إِنْ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ َّ  ُھوَ  إِنَّهُ  بِا
ِميعُ   } اْلَبِصيرُ  السَّ

َماَواتِ  لََخْلقُ { ] 57: [ اآلية  } َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألَْرِض  السَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ وَ  َواْلَبِصيرُ  األَْعَمى َيْسَتِوي َوَما{ ] 58: [ اآلية ُرونَ  َما َقلِيالً  اْلُمِسيءُ  َوال الصَّ  } َتَتَذكَّ

اَعةَ  إِنَّ { ] 59: [ اآلية  } ُيْؤِمُنونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  فِيَھا َرْيبَ  ال آَلتَِيةٌ  السَّ

 وإظھارك، بنصرك}  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ {  قبلك من صبر كما ، المشركين أذى على محمد يا فاصبر أي}  َفاْصِبرْ { :  تعالى قوله

 المضاف حذف أمتك لذنب:  قيل}  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ { . السيف بآية ھذا نسخ:  الكلبي وقال. إسرائيل وبني موسى نصرت كما

 للنبي تعبد ھذا:  قال تجوز ال قال ومن .األنبياء على الصغائر يجوز من على نفسك لذنب:  وقيل. مقامه إليه المضاف وأقيم

َنا{ :  تعالى قال كما ؛ بدعاء السالم عليه :  وقيل. بعده لمن سنة الدعاء يصير وأن الدرجات زيادة والفائدة}  َوَعْدَتَنا َما َوآِتَنا َربَّ

 قال ؛ العصر وصالة الفجر صالة يعني}  األِْبَكارِ وَ  ِباْلَعِشيِّ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { . النبوة قبل منك صدر ذنب من هللا فاستغفر

 أيضا الحسن عن. عشية وركعتان غدوة ركعتان الخمس الصلوات تفرض أن قبل بمكة كانت صالة ھي:  وقيل. وقتادة الحسن

}  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { :  وقيل. عليه والثناء له بالشكر}  َربِّكَ  بَِحْمدِ { :  وقوله. أعلم وهللا نسخ مما ھذا فيكون. الماوردي ذكره

 .النصر استعجال عن بذلك لتشتغل منھا وخارجا الصالة في التسبيح استدم أي

 ُھمْ  َما ِكْبرٌ  إاِلَّ  ُصُدوِرِھمْ  فِي إِنْ  أََتاُھمْ {  حجة أي}  ُسْلَطانٍ  بَِغْيرِ  هللاَِّ  آَياتِ  فِي{  يخاصمون}  ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله

 ما المعنى:  غيره وقال. الحذف على قدره. فيه إرادتھم ببالغي ھم ما كبر إال صدورھم في ما المعنى:  الزجاج قال}  ِبَبالِِغيهِ 

 ونقصت ، ارتفاعھم قل وسلم عليه هللا صلى النبي اتبعوا أن أنھم رأوا قوم ھؤالء ألن ؛ حذف غير على الكبر ببالغي ھم

 والمراد. بالتكذيب أملوه الذي االرتفاع يبلغون ال أنھم وجل عز هللا فأعلم ، تبعا يكونوا لم إذا نيرتفعو وأنھم ، أحوالھم

 .السور أول تقدم كما ھذا على مدنية فاآلية ؛ اليھود:  وقيل. المشركون

 معه وتسير ، إلينا الملك فيرد قريب عن سيخرج الدجال إن وقالوا وسلم عليه هللا صلى محمد اتباع عن تعظموا إن:  والمعنى

 أنه} عمران آل{ في تقدم وقد. وغيره العالية أبو قال. فيھم اآلية فنزلت يبلغونه ال كبر فذلك هللا آيات من آية وھو ، األنھار

 أبا ويكنى صاف واسمه يھودي وھو. التذكرة كتاب في مستوفى خبره ذكرنا وقد. والمدينة مكة إال كلھا البالد ويطأ يخرج

 ھم ما عظمة صدورھم في معناه:  مجاھد وقال. يعم ألنه ؛ حسن وھذا. وسلم عليه هللا صلى بالنبي كفر من كل:  وقيل. يوسف
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 ، ونحوه القتل من إليك به يصلون كبيرا أمرا أو النبوة يطلبون أي الكبير األمر بالكبر المراد:  وقيل. واحد والمعنى ببالغيھا

 .يبلغونه وال دينك يتم نأ قبل موتك يتمنون أو. ذلك يبلغون وال

ِ  َفاْسَتِعذْ { :  تعالى قوله َّ  شر من اآلخر القول وعلى. اليھود في نزلت اآلية إن قال من قول على الدجال فتنة من:  قيل}  ِبا

ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ { . والكبر الكفر من به ابتلوا ما مثل من:  قيل. الكفار  بعده وما مبتدأ ويكون فاصال يكون}  ُھوَ } {  اْلَبِصيرُ  السَّ

 .تقدم ما على إن خبر والجملة خبره

َماَواتِ  لََخْلقُ { :  تعالى قوله  حين الدجال خلق من أعظم أي:  العالية أبو قال. وخبره مبتدأ}  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواأْلَْرِض  السَّ

 عجزي اعتقدوا فلم الناس خلق إعادة من أكبر ھما أي ؛ البعث منكري على احتجاج ھو:  سالم بن يحيى وقال. اليھود عظمته

 .ذلك يعلمون ال أي}  َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ { .  ؟ عنھا

الِحَ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ { . والمھتدي والضال والكافر المؤمن أي}  َواْلَبِصيرُ  اأْلَْعَمى َيْسَتِوي َوَما{ :  تعالى قوله  أي}  اتِ الصَّ

ُرونَ  َما َقلِيالً { . السيئات يعمل الذي}  اْلُمِسيءُ  َوال{  للصالحات العامل يستوي وال  واختاره الخبر على بياء العامة قراءة}  َتَتَذكَّ

 .الخطاب على بالتاء الكوفيون وقرأ. بعده وما الخبر من قبله ما ألجل ؛ حاتم وأبو عبيد أبو

ا إِنَّ { :  تعالى قوله  إال الجملة توكيد ألنھا ؛ الكالم أول في تكون أن وسبيلھا إن خبر في دخلت التأكيد الم ھذه}  آلِتَيةٌ  َعةَ السَّ

 ؛ إن وبين بينھا يجمع لئال موضعھا عن أخرت وإنما ؛ لخارج عمرا إن:  تقول. سيبويه قال كذا ؛ موضعھا عن تزحلق أنھا

 حذفت فإن ؛ حق منطلق زيدا أن إن ھشام وأجاز. البصريين عند وأن إن بين يجمع ال وكذا ، واحد معنى عن يؤديان ألنھما

 أي}  ُيْؤِمُنونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ { . مرية وال شك ال}  فِيَھا َرْيبَ  ال{ . النحاس قاله ؛ علمته النحويين من أحد عند يجز لم حقا

 .والعاصي الطائع بين ما فرق يبين وعندھا بھا يصدقون ال

 } َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدتِي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعونِي َربُُّكمُ  َوَقالَ { ] 60: [ اآلية

ُ { ] 61: [ اآلية َھارَ  فِيهِ  لَِتْسُكُنوا اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ َ  إِنَّ  ُمْبِصراً  َوالنَّ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ
 } َيْشُكُرونَ 

ُ  َذلُِكمُ { ] 62: [ اآلية  } ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  َربُُّكمْ  هللاَّ

 }يجحدون هللا بآيات كانوا الذين يؤفك كذلك{ ] 63: [ اآلية

ُ { ] 64: [ اآلية َماءَ  َقَراراً  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ َرُكمْ  بَِناءً  َوالسَّ َباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ يِّ ُ  َذلُِكمُ  الطَّ  َربُُّكمْ  هللاَّ
ُ  َفَتَباَركَ   } اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  اْدُعوهُ فَ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال اْلَحيُّ  ُھوَ { ] 65: [ اآلية ِ  اْلَحْمدُ  الدِّ َّ  } اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ
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ُكمُ  َوَقالَ { :  تعالى قوله :  يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  قال بشير بن النعمان روى}  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُّ

ُكمُ  َوَقالَ {  قرأ ثم" العبادة ھو الدعاء"  قال}  َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  ياْدُعونِ  َربُّ

 وحدوني:  المعنى وأن المفسرين أكثر قال وكذا. العبادة ھو الدعاء أن على ھذا فدل. صحيح حسن حديث ھذا:  عيسى أبو

 ليسأل: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  أنس قال. والسؤال والدعاء الذكر ھو:  وقيل. لكم وأغفر عبادتكم أتقبل واعبدوني

:  قال األحبار كعب أن قتادة وحكى. الذنوب ترك ھو:  الدعاء ويقال" انقطع إذا نعله شسع يسأله حتى كلھا حاجته ربه أحدكم

:  األمة لھذه تعالى وقال ، أمتك على شاھد أنت له قيل نبي أرسل إذا كان:  نبي إال قبلھم أمة تعطھن لم ثالثا األمة ھذه أعطيت

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{ :  األمة لھذه وقال ، حرج من الدين في عليك ليس:  للنبي يقال وكان}  النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا{   الدِّ

 .} لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{ :  ةاألم لھذه وقال ، لك استجب ادعني للنبي يقال وكان}  َحَرجٍ  ِمنْ 

:  قال ، الصامت بن عبادة عن حوشب بن شھر عن ليث رواه ؛ مرفوعا جاء وقد. الرأي جھة من يقال ال ھذا مثل:  قلت

 نيادع قال النبي بعث إذا تعالى هللا كان لألنبياء إال تعط لم ثالثا أمتي أعطيت: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 وقال حرج من الدين في عليك جعل ما:  قال النبي بعث إذا هللا وكان}  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{ :  األمة لھذه وقال لك استجب

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{ :  األمة لھذه " الناس على شھداء األمة ھذه وجعل قومه على شھيدا جعله النبي بعث إذا هللا وكان}  الدِّ

}  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{ :  لھا قيل األمة لھذه عجيب:  يقول الربعي خالد وكان. األصول نوادر في الحكيم الترمذي كرهذ

 آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبشِّرِ { :  تعالى قوله مثل:  قال ؟ ماذا مثل:  قائل له قال. شرط بينھما وليس االستجابة ووعدھم بالدعاء أمرھم

الَِحاتِ ا َوَعِملُوا :  قوله ومثل ؛ العمل شرط فيه فليس ،}  ِصْدقٍ  َقَدمَ  لَُھمْ  أَنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبشِّرِ { :  وقوله ، شرط ھنا فھا}  لصَّ

َ  َفاْدُعوا{ ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  إلى تفزع األمة وكانت. شرط فيه ليس}  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني{ :  تعالى وقوله ، شرط ھنا فھا}  الدِّ

 أي. بيانه} البقرة{ في تقدم ما على والمقيد المطلق باب من ھذا إن:  قيل وقد. ذلك لھم األنبياء تسأل حتى حوائجھا في أنبيائھا

 حديث على لمطلوبا عين غير في االستجابة تكون وقد. } َشاءَ  إِنْ  إِلَْيهِ  َتْدُعونَ  َما َفَيْكِشفُ { :  كقوله ؛ شئت إن}  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ { 

 عن وعياش يعقوب عن ورويس محيصن وابن كثير ابن وقرأ. ھناك فتأمله بيانه} البقرة{ في تقدم ما على الخدري سعيد أبي

 بفتح}  َيْدُخلُونَ {  الباقون. فاعله يسم لم ما على الخاء وفتح الياء بضم}  َسَيْدُخلُونَ {  عاصم عن والمفضل بكر وأبو عمرو أبي

 .تقدم وقد أذالء صاغرين}  َداِخِرينَ {  ومعنى. الخاء وضم الياء

ُ { :  تعالى قوله  خلق بمعنى كانت إذا جعل بين تفرق والعرب ؛ خلق بمعنى ھنا}  َجَعلَ } {  فِيهِ  لَِتْسُكُنوا اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ

 إلى عدتھا خلق بمعنى تكن لم وإذا ، واحد مفعول إلى إال تعديھا فال خلق بمعنى كانت فإذا ؛ خلق بمعنى تكن لم إذ جعل وبين

ا{ :  قوله نحو ؛ مفعولين ً  َجَعْلَناهُ  إِنَّ ً  قُْرآنا  لتبصروا مضيئا أي}  ُمْبِصراً  َوالنََّھارَ { . موضع في المعنى ھذا مضى وقد}  َعَربِّيا

َ  إِنَّ { . معايشكم طلب في وتتصرفوا حوائجكم فيه  وإنعامه فضله}  َيْشُكُرونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  لَىعَ  َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ

 .عليھم

ُ  َذلُِكمُ { :  تعالى قوله ُكمْ  هللاَّ  كيف أي}  ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{ . وقدرته وحدانيته على الداللة بين}  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  َربُّ

} ُيْؤَفكُ  َكَذلِكَ {  فـ عليه الدليل قيام مع الحق عن صرفتم كما أي ؛ كذلك دالئله لكم تبينت أن بعد اناإليم عن وتنصرفون تنقلبون

 .}  َيْجَحُدونَ  هللاَِّ  ِبآياتِ  َكاُنوا الَِّذينَ {  الحق عن يصرف
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ُ { :  تعالى قوله  حياتكم في لكم مستقرا األرض لكم جعل أي ؛ لوالدلي التعريف تأكيد في زاد}  َقَراراً  األَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ

َماءَ { . الموت وبعد َرُكمْ { . تقدم}  ِبَناءً  َوالسَّ  واألشھب رزين أبو وقرأ. صورة أحسن في خلقكم أي}  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ

َرُكمْ {  العقيلي  البيت ھذا وينشد ، صورة عجم الصور في لغة الصاد بكسر والصور:  الجوھري قال ؛ الصاد بكسر}  َوَصوَّ

 :  قائال الجواري يصف اللغة ھذه على

 صورا صيرانھا من أحسن وھن...  أعينھا الخلصاء بقر من أشبھن

 :  الشاعر جمعھما وقد المسك وعاء أيضا والصوار البقر من القطيع وھو صوار جمع والصيران

 الصوار نفخ إذا وأذكرھا...  ليلى ذكرت الصوار الح إذا

يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ { . فيه لغة ياروالص ُ  َذلُِكمُ  الطَّ ُ  َفَتَباَركَ  َربُُّكمْ  هللاَّ  ال الذي الباقي أي}  اْلَحيُّ  ُھوَ { . مضى وقد}  اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َفاْدُعوهُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{  يموت َِّ  اْلَحْمدُ { . ةوالعباد الطاعة له مخلصين أي}  الدِّ  ھو:  الفراء قال}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 ال{ :  قال من:  عباس ابن وقال. وغيرھا} البقرة{ في مستوفى كله ھدا مضى وقد. واحمدوه ادعوه أي أمر إضمار وفيه خبر

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  َِّ  اْلَحْمدُ {  فليقل}  هللاَّ  .} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  أَْعُبدَ  أَنْ  ُنِھيتُ  إِنِّي قُلْ {  ]66: [ اآلية ا هللاَّ َناتُ  َجاَءنِيَ  لَمَّ  }اْلَعاَلِمينَ  لَِربِّ  أُْسلِمَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ  َربِّي ِمنْ  اْلَبيِّ

ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفالً  ُيْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ةٍ َعلَقَ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ { ] 67: [ اآلية ً  لَِتُكوُنوا ُثمَّ  أَُشدَّ  ُشُيوخا
 } َتْعقِلُونَ  َولََعلَُّكمْ  ُمَسّمىً  أََجالً  َولَِتْبلُُغوا َقْبلُ  ِمنْ  ُيَتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ 

َمافَ  أَْمراً  َقَضى َفإَِذا َوُيِميتُ  ُيْحيِي الَِّذي ُھوَ { ] 68: [ اآلية  } َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ  إِنَّ

ا{ . غيره}  أَْعُبدَ  أَنْ {  غيره إله وال القيوم الحي ھو الذي هللا نھاني:  محمد يا قل أي}  ُنِھيتُ  إِنِّي قُلْ { :  تعالى قوله  َجاَءنِيَ  لَمَّ

 دين إلى دعوه وكانوا}  اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ {  وأخضع أذل}  اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  أُْسلِمَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ {  توحيده دالئل أي}  َربِّي ِمنْ  اْلَبيَِّناتُ 

  . ھذا يقول أن فأمر ، آبائه

ُكمْ أَ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ { . أطفاال أي}  ِطْفالً  ُيْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ { :  تعالى قوله  وھي}  ُشدَّ

ً  لَِتُكوُنوا ُثمَّ { . بيانه} األنعام{ في مضى وقد. العقل وتمام القوة اجتماع حالة  محيصن وابن نافع قراءة الشين بضم}  ُشُيوخا

 بكسر الباقون وقرأ. ورؤوس ورأس وقلوب قلب:  نحو ، فعل جمع ألنه ؛ األصل على عمرو وأبو ويعقوب وھشام وحفص

 الياء في الحركة أن إال وأفلس فلس مثل ؛ أشيخ واألصل أشياخ القليل العدد وفي ، كثرة جمع وكالھما ياءال لمراعاة الشين

ً {  وقرئ. ثقيلة  بيان الغرض ألن الواحد على واقتصر ؛ منكم واحد كل والمعنى}  ِطْفالً { :  كقوله ؛ التوحيد على}  ُشُيخا

 :  عبيد قال. شيخة والمرأة ، ومشيوخاء ومشايخ ومشيخة وشيخان خةوشي وأشياخ شيوخ الشيخ جمع:  الصحاح وفي. الجنس

 رقوب شيخة كأنھا
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. فعلول الكالم في ليس ألنه ؛ فسكنت متحركة الياء وأصل ، وشيخوخة أصله على بالتحريك شيخا يشيخ الرجل شاخ وقد

:  النحاس شويخ تقل وال الشين بكسر أيضا وشييخ شييخ الشيخ وتصغير. للتبجيل شيخا دعوته وشيخته. شاخ أي تشييخا وشيخ

. سنة أربعين جاوز من والشيخ. مؤنثة ألنھا ؛ عين في حسن أنه إال وأعين عين مثل أشيخ يقول أن جاز شاعر اضطر وإن

 أََجالً  َولَِتْبلُُغوا{ . سقطا خرج إذا األحوال ھذه قبل أومن ، شيخا يكون أن قبل من أي:  مجاھد قال}  َقْبلُ  ِمنْ  ُيَتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ {

 .غيره إله ال أن فتعلموا ذلك تعقلون}  َتْعقِلُونَ  َولََعلَُّكمْ { . العاقبة الم والالم. للكل الموت:  مجاھد قال}  ُمَسّمىً 

 أراد أي}  أَْمراً  َضىقَ  َفإَِذا{ . واإلماتة اإلحياء على يقدر الذي ھو أي التنبيه في زاد}  َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي ُھوَ { :  تعالى قوله

َما{  فعله  .فيه القول} البقرة{ في مضى وقد. األمر جواب على عامر ابن}  َفَيُكونُ {  نصب}  َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ  َفإِنَّ

ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { ] 69: [ اآلية  } ُيْصَرفُونَ  أَنَّى هللاَّ

ُبوا لَِّذينَ ا{ ] 70: [ اآلية  } َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  ُرُسلََنا بِهِ  أَْرَسْلَنا َوبَِما بِاْلِكَتابِ  َكذَّ

الِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي اأْلَْغاللُ  إِذِ { ] 71: [ اآلية  } ُيْسَحُبونَ  َوالسَّ

ارِ  فِي ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي{ ] 72: [ اآلية  } ُيْسَجُرونَ  النَّ

 } ُتْشِرُكونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  لَُھمْ  قِيلَ  ُثمَّ { ] 73: [ اآلية

ِ  ُدونِ  ِمنْ { ] 74: [ اآلية ا َضلُّوا َقالُوا هللاَّ ً  َقْبلُ  ِمنْ  َنْدُعوا َنُكنْ  لَمْ  َبلْ  َعنَّ ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َشْيئا  } اْلَكافِِرينَ  هللاَّ

 } َتْمَرُحونَ  ُكْنُتمْ  َوبَِما اْلَحقِّ  ْيرِ بِغَ  اأْلَْرِض  فِي َتْفَرُحونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َذلُِكمْ { ] 75: [ اآلية

ِرينَ  َمْثَوى َفبِْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  اْدُخلُوا{ ] 76: [ اآلية  } اْلُمَتَكبِّ

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصبِرْ { ] 77: [ اآلية ا َحقٌّ  هللاَّ  } ُيْرَجُعونَ  َفإِلَْيَنا َينَّكَ َنَتَوفَّ  أَوْ  َنِعُدُھمْ  الَِّذي َبْعضَ  ُنِرَينَّكَ  َفإِمَّ

 َيأِْتيَ  أَنْ  لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا َمنْ  ِمْنُھمْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسالً  أَْرَسْلَنا َولََقدْ { ] 78: [ اآلية
ِ  بِإِْذنِ  إاِلَّ  بِآَيةٍ  ِ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا هللاَّ  } اْلُمْبِطلُونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ  بِاْلَحقِّ  قُِضيَ  هللاَّ

ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { :  تعالى قوله  الَِّذينَ { :  قوله بدليل المشركون ھم:  زيد ابن قال}  ُيْصَرفُونَ  أَنَّى هللاَّ
ُبوا  .القدرية في نزلت:  المفسرين أكثر وقال. } ُرُسلََنا بِهِ  أَْرَسْلَنا َوبَِما بِاْلِكَتابِ  َكذَّ

 قال:  عامر بن عقبة وقال.  آمنوا الذين يجادلون اللذين إال بالقدر المكذبين أحسب ال:  عقيل أبو قال نزلت فيمن أدري فال

 . المھدوي ذكره"  القدرية في اآلية ھذه نزلت: "  وسلم عليه هللا صلى النبي

 قال.  أعناقھم إلى أيديھم وغلت النار دخلوا إذا فيه ھم ما بطالن يعملون قريب عن أي}  أَْعَناقِِھمْ  فِي اأْلَْغاللُ  إِذِ { :  تعالى قوله

الِسلُ { .  األسود الماء يبلغ حتي لوھصه جبل على وضع جھنم أغالل من غال أن لو:  التيمي  عطفا العامة قراءة بالرفع}  َوالسَّ



195 

 

 والتقدير ، الحال على نصب موضع في ھو.  غيره وقال.  القراءة ھذه على مستأنف}  ُيْسَحُبونَ {  تمحا أبو قال.  األغالل على

الِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي اأْلَْغاللُ  إِذِ {  الِسلُ {  مسعود وابن وعكرمة الجوزاء وأبو عباس ابن وقرأ. مسحوبين}  َوالسَّ  بالنصب}  َوالسَّ

 سز عليھم أشد فھو يجرونھا كانوا إذا:  عباس ابن قال ، السالسل ويسحبون القراءة ھذه في والتقدير الياء بفتح} يسحبون{ 

 قاله ، والسالسل األغالل في أعناقھم لمعنى ألن ، المعنى على محمول أنه ووجھه بالجر}  والسالسل{ بعضھم عن وحكي

:  األنباري ابن قال}  يسحبون السالسل{  وفي عنده فالمعنى بالخفض}  يسحبون والسالسل{ قرأ ومن:  الزجاج وقال.  الفراء

 الخفض ولكن ، الدار زيد فتقول} في{ تضمر أن يحسن لم الدار في زيد قلت إذا ألنك ، جائز غير المعنى ھذا على والخفض

 :  الفراء أنشد ، خاصمه فقد صاحبه خاصم:  تقول كما ، الخفض تأويل في األغالل في أعناقھم إذا معنى على جائز

 الشجعما والشجاع األفعوان...  القدما منه الحيات سالم دق

.  عليھا يقف لم خفضھا أو السالسل نصب فمن.  القدم سالمتھا فقد القدم سالمت إذا للحيات االتباع على األفعوان فنصب

 قال ؛ لھا وقودا فيكونون فيھا يطرحون يأ}  ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  فِي ُثمَّ { .  المغلي الصديد:  وقيل.  الحر في المتناھي}  اْلَحِميمِ {و

 بھم تمأل ھذا على فالمعنى. المملوء أي}  اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ {  ومنه ؛ مألته وسجرته ، أوقدته أي التنور سجرت:  يقال. مجاھد

 :  وعال يصف الشاعر وقال النار

 والسمسما النبع حولھا ترى...  مسجورة طالع شاء إذا

ا َضلُّوا َقالُوا{ . وتوبيخ تقريع وھذا}  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  ، ُتْشِرُكونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  لَُھمْ  قِيلَ  ُثمَّ {  .مملوءة عينا أي  وذھبوا ھلكوا أي}  َعنَّ

 َقْبلُ  ِمنْ  َنْدُعوا َنُكنْ  لَمْ  َبلْ { . نجدھم ال بحيث صاروا أي:  وقيل. خفي أي اللبن في الماء ضل من ؛ العذاب في وتركونا عنا

 ً  األصنام عبادتھم بأن اعتراف ھو بل ، األصنام لعبادة إنكارا ھذا وليس. ينفع وال يضر وال يسمع وال يبصر ال شيئا أي}  َشْيئا

ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ { :  تعالى هللا قال ؛ باطلة كانت  .كافر بكل يفعل اإلضالل من بھؤالء فعل كما أي}  اْلَكافِِرينَ  هللاَّ

 نالكم إنما أي. توبيخا ذلك لھم يقال بالمعاصي}  ِبَغْيرِ  األَْرِض  فِي َتْفَرُحونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما{  العذاب ذلكم أي}  َذلُِكمْ { :  تعالى قوله

 قالوا أنھم عندھم بھا فرحھم إن وقيل. والصحة واألتباع المال وكثرة بالمعصية السرور من الدنيا في تظھرون كنتم بما ھذا

ا{ :  وعز جل قوله في مجاھد قال وكذا. نعذب وال نبعث ال ناأ نعلم نحن:  للرسل  ِعْنَدُھمْ  ِبَما َفِرُحوا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َفلَمَّ

 : الضحاك وقال. بيانه} سبحان{ في مضى وقد. وتأشرون تبطرون أي:  وغيره مجاھد قال}  َتْمَرُحونَ  ُكْنُتمْ  َوبَِما{ . } اْلِعْلمِ  ِمنَ 

 يبغض هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال معاذ عن ثور عن خالد وروى. العدوان والمرح ، السرور الفرح

 يأكلون فالذين:  لحمين بيت أھل فأما" سمين حبر كل ويبغض لحمين بيت أھل ويبغض حزين قلب كل ويحب الفرحين البذخين

. الناس به ينتفع وال علمه من المستكثر يعني ؛ الناس بعلمه يخبر وال بعلمه فالمتحبر:  السمين الحبر وأما. بالغيبة الناس لحوم

 ضراوة لھا فإن المجازر ھذه اتقوا:  عمر قول ومنه ؛ اللحم أكل يكثرون الذين أنھم:  اللحمين في قيل وقد. الماوردي ذكره

 وقد ، اليوم ذلك لھم يقال أي}  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  لُوااْدخُ { . الثوري سفيان قول واألول. المھدوي ذكره ؛ الخمر كضراوة

 .جميعه تقدم}  اْلُمَتَكبِِّرينَ  َمْثَوى َفِبْئسَ } {  أَْبَوابٍ  َسْبَعةُ  لََھا{ :  تعالى هللا قال
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{ . اآلخرة في أو حياتك في إما منھم لك لننتقم إنا يأ ، السالم عليه للنبي تسلية ھذا}  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصِبرْ { :  تعالى قوله

ا  عطف}  َنَتَوفََّينَّكَ  أَوْ { . الفتح على الفعل وبني الجزم وزال النون وكذا للتوكيد زائدة وما بالشرط جزم موضع في}  ُنِرَينَّكَ  َفإِمَّ

 .الجواب}  ُيْرَجُعونَ  َفإِلَْيَنا{  عليه

 أنبأناك أي}  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا َمنْ  ِمْنُھمْ { . قبل من الرسل لقيت بما أيضا عزاه}  َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسالً  َناأَْرَسلْ  َولََقدْ { :  تعالى قوله

ِ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ {  نفسه قبل من أي}  ِبآَيةٍ  َيأِْتيَ  أَنْ  لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ { . قومھم من لقوا وما بأخبارھم  هللاَّ

ِ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا  في ولمن ، منھم إسالمه هللا علم من إلسالم التأخير وإنما ، هللا أھلكھم لعذابھم المسمى الوقت جاء إذا أي}  هللاَّ

 ھنالك وخسر بالحق} اْلُمْبِطلُونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِباْلَحقِّ  قُِضيَ { . ببدر القتل إلى بھذا أشار:  وقيل. المؤمنين من أصالبھم

 .والشرك الباطل يتبعون الذين أي" المبطلون

ُ { ] 79: [ اآلية  } َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا ِمْنَھا لَِتْرَكُبوا اأْلَْنَعامَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ

 } ُتْحَملُونَ  اْلفُْلكِ  َوَعلَى اَوَعلَْيھَ  ُصُدوِرُكمْ  فِي َحاَجةً  َعلَْيَھا َولَِتْبلُُغوا َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُكمْ { ] 80: [ اآلية

ِ  آَياتِ  َفأَيَّ  آَياتِهِ  َوُيِريُكمْ { ] 81: [ اآلية  } ُتْنِكُرونَ  هللاَّ

ُ { :  تعالى قوله  فاحتج}  َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا ِمْنَھا لَِتْرَكُبوا{ . اإلبل ھنا ھا األنعام:  الزجاج إسحاق أبو قال}  األَْنَعامَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ

 َواْلِبَغالَ  َواْلَخْيلَ { :  الخيل في وقال}  َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا{ :  األنعام في قال وجل عز هللا بأن الجمال أكل وأباح الخيل أكل منع من

 .مستوفى} النحل{ في ھذا مضى وقد. أكلھا إباحة يذكر ولم}  لَِتْرَكُبوَھا َواْلَحِميرَ 

 َحاَجةً  َعلَْيَھا َولَِتْبلُُغوا{ . ذلك وغير والجبن والسمن والزبد واللبن والشعر والصوف الوبر في}  َمَنافِعُ  افِيھَ  َولَُكمْ { :  تعالى قوله

 يعني}  َوَعلَْيَھا{ :  قال ثم. إلعادته معنى فال كله ھذا بيان} النحل{ في مضى وقد. واألسفار األثقال تحمل أي}  ُصُدوِرُكمْ  فِي

 َفأَيَّ {. ذكر فيما وقدرته وحدانيته على الدالة آياته أي}  َفأَيَّ  آَياِتهِ  َوُيِريُكمْ  ُتْحَملُونَ {  البحر في} {  اْلفُْلكِ  لَىَوعَ {  البر في األنعام

ِ  آَياتِ   اءھ الفعل مع كان ولو ، قبله ما فيه يعمل فال الكالم صدر له االستفھام ألن ،}  ُتْنِكُرونَ {  بـ} أيا{ نصب}  ُتْنِكُرونَ  هللاَّ

 أي النصب، االختيار لكان ھاء معه فعل بعده اسم بعدھما وكان ھل أو بألف االستفھام كان ولو ، الرفع} أيّ { في االختيار لكان

 .والنشر البعث على قدرته تنكرون فلم هللا من األشياء ھذه أن تنكرون ال كنتم إذا

ةً  َوأََشدَّ  ِمْنُھمْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  اَفَيْنُظُرو اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ { ] 82: [ اآلية  فِي َوآَثاراً  قُوَّ
 } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما اأْلَْرِض 

ا{ ] 83: [ اآلية َناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َفلَمَّ  } َيْسَتْھِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا َما بِِھمْ  َوَحاقَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُھمْ  بَِما َفِرُحوا بِاْلَبيِّ

ا{ ] 84: [ اآلية ا َقالُوا َبأَْسَنا َرأَْوا َفلَمَّ ِ  آَمنَّ َّ ا بَِما َوَكَفْرَنا َوْحَدهُ  بِا  } ُمْشِرِكينَ  بِهِ  ُكنَّ

ا إِيَماُنُھمْ  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ { ] 85: [ اآلية ِ  ُسنَّتَ  أَْسَنابَ  َرأَْوا لَمَّ  } اْلَكافُِرونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِعَباِدهِ  فِي َخلَتْ  َقدْ  الَّتِي هللاَّ
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ةً  َوأََشدَّ  ِمْنُھمْ {  عدد}  ِمْنُھمْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا{  السالفة األمم آثار يشاھدوا حتى}  األَْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ { :  تعالى قوله  فِي َوآَثاراً  قُوَّ

 إليك ، بفالن دلوت:  يقال ؛ واألتباع األوالد من به أدالوا وما واألموال األبنية من}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما ِض األَرْ 

 عنھم أغنى شيء أي أي لالستفھام} ما{:  وقيل. شيئا ذلك عنھم يغن فلم أي للجحد} ما{ ھذا وعلى. إليك به استشفعت أي

 ينصرف أن يجوز فإنه ينصرف ال ما كل أن الكوفيون وزعم. أفعل وزن على ألنه ؛}  أَْكَثرَ {  ينصرف ولم اھلكو حين كسبھم

 من المانعة من كانت ولو:  العباس أبو قال. من معه كانت إذا غيره وال شعر في بوجه صرفه يجوز ال فإنه كذا من أفعل إال

 .عمرو ومن منك وشر منك بخير مررت:  يقال أال لوجب صرفه

ا{ :  تعالى قوله  قال. أقوال ثالثة معناه في}  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُھمْ  بَِما َفِرُحوا{ . الواضحات باآليات أي}  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َفلَمَّ

 عندھم بما الكفار فرح:  وقيل. نبعث ولن نعذب لن منھم أعلم نحن:  قالوا العلم من عندھم بما فرحوا الذين الكفار إن:  مجاھد

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِمنَ  َظاِھراً  َيْعلَُمونَ {  نحو الدنيا علم من  أنه وجل عز هللا أعلمھم قومھم كذبھم لما الرسل فرحوا الذين:  وقيل}  الدُّ

 ِبهِ  َكاُنوا َما{  بالكفار أي}  بِِھمْ  َحاقَ وَ {  المؤمنين بنجاة}  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُھمْ  ِبَما َفِرُحوا{  فـ والمؤمنين ومنجيھم الكافرين مھلك

 .عليھم هللا صلوات الرسل به جاء بما استھزائھم عقاب أي}  َيْسَتْھِزُئونَ 

ا{ :  تعالى قوله ا َقالُوا{ . العذاب عاينوا أي}  َبأَْسَنا َرأَْوا َفلَمَّ َِّ  آَمنَّ ا ِبَما َوَكَفْرَنا َوْحَدهُ  ِبا  وكفرنا با آمنا أي}  ُمْشِرِكينَ  ِبهِ  ُكنَّ

ا إِيَماُنُھمْ  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ {  العبادة في أشركناھم التي باألوثان  وحين العذاب معاينة عند با إيمانھم ينفعھم فلم}  َبأَْسَنا َرأَْوا لَمَّ

ِ  ُسنَّتَ } {  ِعَباِدهِ  فِي َخلَتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَِّ  ُسنَّتَ { . البأس رأوا  هللا سن أي ؛ وسنة سنا يسن سن:  تقول العرب ألن ؛ مصدر}  هللاَّ

 بعد تقبل ال التوبة وأن} يونس{و} النساء{ في مبينا ھذا مضى وقد. العذاب رأوا إذا اإليمان ينفعھم ال أنه الكفار في وجل عز

 منصوب}  هللاَِّ  ُسنَّتَ {  فـ فرةالك إھالك في هللا سنة مكة أھل يا احذروا أي:  وقيل. الضروري العلم وحصول العذاب رؤية

 لما الخسران لنا بين أنه إال ذلك قبل من خاسرين كانوا وقد:  الزجاج قال}  اْلَكافُِرونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ { . واإلغراء التحذير على

 جميع في كسنتنا}  اْلَكافُِرونَ  الِكَ ُھنَ  َوَخِسرَ } { بأسنا رأوا لما إيمانھم ينفعھم يك لم{ أي ؛ وتأخير تقديم فيه:  وقيل. العذاب رأوا

 .أعلم وهللا. كلھا األمم في هللا كسنة أي الخافض بنزع نصب" سنةَ " فـ الكافرين
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 فصلت سورة تفسير

 .آيه وخمسون ثالث:  وقيل ، وخمسون أربع وھي الجميع قول في مكية فصلت سورة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 }حم{] 1: [ اآلية

ْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيلٌ { ] 2: [ اآلية ِحيمِ  الرَّ  } الرَّ

لَتْ  ِكَتابٌ { ] 3: [ اآلية ً  آَياُتهُ  فُصِّ ً  قُْرآنا  } َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  َعَربِّيا

 } َيْسَمُعونَ  ال َفُھمْ  أَْكَثُرُھمْ  َفأَْعَرضَ  َوَنِذيراً  َبِشيراً { ] 4: [ اآلية

ُ  َوَقالُوا{ ] 5: [ اآلية ا أَِكنَّةٍ  فِي وُبَناقُل َنا َفاْعَملْ  ِحَجابٌ  َوَبْينِكَ  َبْينَِنا َوِمنْ  َوْقرٌ  آَذانَِنا َوفِي إِلَْيهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ  } َعاِملُونَ  إِنَّ

ْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيلٌ  ، حم{:  تعالى قوله ِحيمِ  الرَّ لَتْ فُ  ِكَتابٌ {  وخبره باالبتداء رفع}  َتْنِزيلٌ { :  الزجاج قال}  الرَّ  قول وھذا}  آَياُتهُ  صِّ

:  وقيل. } َتْنِزيلٌ { :  قوله من بدل}  ِكَتابٌ { :  يقال أن ويجوز. ھذا إضمار على رفعه يكون أن يجوز:  الفراء وقال. البصريين

 أي مضمر ابتداء خبر} حم{  فـ كذا باب ھو أي ، كذا باب تقول كما} حم{ ھذه أي}  حم{ :  وقيل. } َتْنِزيلٌ { :  لقوله نعت

لَتْ { . خبره}  ِكَتابٌ { :  وقوله ، آخر مبتدأ}  َتْنِزيلٌ { :  وقوله ،} حم{ھو  حالله ببيان:  قتادة قال. وفسرت بينت أي}  آَياُتهُ  فُصِّ

لَتْ {  وقرئ. والعقاب بالثواب:  سفيان. والوعيد بالوعد:  الحسن. معصيته من وطاعته ، حرامه من  الحق بين فرقت أي}  فُصِّ

ً { . البلد من تباعد أي فصل قولك من ؛ معانيھا باختالف بعض من بعضھا فصل أو ، باطلوال ً  قُْرآنا  ؛ وجوه نصبه في}  َعَربِّيا

ً {  اذكر أي ؛ فعل إضمار على:  وقيل. المدح على نصب ھو:  األخفش قال ً  قُْرآنا  أي ؛ الفعل إعادة على:  وقيل. } َعَربِّيا

ً {  فصلنا ً  قُْرآنا لَتْ {  أي الحال على:  وقيل. } َعَرِبّيا ً {  كونه حال في}  آَياُتهُ  فُصِّ ً  قُْرآنا لَتْ {  شغل لما:  وقيل. } َعَرِبّيا }  فُصِّ

 أي:  الضحاك قال} َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ {. القطع على:  وقيل. عليه البيان لوقوع} قُْرآنا{ انتصب الفاعل بمنزلة صارت حتى باآليات

 فيعجزون العربية يعلمون:  وقيل. واإلنجيل التوراة في واحد إله أنه يعلمون أي:  مجاھد وقال. هللا ندع من منزل القرآن إن

 .علموه لما عربي غير كان ولو مثله عن

 فيه والعامل اآليات من حاالن} ونذيرا بشيرا{. القرآن إعجاز في لقريش وتوبيخا تقريعا نزلت والسورة ، أصح ھذا:  قلت

 خبر أو. للكتاب صفة}  َوَنِذيراً  َبِشيراً {  وقرئ. ألعدائه}  َوَنِذيراً {  هللا ألولياء}  َبِشيراً {  للقرآن نعتان ھما : وقيل. }فصلت{

:  قال حرملة بن الريان أن وروي. به ينتفعون سماعا}  َيْسَمُعونَ  ال َفُھمْ {  مكة أھل يعني}  أَْكَثُرُھمْ  َفأَْعَرضَ {  محذوف مبتدأ

 ببيان آتانا ثم فكلمه والسحر والكھانة بالشعر عالما رجال التمستم فلو ، محمد أمر علينا التبس قد جھل وأبو قريش من المأل قال

. كذلك كان إن علي يخفى ال علما ذلك من وعلمت ، والسحر والشعر الكھانة سمعت لقد وهللا:  ربيعة بن عتبة فقال ؛ أمره من

 أنت ؟ ھاشم أم خير أنت ؟ كالب بن قصي أم خير أنت محمد يا:  له فقال وسلم عليه هللا صلى النبي فأتى. فحدثه إيته:  فقالوا
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 تريد إنما كنت فإن ؟ ديننا وتذم ، أحالمنا وتسفه ، آباءنا وتضلل ، آلھتنا تشتم فبم ؟ عبدهللا أم خير أنت ؟ عبدالمطلب أم خير

 وإن ، شئت قريش بنات أي من نساء عشر زوجناك الباءة تريد كنت وإن ، بقيت ما رئيسنا فكنت ألويتنا إليك عقدنا الرياسة

 لك بذلنا عليك غلب قد الجن من رئيا يأتيك الذي ھذا كان وإن ، بعدك من وعقبك أنت به تستغني ما لك جمعنا المال تريد كنت

 ؟" الوليد أبا يا فرغت قد: " قال فرغ فلما ، ساكت وسلم عليه هللا صلى والنبي. فيك نغلب أو به تتداوى ما طلب في أموالنا

ِ  بِْسمِ { :  قال. أسمع:  قال" اسمع أخي ابن يا: " فقال. نعم: قال ْحَمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ ْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيلٌ . حم. الرَّ ِحيمِ  الرَّ  ِكَتابٌ . الرَّ

لَتْ  ً  آَياُتهُ  فُصِّ ً  قُْرآنا  عتبة فوثب}  َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  ْعَرُضواأَ  َفإِنْ { :  قوله إلى}  َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  َعَرِبّيا

 أبو فجاءه قريش إلى يخرج ولم أھله إلى ورجع ، ليسكتن والرحم هللا وناشده ، وسلم عليه هللا صلى النبي فم على يده ووضع

 أني تعلمون لقد وهللا:  قال ثم ، أبدا محمدا يكلم أال وأقسم ةعتب فغضب ؟ طعامه أعجبك أم ؟ محمد إلى أصبوت :  فقال ؛ جھل

 ما عليھم تال ثم ؛ سحر وال كھانة وال بشعر ھو ما وهللا بشيء أجابني القصة عليه قصصت لما ولكني ، ماال قريش أكثر من

 لم شيئا قال إذا محمدا أن علمتم وقد ، يكف أن بالرحم وناشدته بفيه وأمسكت}  َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ { :  قوله إلى منه سمع

 عن له الرد كتاب في األنباري بكر أبو الخبر ھذا روى وقد. الصاعقة يعني ؛ العذاب بكم ينزل أن خفت لقد فوهللا ، يكذب

لَتْ . حم{ قرأ وسلم عليه هللا صلى النبي وأن ، القرظي كعب بن محمد  يستمع، مصغ وعتبة فسجد السجدة إلى انتھى حتى}  فُصِّ

 الذي سمعت قد الوليد أبا يا: " له قال القراءة وسلم علييه هللا صلى هللا رسول قطع فلما. ظھره وراء من يديه على اعتمد قد

 من به مضى الذي الوجه بغير الوليد أبو جاءكم لقد وهللا:  فقالوا ناديھا في قريش إلى عتبة فانصرف" وذاك فأنت عليك قرأت

 وال بالشعر ھو ما وهللا ، قط مثله سمعت ما محمد من كالما سمعت لقد وهللا:  قال ؟ الوليد أبا وراءك ما:  قالوا ثم. عندكم

 فان ، نبأ كالمه من سمعت لما ليكونن فوهللا ، واعتزلوه وشأنه محمدا خلوا ؛ بي وأنزلوھا ھذه في فأطيعوني ، بالكھانة

:  فقالوا. شرفكم وشرفه ملككم ملكه ألن ؛ به الناس أسعد كنتم نبيا أو لكام كان وإن ، غيركم بأيدي كفيتموه العرب أصابته

 .شئتم ما فاصنعوا لكم رأيي ھذا:  وقال. الوليد أبا يا محمد سحرك ھيھات

ا أَِكنَّةٍ  فِي قُلُوُبَنا َوَقالُوا{ :  تعالى قوله :  مجاھد قال. }البقرة{ في مضى وقد. الغطاء وھو كنان جمع األكنة}  إِلَْيهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ

 َبْينَِنا َوِمنْ { . فھمه من مستورة وقلوبنا ، أسماعنا يدخل ال فكالمك ؛ صمم أي}  َوْقرٌ  آَذاِنَنا َوفِي{ . للنبل كالجنة للقلب الكنان

 ستر:  وقيل. رهوغي الفراء معناه قال. وجل عز هللا يعبد وھو األصنام يعبدون ألنھم ، الدين في خالف أي}  ِحَجابٌ  َوَبْيِنكَ 

 النقاش حكاه. منه استھزاء. حجاب وبينك بيننا محمد يا:  وقال ثوبا رأسه على استغشى جھل أبا إن:  وقيل. اإلجابة عن مانع

َنا َفاْعَملْ { . الثوب ھنا فالحجاب. القشيري وذكره  وقال. الكلبي قاله ؛ ھالكك في عاملون فإنا ھالكنا في اعمل أي}  َعاِملُونَ  إِنَّ

 يقتضيه بما عاملون فإنا ، دينك يقتضيه بما أعمل:  وقيل. نعبدھا التي آللھتنا نعمل فإنا ، أرسلك الذي إللھك اعمل:  مقاتل

 .الماوردي ذكره ؛ لدنيانا نعمل فإنا آلخرتك فاعمل:  خامسا ويحتمل. ديننا

َما قُلْ { ] 6: [ اآلية  } لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيلٌ  َواْسَتْغفُِروهُ  إِلَْيهِ  َفاْسَتقِيُموا َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ  َماأَنَّ  إِلَيَّ  ُيوَحى ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  أََنا إِنَّ

َكاةَ  ُيْؤُتونَ  ال الَِّذينَ { ] 7: [ اآلية  } َكافُِرونَ  ُھمْ  بِاآْلِخَرةِ  َوُھمْ  الزَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { ] 8: [ اآلية  } َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ
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َما قُلْ { :  تعالى قوله }  إِلَيَّ  ُيوَحى{ . التواضع تعالى هللا علمه:  الحسن قال. آدم بني من أنا بل بملك لست أي}  ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  أََنا إِنَّ

َما{  المالئكة أيدي على السماء من أي  والمسألة له بالدعاء وجوھكم وجھوا أي}  إِلَْيهِ  قِيُمواَفاْستَ {  به فآمنوا}  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ  أَنَّ

. شرككم من أي}  َواْسَتْغفُِروهُ { . منزلك إلى القصد غير شيء على تعرج ال أي ؛ منزلك إلى استقم:  الرجل يقول كما ، إليه

َكاةَ  ُيْؤُتونَ  ال الَِّذينَ  لِْلُمْشِرِكينَ }  َوَوْيلٌ {  وقال. األنفس زكاة وھي" هللا إال إله ال أن" يشھدون ال الذين:  عباس ابن قال}  الزَّ

 منه يأنف الذي بالشح قرعھم. الطاعة في ينفقون وال يتصدقون ال:  ومقاتل الضحاك وقال. واجبة أنھا بالزكاة يقرون ال: قتادة

 ينفقون المشركون كان:  هوغير الفراء وقال. عليه الزكاة وجوب منع مع بكفر يعذب الكافر أن على داللة وفيه ، الفضالء

 َوُھمْ { . اآلية ھذه فيھم فنزلت ، وسلم عليه هللا صلى بمحمد آمن من على ذلك فحرموا ، ويطعمونھم الحجيج ويسقون ، النفقات

 .يستغفرون وال يستقيمون وال الطاعة في ينفقون ال فلھذا}  َكافُِرونَ  ُھمْ  ِباآْلِخَرةِ 

 إلى شيء أحب ألن:  قلت ؟ باآلخرة بالكفر مقرونا الزكاة منع المشركين أوصاف بين من خص لم قلت فإن:  الزمخشري

 أال طويته ونصوع نيته وصدق واستقامته ثباته على دليل أقوى فذلك هللا سبيل في بذله فإذا ، روحه شقيق وھو ، ماله اإلنسان

ً  هللاَِّ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  أَْمَوالَُھمُ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َوَمَثلُ { :  وجل عز قوله إلى ترى  ويدلون ، أنفسھم يثبتون أي}  أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َوَتْثِبيتا

 بعد الردة وأھل ؛ شكيمتھم والنت عصبتھم فقويت ، الدنيا من بلمظة إال قلوبھم المؤلفة خدع وما ، األموال بإنفاق ثباتھا على

 أداء على للمؤمنين بعث وفيه. وجوھدوا الحروب لھم فنصبت ، زكاةال بمنع إال تظاھروا ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .باآلخرة بالكفر وقرن ، المشركين أوصاف من المنع جعل حيث ، منعھا من شديد وتخويف ، الزكاة

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله  مننت من مأخوذ ؛ مقطوع غير:  عباس ابن قال}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ

 :  اإلصبع ذي قول ومنه ؛ قطعته إذا الحبل

 بممنون خيري وال الصديق على...  غلق بذي بابي ما لعمرك إني

 :  آخر وقال

 أھباء كأنه منينا ـع...  والوقـ الرجع من خلفھا فترى

 اإلنسان منه تنقص ألنھا ؛ المنون ومنه. منقوص غير:  ومقاتل أيضا عباس ابن وعن. الضعيف المنقطع الغبار بالمنين يعني

 :  زھير قول وأنشد ؛ قطرب وقال ؛ قوته أي

 نزقا وال ممنونا بذلك يعطي...  فال البطاء الخيل على الجياد فضل

 :  لبيد وقال. } َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ { :  تعالى قوله ومنه ؛ النقص ويقال ، القطع والمن:  الجوھري قال

 طعامھا يمن ال كواسب بسغ

 والمرضى الزمني في نزلت:  السدي قال. به عليھم}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ { :  وقيل. محسوب غير}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ { :  مجاھد وقال

 .فيه يعملون كانوا ما كأصح األجر من لھم كتب الطاعة عن ضعفوا إذا والھرمى
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ُكمْ  قُلْ { ] 9: [ اآلية  } اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َذلِكَ  أَْنَداداً  لَهُ  َوَتْجَعلُونَ  َيْوَمْينِ  فِي األَْرضَ  َخلَقَ  بِالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَإِنَّ

رَ  فِيَھا َوَباَركَ  َفْوقَِھا ِمنْ  َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعلَ { ] 10: [ اآلية امٍ  أَْرَبَعةِ  فِي أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ ائِلِينَ  َسَواءً  أَيَّ  } لِلسَّ

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ { ] 11: [ يةاآل ً  اْئتَِيا َولأِلَْرِض  لََھا َفَقالَ  ُدَخانٌ  َوِھيَ  السَّ ً  أَوْ  َطْوعا  } َطائِِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا َكْرھا

نَّ  أَْمَرَھا َسَماءٍ  ُكلِّ  فِي َوأَْوَحى َيْوَمْينِ  فِي َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ { ] 12: [ اآلية َماءَ  اَوَزيَّ ْنَيا السَّ ً  بَِمَصابِيحَ  الدُّ  َذلِكَ  َوِحْفظا
 } اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ 

ُكمْ  قُلْ { :  تعالى قوله ُكمْ {  و بين بين الثانية بھمزتين}  أَئنَُّكمْ } {  األَْرضَ  َخلَقَ  ِبالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَإِنَّ  وھو ھمزتين بين بألف}  أَإِنَّ

} َيْوَمْينِ  فِي{ !  ؟ واألرض السموات خالق وھو با تكفرون لم أي ، فعلھم من والتعجب بتوبيخھم أمره. وبيخالت معناه استفھام

 ِمنْ  َرَواِسيَ {  األرض في أي}  فِيَھا َوَجَعلَ { . } اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َذلِكَ {  وشركاء أضدادا أي}  أَْنَداداً  لَهُ  َوَتْجَعلُونَ {  واالثنين األحد

 فأمسكھا فنزل. جبريل يا ثبتھا لجبريل فقال ؛ الماء وجه على مادت األرض هللا خلق لما:  وھب وقال. الجبال يعني}  َھاَفْوقِ 

 قال. المنافع من فيھا خلق بما}  فِيَھا َوَباَركَ {  وأرساھا بالجبال فثبتھا فيھا غلبت لقد أعلم أنت رب يا:  قال ، الرياح فغلبته

رَ { . رھاشج فيھا أنبت:  السدي  خلق:  ومجاھد قتادة وقال. ومصالحھم أھلھا أرزاق:  والحسن السدي قال}  أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ

رَ {  معنى:  والضحاك عكرمة وقال. واألربعاء الثالثاء يوم في ودوابھا وأشجارھا أنھارھا فيھا  أرزاق أي}  أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ

 بعض من بعضھم ليعيش األخرى في يجعله لم ما بلدة كل في والمنافع واألشجار التجاراتة من لمعايشھم يصلح وما أھلھا

 مجاھد وقال. بمثل مثال بالملح الذھب ليتبايعون البالد بعض في إنه حتى:  عكرمة قال. بلد إلى بلد من واألسفار بالتجارة

 أربعة تتمة في يعني}  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي{ . اليمن من يةاليمان والحبر ، الري من والطيالسة ، سابور من السابري:  والضحاك

 خمسة تتمة في أي ؛ يوما عشر خمسة في الكوفة وإلى ، أيام عشرة في بغداد إلى البصرة من خرجت:  القائل قول ومثاله. أيام

اِئلِينَ  َسَواءً { . وغيره األنباري ابن معناه قال. يوما عشر  في:  الفراء. تامة مستوية أيام أربعة في نىالمع:  الحسن قال}  لِلسَّ

 ويعقوب البصري ، الحسن وقرأ. الطبري واختاره. للمحتاجين سواء أقواتھا فيھا وقدر:  والمعنى ، وتأخير تقديم الكالم

اِئلِينَ  َسَواءً {  الحضرمي  أي استواء بمعنى}  ءً َسَوا{  و المصدر على فالنصب ؛ بالرفع}  َسَواءً {  القعقاع ابن وعن بالجر}  لِلسَّ

 والرفع. تامة مستوية}  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي{  أي ألربعة أو أليام النعت على والجر ؛ والقطع الحال على:  وقيل. استواء استوت

اِئلِينَ {  والخبر االبتداء على اِئلِينَ  َسَواءً {  ھذه تقدير على أو}  لِلسَّ اِئلِينَ  َواءً سَ {  معنى:  المعاني أھل وقال. } لِلسَّ  ولغير}  لِلسَّ

 .يسأل ال ومن سأل من ويعطي ، يسأل لم ولمن سأل لمن فيھا وما األرض خلق أي ؛ السائلين

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ { :  تعالى قوله  أكثر على األفعال صفة من واالستواء. لتسويتھا وقصد خلقھا إلى عمد أي}  ُدَخانٌ  َوِھيَ  السَّ

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ { :  تعالى قوله ليهع يدل ؛ األقوال اُھنَّ  السَّ  عن صالح أبو وروى. ھناك القول مضى وقد}  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَسوَّ

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ { :  قوله في عباس ابن  زائدة ذاتية صفة إنه:  قال ومن. الحسن وقال ؛ السماء إلى أمره صعد يعني}  السَّ

 تنفس من الدخان ذلك وكان. الكثافة حالة إلى الدخان صفة من السماء نقل إلى ترجع}  ُثمَّ {  و. بصفاته األزل في ىاستو:  قال

ً  اْئِتَيا َولأِْلَْرِض  لََھا َفَقالَ { . وغيره مسعود ابن عن} البقرة{ في مضى ما على ؛ تنفس حين الماء ً  أَوْ  َطْوعا  بما جيئا أي}  َكْرھا

 ، وكواكبك وقمرك شمسك أطلعي:  للسماء تعالى هللا قال:  عباس ابن قال. لخلقي وأخرجاھا والمصالح منافعال من فيكما خلقت
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}  َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا{  كارھتين أو طائعتين وثمارك شجرك واخرجي أنھارك شقي:  لألرض وقال ، وسحابك رياحك واجري

َما{ :  تعالى قال كما فكانتا كونا أي ؛ التسخير األمر ھذا معنى:  وقيل. } َطاِئِعينَ {  أمرك أتينا أي حذف الكالم في  َقْولَُنا إِنَّ

 قول وھو. خلقھما بعد ذلك قال األول القول وعلى. خلقھما قبل ذلك قال ھذا فعلى}  َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َنقُولَ  أَنْ  أََرْدَناهُ إَِذا لَِشْيءٍ 

 بلوغ في الكالم مقام فقام لھما ظھرت منه قدرة أنھا الثاني. به تكلم قول أنه أحدھما:  وجھان لھما تعالى قوله وفي. الجمھور

 مقام فقام وأجابا انقادا حيث منھما الطاعة ظھور أنه أحدھما:  وجھان أيضا فيه}  َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا{ . الماوردي ذكره ؛ المراد

 :  الراجز قول ومنه ، قولھما

 بطني مألت قد رويدا مھال...  قطني قالو الحوض امتأل

 فنطق:  السكسكي نصر أبو قال:  تعالى أراد كما فتكلمتا الكالم فيھما هللا خلق بل:  العلم أھل أكثر وقال. فيه ذلك ظھر يعني

 طائعتين يقل ولم}  َطائِِعينَ { :  وقال. حرمه فيه تعالى هللا فوضع ، بحيالھا ما السماء من ونطق ، الكعبة موضع األرض من

 بالقول وصفھن لما:  وقيل ، فيھما وعمن عنھما أخبر ألنه ، وأرضون سموات ألنھما ؛ المعنى على طائعات وال اللفظ على

 وفي. تقدم وقد}  َساِجِدينَ  لِي َرأَْيُتُھمْ { :  ومثله ، يعقل من مجرى الكناية في أجراھما يعقل من صفات من وذلك واإلجابة

ً  اْئِتَيا{  لھما قلت حين واألرض السموات أن لو رب يا:  قال والسالم الصالة ليهع موسى إن:  حديث ً  أَوْ  َطْوعا }  َكْرھا

 من مرج في:  قال ؟ الدابة تلك وأين رب يا:  قال. فتبتلعھما دوابي من دابة آمر كنت قال ؟ بھما صانعا كنت ما عصياك

 وعكرمة جبير بن وسعيد ومجاھد عباس ابن وقرأ. الثعلبي ذكره. لميع من علم قال ؟ المرج ذلك وأين رب يا:  قال. مروجي

 فحذف}  َطاِئِعينَ {  أعطينا}  َقالََتا{  أنفسكما من الطاعة أعطيا معنى على}  َطاِئِعينَ  آَتْيَنا{ :  قوله وكذلك. والفتح بالمد}  آَتْيا{ 

 ؛ فينا بما جئنا فالمعنى}  أََتْيَنا{  قرأ ومن. واحد مفعول فحذف فاعلنا}  آَتْيَنا{  يكون أن أحسن وھو ويجوز. جميعا المفعولين

 . والحمد موضع ما غير في بيانه تقدم ما على

 :  قال كما أحكمھن. وقيل. منھن وفرغ أكملھن أي}  َيْوَمْينِ  فِي َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ { :  تعالى قوله

 تبع السوابغ صنع أو داود...  قضاھما مسرودتان وعليھما

 َخلَقَ {:  تعالى قال كما ؛ أيام ستة في واألرض السموات خلق فوقع ، األرض فيھا خلق التي األيام األربعة سوى}  َيْوَمْينِ  فِي{ 

َماَواتِ  . تعدون مما سنة كألف األيام الستة من ويوم:  مجاھد قال. بيانه} األعراف{ في تقدم ما على}  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السَّ

 خلق ؛ يومين في السموات وخلق ، يومين في أقواتھا فيھا وقدر ، يومين في األرض هللا خلق:  قال سالم بن عبدهللا وعن

 الجمعة، ويوم الخميس يوم في السموات وخلق ، األربعاء ويوم الثالثاء يوم أقواتھا فيھا وقدر ، واالثنين األحد يوم في األرض

 يوم من تفزع وھي إال دابة من هللا خلق وما ، الساعة فيھا تقوم التي وھي ، عجل في آدم هللا خلق لجمعةا يوم في ساعة وأخر

 عليه هللا صلى هللا رسول أخذ:  قال ھريرة أبي حديث من مسلم رواه ما إال ؛ التفسير أھل ھذا على. والجن اإلنس إال الجمعة

 ُكلِّ  فِي َوأَْوَحى{ . }األنعام{:  سورة أول في إسناده على تكلمنا وقد ، الحديث"  تالسب يوم التربة هللا خلق: " فقال ، بيدي وسلم

 والخلق المالئكة من خلقھا سماء كل في وخلق ، وأفالكھا ونجومھا وقمرھا شمسھا فيھا خلق:  والسدي قتادة قال}  أَْمَرَھا َسَماءٍ 

 المالئكة به وتطوف إليه تحج بيت سماء كل في و:  قال ؛ عباس ابن قول وھو. والثلوج البرد وجبال البحار من فيھا الذي
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 به أمر وما أراده ما فيھا أوحى أي ؛ سماء كل في هللا أوحى:  وقيل. المعمور البيت ھو الدنيا السماء في والذي ، الكعبة بحذاء

 أمر وھو أمرتھم أي} اْلَحَواِريِّينَ  إِلَى أَْوَحْيتُ  َوإِذْ { :  وقوله}  لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ { :  لقوله ؛ أمرا يكون قد واإليحاء. فيھا

ا{  تكوين نَّ َماءَ  َوَزيَّ ْنَيا السَّ  الكواكب بل:  وقيل. تضيء كواكب سماء كل في إن:  وقيل تضيء بكواكب أي}  ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ

ً { . الدنيا بالسماء مختصة  التي بالكواكب الحفظ وھذا. السمع يسترقون الذين نالشياطي من أي ؛ حفظا وحفظناھا أي}  َوِحْفظا

 آية في وقال. السماء قبل خلقت األرض أن على يدل اآلية ھذه وظاھر. بيانه} الحجر{ في تقدم ما على الشياطين بھا ترجم

َماءُ  أَمِ { :  أخرى  األرض خلقت:  قوم وقال. أوال السماء لقخ على يدل وھذا}  َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواأْلَْرضَ { :  قال ثم}  َبَناَھا السَّ

 دحا ثم ، السموات خلق ثم األرض خلق فا ، الخلق غير فالدحو}  َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواأْلَْرضَ { :  قوله فأما ؛ السماء قبل

 .} اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلِكَ { .  والحمد} البقرة{ في مجودا المعنى ھذا مضى وقد. عباس ابن قال ؛ وبسطھا مدھا أي األرض

 } َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  أَْعَرُضوا َفإِنْ { ] 13: [ اآلية

ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ { ] 14: [ اآلية ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ  َشاءَ  لَوْ  َقالُوا َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ
َنا ا َمالئَِكةً  ألَْنَزلَ  َربُّ  } َكافُِرونَ  بِهِ  أُْرِسْلُتمْ  بَِما َفإِنَّ

ا{ ] 15: [ اآلية ا أََشدُّ  َمنْ  َوَقالُوا اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  األَْرِض  فِي َفاْسَتْكَبُروا َعادٌ  َفأَمَّ ةً  ِمنَّ َ  أَنَّ  اَيَروْ  أََولَمْ  قُوَّ  أََشدُّ  ُھوَ  َخلََقُھمْ  الَِّذي هللاَّ
ةً  ِمْنُھمْ   } َيْجَحُدونَ  بِآياتَِنا َوَكاُنوا قُوَّ

ً  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{ ] 16: [ اآلية امٍ  فِي َصْرَصراً  ِريحا ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ  َعَذابَ  لُِنِذيَقُھمْ  َنِحَساتٍ  أَيَّ  أَْخَزى َرةِ اآلخِ  َولََعَذابُ  الدُّ
 } ُيْنَصُرونَ  ال َوُھمْ 

 َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ { . اإليمان من محمد يا إليه تدعوھم عما قريش كفار يعني}  أَْعَرُضوا َفإِنْ { :  تعالى قوله

ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ { . وثمود عاد ھالك مثل ھالكا خوفتكم أي}  َوَثُمودَ   وإلى إليھم أرسل من يعني}  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ

َ  إاِلَّ  َتْعُبُدوا أاَلَّ {  قبلھم من َنا َشاءَ  لَوْ  َقالُوا} {  َتْعُبُدوا أاَلَّ {  بـ أي الخافض بإسقاط نصب} أن{ موضع}  هللاَّ }  َمالئَِكةً  أَلَْنَزلَ  َربُّ

ا{  الرسل بدل  بعده ثم بإرسالھم منھم إقرار:  وقيل. منھم استھزاء ھذا:  قيل. والتبشير اإلنذار من}  َكافُِرونَ  ِبهِ  ِسْلُتمْ أُرْ  ِبَما َفإِنَّ

 .وعناد جحود

ا{ :  تعالى قوله ا َشدُّ أَ  َمنْ  َوَقالُوا{  معه آمن ومن ھود هللا عباد على استكبروا}  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  األَْرِض  فِي َفاْسَتْكَبُروا َعادٌ  َفأَمَّ  ِمنَّ

ةً   كانوا أنھم وذلك. قوتنا بفضل أنفسنا عن العذاب دفع على نقدر نحن:  وقالوا ، بالعذاب تھددھم حين بأجسامھم اغتروا}  قُوَّ

 ستين كان وأقصرھم ذراع مائة كان أطولھم أن:  عباس ابن عن} األعراف{ في مضى وقد. عظيم وخلق طوال أجسام ذوي

َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ { :  عليھم ردا تعالى هللا فقال. ذراعا ةً  ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھوَ  َخلََقُھمْ  الَِّذي هللاَّ  فا ؛ هللا بإقدار العبد يقدر وإنما ، وقدرة}  قُوَّ

 .يكفرون بمعجزاتنا أي}  َيْجَحُدونَ  ِبآياِتَنا َوَكاُنوا{ . إذا أقدر

ً  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{ :  تعالى قوله  وشديدة البرد شديدة باردة ريحا أي ، عليھم أرسلھا التي الصاعقة تفسير ھذا}  َصْرَصراً  ِريحا

 أصله كبكبوا كقولھم ؛ الفعل فاء الوسطى الراء مكان فأبدلوا البرد وھو الصر من صرر أصلھا:  ويقال. والھبوب الصوت
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. البرد شديد:  جبير بن وسعيد عكرمة. فةعاص شديدة:  صرصر معنى:  عبيدة أبو. تجفف أصله الثوب وتجفجف ، كببوا

 :  الحطيئة قول قطرب وأنشد

 الناس على استودوا إذا والحاملون...  بصرصرة ھبت إذا المطعمون

}  َصْرَصراً {  ألن ؛ عطاء وقاله. باردة:  قال قتادة عن معمر وروى. السموم الشديدة:  مجاھد. الدية سئلوا إذا:  استودوا

 :  قال كما البرد العرب كالم في والصر صر من مأخوذ

 وصر ريح يوم في ركبن ء...  النسا كقرون عذر لھا

 صوت له للذي وصري صري درھم:  ويقال. صوت أي صريرا يصر والباب القلم صر ومنه. الصوت الشديدة:  السدي وقال

 الصرة ومن ، الباب صرير من يكون أن ويجوز ، البرد وھو الصر من يكون أن يجوز صرصر:  السكيت ابن قال. نقد إذا

ةٍ  فِي اْمَرأَُتهُ  َفأَْقَبلَتِ {  ومنه. الصيحة وھي   ؛ مشؤومات أي}  َنِحَساتٍ  أَيَّامٍ  فِي{ . بالعراق نھر اسم وصرصر}  َصرَّ

ً  أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ {  وذلك األربعاء يوم إلى األربعاء يوم من شوال آخر كن. وقتادة مجاھد قال :  عباس ابن قال}  ُحُسوما

. وعطية عباس ابن عن ؛ متتابعات:  وقيل. النقاش حكاه ؛ باردات}  َنِحَساتٍ { :  وقيل. األربعاء يوم في إال قوم عذب ما

 :  الراجز قول ومنه. عيسى ابن حكاه ؛ غبار ذات:  وقيل. شداد:  الضحاك

 النحس قليل يوم في للصيد...  الشمس طلوع قبل اغتدى قد

 مكة إلى قوم منھم وخرج ، مطر غير في عليھم الرياح ودرت ، سنين ثالث المطر عنھم هللا أمسك:  وغيره الضحاك قال

 طلبتھم وكانت ، منه الفرج تعالى هللا إلى طلبوا جھد أو بالء بھم نزل إذا الزمان ذلك في الناس وكان ، للعباد بھا يستسقون

 ، لمكة معظم وكلھم ، أديانھم مختلفة ، شتي كثير ناس بمكة فيجتمع ، وكافرھم مسلمھم مكة الحرام بيته عند تعالى هللا من ذلك

 عنھم وحبس المطر عليھم أرسل خيرا بقوم هللا أراد إذا:  والتيمي عبدهللا بن جابر وقال. تعالى هللا من ومكانھا حرمتھا عارف

} َنِحَساتٍ { عمرو وأبو كثير وابن نافع وقرأ. الرياح كثرة عليھم طوسل المطر عنھم حبس شرا بقوم هللا أراد وإذا ، الرياح كثرة

 يدل ومما. نحس ذوات أي الحاء بكسر}  َنِحَساتٍ { :  الباقون. به وصف مصدر ھو الذي نحس جمع أنه على الحاء بإسكان

 على عمرو أبو يحتج كان وبھذا ؛ يهإل اليوم يضف لم صفة كان ولو}  ُمْسَتِمرٍّ  َنْحسٍ  َيْومِ  فِي{ :  قوله مصدر النحس أن على

 النحس إلى اليوم أضاف ألنه ؛ عمرو أبي حجة تصح ال:  وقال الثانية القراءة عبيد أبو واختار. حاتم أبو واختاره ؛ قراءته

 وقال. نعلمه أحد به يقرأ لم وھذا}  َنْحسٍ  َيْومِ  فِي{ :  فقال ؛ وأسكن ونعت اليوم نون لو حجة يكون كان وإنما ، فأسكن

 واإلضافة ، الصفة على}  َنْحسٍ  َيْومِ  فِي{  قوله في وقرئ:  الجوھري قال. اإلسكان إال}  َنْحسٍ {  في يسمع ولم:  المھدوي

 :  الشاعر قال ؛ أيضا نحس فھو بالكسر الشيء نحس وقد. وأجود أكثر

 نحس نصرھم قوم وبھراء طيا...  إخوتھم أن ولخما جذاما أبلغ
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ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ  َعَذابَ {  نذيقھم لكي أي}  لُِنِذيَقُھمْ { . حساتن أيام:  قيل ومنه  َولََعَذابُ { . العقيم بالريح العذاب أي}  الدُّ

 .}  ُيْنَصُرونَ  ال َوُھمْ {  وأشد أعظم أي} أَْخَزى اآلِخَرةِ 

ا{ ] 17: [ اآلية  } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا بَِما اْلُھونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمْ  اْلُھَدى َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَھَدْيَناُھمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ

ْيَنا{ ] 18: [ اآلية  } َيتَّقُونَ  َوَكاُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَنجَّ

ا{ :  تعالى قوله  إسحاق أبي وابن الحسن قرأو. وغيره عباس ابن عن ؛ والضالل الھدى لھم بينا أي}  َفَھَدْيَناُھمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ

ا{  وغيرھما  على الكفر اختاروا أي}  اْلُھَدى َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا{ . }األعراف{ في فيه الكالم مضى وقد بالنصب}  َثُمودُ  َوأَمَّ

 اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َذْتُھمْ َفأَخَ { . الطاعة على المعصية اختاروا:  السدي. البيان على العمى اختاروا:  العالية أبو وقال. اإليمان

. به استخف:  وأھانه. وأسد كنانة أخو مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن وھون. الھوان بالضم}  اْلُھونِ } {  اْلُھونِ 

 أي ؛ العذاب مھلك قال فكأنه ، المھلك للمبيد اسم الصاعقة ألن ، العذاب إلى الصاعقة وأضيف. والمھانة الھوان واالسم

:  قال فكأنه ؛ لآلخر وصفا أحدھما يجعل أن فجاز ، عذاب واإلھانة اإلھانة فمعناه مصدرا كان وإن والھون. المھلك ابالعذ

 عذاب:  يقال ؛ الدون مثل اسما الھون يكون أن ويجوز. اليقين العلم وعندي ، اليقين علم عندي:  كقولك وھو. الھون صاعقة

 من}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما{ . الھون ذي العذاب صاعقة أي:  وقيل}  اْلُمِھينِ  اْلَعَذابِ  فِي والَِبثُ  َما{ :  قال كما ؛ مھين أي ھون

ْيَنا{ . تقدم ما على ، الناقة وعقرھم صالحا تكذيبھم  عن ميزناھم أي ؛ به آمن ومن صالحا يعني}  َيتَّقُونَ  َوَكاُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَنجَّ

 .وكفارھم قومك بمؤمني نفعل محمد يا وھكذا ، بالكفار حل ام بھم يحل فلم ، الكفار

ِ  أَْعَداءُ  ُيْحَشرُ  َوَيْومَ { ] 19: [ اآلية ارِ  إِلَى هللاَّ  } ُيوَزُعونَ  َفُھمْ  النَّ

 } َيْعَملُونَ  َكاُنوا بَِما َوُجلُوُدُھمْ  َوأَْبَصاُرُھمْ  َسْمُعُھمْ  َعلَْيِھمْ  َشِھدَ  َجاُءوَھا َما إَِذا َحتَّى{ ] 20: [ اآلية

ُ  أَْنَطَقَنا َقالُوا َعلَْيَنا َشِھْدُتمْ  لِمَ  لُِجلُوِدِھمْ  َوَقالُوا{ ] 21: [ اآلية لَ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْنَطقَ  الَِّذي هللاَّ ةٍ  أَوَّ  } ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َمرَّ

} ُيْحَشرُ {  الباقون. بالنصب}  أَْعَداءُ {  بالنون}  َنْحَشرُ {  نافع قرأ}  ُيوَزُعونَ  َفُھمْ  ارِ النَّ  إِلَى هللاَِّ  أَْعَداءُ  ُيْحَشرُ  َوَيْومَ { :  تعالى قوله

 يساقون}  ُيوَزُعونَ  َفُھمْ { . أمره وخالفوا رسله كذبوا الذين:  هللا وأعداء. بين ومعناھما بالرفع}  أَْعَداءُ {  مضمومة بياء

 بدئ العدة تكاملت فإذا:  األحوص أبو قال ؛ يجتمعوا حتى آخرھم عل أولھم حبسي:  والسدي قتادة قال. جھنم إلى ويدفعون

 .مستوفى}  ُيوَزُعونَ {  في الكالم} النمل{ في مضى وقد. جرما فاألكابر باألكابر

 يعني الجلود}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما لُوُدُھمْ َوجُ  َوأَْبَصاُرُھمْ  َسْمُعُھمْ  َعلَْيِھمْ  َشِھدَ {  زائدة}  َما} {  َجاُءوَھا َما إَِذا َحتَّى{ :  تعالى قوله

 بعض وأنشد ؛ الفروج بالجلود أراد:  والفراء جعفر أبي بن وعبيدهللا السدي وقال. المفسرين أكثر قول في أعيانھا الجلود بھا

 :  جوية بن لعامر األدباء

 حسبه والسالمة مة...  للسال يسعى المرء

 رأسه وابيض لدهج ـنى...  تثـ قد من أوسالم
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ُ  أَْنَطَقَنا َقالُوا{  عنكم نجادل كنا وإنما}  َعلَْيَنا َشِھْدُتمْ  لِمَ  لُِجلُوِدِھمْ {  الكفار يعني} وقالوا{. فرجه عن كناية جلده:  وقال  الَِّذي هللاَّ

لَ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ { . يعقل من مجرى أجريت وخوطبت خاطبت لما}  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْنَطقَ  ةٍ مَ  أَوَّ  كنتم أن بعد فيكم الحياة ركب أي}  رَّ

لَ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ { :  وقيل. األعضاء من وغيرھا الجلود ينطق أن على قدر عليه قدر فمن ، نطفا ةٍ  أَوَّ { . هللا من كالم ابتداء}  َمرَّ

:  قلنا" أضحك مم تدرون ھل: " لفقا فضحك هللا رسول عند كنا:  قال مالك بن أنس عن مسلم صحيح وفي}  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ 

 أجيز ال فإني فيقول قال بلى يقول:  قال الظلم من تجزني ألم رب يا يقول ربه العبد مخاطبة من: " قال ، أعلم ورسوله هللا

 نهألركا فيقال فيه على فيختم قال شھودا الكاتبين وبالكرام شھيدا عليك اليوم بنفسك كفى يقول قال مني شاھدا إال نفسي على

 ثم ھريرة أبي حديث وفي" أناضل كنت فعنكن وسحقا لكن بعدا فيقول قال الكالم وبين بينه يخلي ثم قال بأعماله فتنطق انطقي

 انطقي وعظامه ولحمه لفخذه ويقال فيه على فيختم علي يشھد الذي ذا من نفسه في ويتفكر عليك شاھدنا نبعث اآلن: " يقال

 .مسلم أيضا خرجه" عليه هللا سخط الذي وذلك المنافق وذلك نفسه من ليعذر وذلك بعمله وعظامه ولحمه فخذه فتنطق

َ  أَنَّ  َظَنْنُتمْ  َولَِكنْ  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ  َتْسَتتُِرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ ] 22: [ اآلية ا َكثِيراً  َيْعلَمُ  ال هللاَّ  ِممَّ
 } لُونَ َتْعمَ 

ُكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُُّكمُ  َوَذلُِكمْ { ] 23: [ اآلية  } اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  بَِربِّ

ارُ  َيْصبُِروا َفإِنْ { ] 24: [ اآلية  } اْلُمْعَتبِينَ  ِمنَ  ُھمْ  َفَما َيْسَتْعتُِبوا َوإِنْ  لَُھمْ  َمْثوىً  َفالنَّ

ْضَناَوقَ {] 25: [ اآلية ُنوا قَُرَناءَ  لَُھمْ  يَّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َوَحقَّ  َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما لَُھمْ  َفَزيَّ
ُھمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ   } َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ

 من يكون أن ويجوز:  لھم الجوارح قول من ھذا يكون أن يجوز}  َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  نْ أَ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ :  تعالى قوله

 ثقفيان أو وثقفي قرشيان ؛ نفر ثالثة البيت عند اجتمع:  قال مسعود ابن عن مسلم صحيح وفي. المالئكة أو وجل عز هللا قول

 وال جھرنا إن يسمع:  اآلخر فقال ؟ نقول ما يسمع هللا أترون:  ھمأحد فقال:  بطونھم شحم كثير ، قلوبھم فقه قليل ؛ وقرشي

 أَنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ :  وجل عز هللا فأنزل ؛ أخفينا إذا يسمع فھو جھرنا إذا يسمع كان إن:  اآلخر وقال ؛ أخفينا إن يسمع

 حرفا حرفا بلفظه ذكره ثم. نفر ثالثة البيت عند اختصم:  فقال الترمذي خرجه ؛ اآلية}  أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ 

:  قال يزيد بن عبدالرحمن عن عمير بن عمارة عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا قال ھناد حدثنا ؛ صحيح حسن حديث: وقال

 ثقفي أو ، ثقفيان وختناه قرشي ، وبھمقل فقه قليل بطونھم شحم كثير نفر ثالثة فجاء الكعبة بأستار مستترا كنت:  عبدهللا قال

 أصواتنا رفعنا إذا إنا:  اآلخر فقال ، ھذا كالمنا يسمع هللا أن أترون:  أحدھم فقال ؛ أفھمه لم بكالم فتكلموا ، قرشيان وختناه

 هللا صلى للنبي لكذ فذكرت:  عبدهللا فقال كله سمعه شيئا منه سمع إن:  اآلخر فقال ، يسمعه لم أصواتنا نرفع لم وإذا ، سمعه

 َفأَْصَبْحُتمْ { :  قوله إلى}  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ :  تعالى هللا فأنزل وسلم عليه

{  ومعنى. أمية بن وصفوان ربيعة وختناه ، ليالي عبد والثقفي:  الثعلبي قال. صحيح حسن حديث ھذا:  قال}  اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ 

 ال اإلنسان ألن ؛ عليكم الجوارح شھادة من حذرا أنفسكم من تستخفون كنتم ما أي ؛ العلماء أكثر قول في تستخفون}  َتْسَتِتُرونَ 

 في تتقون كنتم ما أي ؛ االتقاء بمعنى االستتار:  وقيل. المعصية ترك بمعنى االستخفاء فيكون ، عمله نفسه من يخفي أن يمكنه
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 َوَما{ :  قتادة وقال. مجاھد معناه وقال. الشھادة ھذه من خوفا المعاصي فتتركوا اآلخرة في جوارحكم عليكم تشھد أن الدنيا

{  المعاصي نم يجوز ال ما وسمعت وعيت وما الحق سمعت يقول بأن}  َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ {  تظنون أي}  َتْسَتتُِرونَ  ُكْنُتمْ 

َ  أَنَّ  َظَنْنُتمْ  َولَِكنْ { . تقدم}  ُجلُوُدُكمْ  َوال{  يجوز ال فيما ونظرت اعتبرت وما هللا آيات رأيت فتقول}  أَْبَصاُرُكمْ  َوال  َيْعلَمُ  ال هللاَّ

ا َكِثيراً   جده عن أبيه عن حكيم بن بھز روى. بأعمالكم جوارحكم عليكم شھدت حتى ذلك على فجادلتم أعمالكم من}  َتْعَملُونَ  ِممَّ

 القيامة يوم تدعون إنكم: " قال}  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ { :  قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 :  أحسنف الشامي عبداألعلى بن عبدهللا قال" وكفه فخذه اإلنسان عن يبين ما فأول بفدام أفواھكم مفدمة

 فيعود الفتى عثرات وتقال...  تزيد والذنوب ينقص العمر

 شھود عليه جوارحه رجل...  واحد ذنب جحود يستطيع ھل

 يحيد الممات وعن تقليلھا...  فيشتھي سنيه عن يسأل والمرء

 جديد خلق أنا آدم ابن يا فيه ينادي إال آدم ابن على يأتي يوم من ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي يسارعن بن معقل وعن

 ذكره" ذلك مثل الليل ويقول أبدا ترني لم مضيت قد لو فإني غدا به لك أشھد خيرا في فاعمل شھيد عليك غدا تعمل فيما وأنا

 :  فأحسن بشير بن محمد وقال. والمال واأليام والليالي األرض شھادة باب في التذكرة كتاب في ذكرناه وقد الحافظ نعيم أبو

 شھيد بالفعال ھذا ويومك...  معدال شھيدا األدنى أمسك مضى

 حميد وأنت بإحسان فثن...  إساءة اقترفت باألمس تك فإن

 فقيد وأنت يأتي غدا لعل...  غد إلى منك الخير فعل ترج وال

ُكمُ  َوَذلُِكمْ { :  تعالى قوله  النبي وقال. العلم بمعنى ھنا الظن:  قتادة قال. النار مفأوردك أھلككم أي}  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ

 َوَذلُِكمْ { :  قوله فذلك" فأھلكھم بربھم الظن أساؤوا قوما فإن با الظن يحسن وھو إال أحدكم يموتن ال: " وسلم عليه هللا صلى

ُكمُ   ، حسنة لھم وما الدنيا من خرجوا حتى األماني ألھتھم وماق إن:  البصري الحسن وقال. } أَْرَداُكمْ  بَِربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ

ُكمُ  َوَذلُِكمْ { :  تعالى هللا قول وتال ، العمل ألحسن الظن أحسن ولو ، وكذب بربي الظن أحسن إني:  أحدھم ويقول  الَِّذي َظنُّ

 فإن ، فليفعل بربه الظن حسن وھو يموت أن منكم استطاع من:  ةقتاد وقال. } اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ 

 منھا يتوبون وال المعاصى يدمنون كانوا قوم ھؤالء:  اآلية ھذه في الخطاب بن عمر وقال. يردي وظن ينجي ظن اثنان الظن

ُكمُ  َوَذلُِكمْ { :  قرأ ثم ، مفاليس الدنيا من خرجوا حتى ، المغفرة على ويتكلمون  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  ِذيالَّ  َظنُّ

 .} اْلَخاِسِرينَ 

 َفَما{ :  نظيره. لھم مثوى فالنار النار أھل أعمال على الدنيا في يصبروا فإن أي}  لَُھمْ  َمْثوىً  َفالنَّارُ  َيْصِبُروا َفإِنْ { :  تعالى قوله

 ِمنَ  ُھمْ  َفَما{  كفرھم على مقيمون وھم الدنيا في}  اْلُمْعَتِبينَ  ِمنَ  ُھمْ  َفَما َيْسَتْعِتُبوا َوإِنْ {  .تقدم ما على}  النَّارِ  َعلَى أَْصَبَرُھمْ 
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 على ودل ، عنھا لھم محيص ال أي}  لَُھمْ  َمْثوىً  َفالنَّارُ {  يجزعوا أو النار في } َيْصِبُروا َفإِنْ {  المعنى:  وقيل. } اْلُمْعَتِبينَ 

 :  النابغة قال ؛ عتابه المقبول والمعتب جزع المستعتب ألن}  َيْسَتْعِتُبوا إِنْ وَ { :  قوله الجزع

 يعتب فمثلك عتبى ذا تك وإن...  ظلمته فعبد مظلوما أك فإن

 ، معاتبة عاتبته:  تقول. الموجدة ومذاكرة اإلدالل مخاطبة العتاب:  الخليل قال. سئل إذا والمراجعة الصلح قبل من مثلك أي

 ، اإلساءة عن راجعا مسرتي إلى عاد إذا:  فالن وأعتبني. العتاب بينھم ما أصلح تعاتبوا إذا:  يقال. بھا يتعاتبون أعتوبة وبينھم

 أن طلب أيضا واستعتب ، بمعنى وأعتب واستعتب. العاتب يرضي ما إلى عليه المعتوب رجوع وھو ، العتبى منه واالسم

 بد ال بل ذلك ينفعھم لم الرضا طلبوا أي}  َيْسَتْعِتُبوا َوإِنْ {  فمعنى. فأرضاني ضيتهاستر أي فأعتبني استعتبته:  تقول ؛ يعتب

 بفتح}  َيْسَتْعِتُبوا َوإِنْ {  العالية وأبو عمير بن عبيد وقرأ. المقالين من ھم فما ربھم يستقيلوا وإن:  التفاسير وفي. النار من لھم

 يعملوا لم الدنيا إلى وردھم هللا أقالھم إن أي التاء بكسر}  اْلُمْعَتبِينَ  ِمنَ  ُھمْ  َفَما { المجھول الفعل على الياء وضم الثانية التاء

وا َولَوْ { :  تعالى هللا قال ، الشقاء من هللا علم في لھم سبق لما بطاعته :  ثعلب وقال. الھروي ذكره}  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ

 .رضي إذا وأعتب غضب إذا أعتب يقال

 ، المعاصي عندھم يزينون قرناء عليھم سلطنا:  وقيل. شياطين لھم ھيأنا أي:  النقاش قال}  قَُرَناءَ  لَُھمْ  َوَقيَّْضَنا{ :  تعالى قوله

 وأتاحه به جاءه أي لفالن فالنا هللا قيض:  يقال ؛ قرناء لھم سببنا أي ؛ أيضا اإلنس ومن والشياطين الجن من القرناء وھؤالء

 والتقييض ، أطلبه كنت كما أتاحه أي رزقا لي هللا قيض ويقال:  القشيري. } قَُرَناءَ  لَُھمْ  َوَقيَّْضَنا{ :  تعالى قوله ومنه ، له

ُنوا{ . بيعان تقول كما قيضان وھما ، بمتاع عاوضته أي مقايضة الرجل قايضت ، المقايضة ومنه اإلبدال  َبْينَ  َما لَُھمْ  َفَزيَّ

 التكذيب إلى ودعوھم مماتھم بعد ما لھم حسنوا}  َخْلَفُھمْ  َوَما{  اآلخرة على آثروه حتى لھم فحسنوه الدنيا أمر من}  أَْيِديِھمْ 

ُنوا{  النار في}  قَُرَناءَ  لَُھمْ  َوَقيَّْضَنا{  المعنى:  وقيل. مجاھد عن ؛ اآلخرة بأمور  قدرنا والمعنى ؛ الدنيا في أعمالھم}  لَُھمْ  َفَزيَّ

 ، منه لينال الغني إلى الفقير أحوجنا أي ؛ األقران إلى أحوجناھم المعنى:  وقيل. عليھم به وحكمنا سيكون ذلك أن عليھم

 بل}  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما{  على عطفا}  َخْلَفُھمْ  َوَما{ :  قوله وليس. المعاصي لبعض بعضھم فزين به ليستعين الفقير إلى والغني

 التسويف}  َخْلَفُھمْ  َوَما{  اآلخرة بأمور تكذيبھم}  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما{ :  عباس ابن قال. اإلضمار اھذ ففيه خلفھم ما وأنسوھم المعنى

. مجاھد قول تقدم وقد. يعملوه أن على عزموا ما}  َخْلَفُھمْ  َوَما{  عملوه ما}  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما{ :  الزجاج. الدنيا في والترغيب

 ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َوَحقَّ { . بعدھم يعمل ما}  َخْلَفُھمْ  َوَما{  المعاصي من تقدم ام مثل لھم المعنى:  وقيل

 بمعنى}  فِي{ :  وقيل. ككفرھم كفروا الذين قبلھم من الذين األمم على وجب ما العذاب من عليھم وجب أي}  َواألِْنسِ  اْلِجنِّ 

 :  الشاعر قول ومثله ، أمم جملة في}  أَُممٍ  فِي{ :  وقيل. فيه دخلوا فيما قبلھم الكافرة األمم مع داخلون ھم نىفالمع مع؛

 أفكوا قد آخرين ففي فوكا...  مأ الصنيعة أحسن عن تك إن

 عليھم حق أي} ھمعلي{ في الضمير من الحال على النصب}  أَُممٍ  فِي{  ومحل. بأوحد ذلك في لست آخرين جملة في فأنت يريد

 .القيامة يوم وأھليھم وأنفسھم الدنيا في أعمالھم}  َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَُّھمْ { . أمم جملة في كائنين القول
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 } َتْغلُِبونَ  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { ] 26: [ اآلية

ً  َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنِذيَقنَّ { ] 27: [ اآلية ُھمْ  َشِديداً  َعَذابا  } َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي أَْسَوأَ  َولََنْجِزَينَّ

ِ  أَْعَداءِ  َجَزاءُ  َذلِكَ { ] 28: [ اآلية ارُ  هللاَّ  } َيْجَحُدونَ  بِآياتَِنا َكاُنوا بَِما َجَزاءً  اْلُخْلدِ  َدارُ  فِيَھا لَُھمْ  النَّ

َنا َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { ] 29: [ اآلية َنا الََّذْينِ  أَِرَنا َربَّ  } اأْلَْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما َواأْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  أََضالَّ

 أخبر وغيرھم وصالح ھود قوم كفر عن تعالى أخبر لما}  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى قوله

 لك سمعت:  يقال ؛ تطيعوا ال}  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال{  معنى:  وقيل. }  َتْسَمُعوا ال{ :  فقالوا القرآن كذبوا وأنھم قريش مشركي عن

 إنھم:  وقيل. يقول ما يدري ال حتى وجھه يف فصيحوا محمد قرأ إذا جھل أبو قال:  عباس ابن قال}  فِيهِ  َواْلَغْوا{ . أطعتك أي

. لغوا يصير حتى المنطق في والتخليط والتصفيق بالمكاء}  فِيهِ  َواْلَغْوا{  المعنى:  مجاھد وقال. القرآن أعجزھم لما ذلك فعلوا

}  َتْغلُِبونَ  لََعلَُّكمْ { . يبوهوع. فيه قعوا:  أيضا عباس وابن العالية أبو وقال. يقول ما عليه ليختلط الكالم أكثروا:  الضحاك وقال

 حبيب بن وبكر حيوة وأبو إسحاق أبي وابن والجحدري عمر بن عيسى وقرأ. القلوب يستميل وال يظھر فال قراءته على محمدا

}  فِيهِ  اَواْلَغوْ { :  وقوله:  الھروي قال. يلغى لغي من الجماعة وقراءة. يلغو لغا من لغة وھي الغين بضم}  َواْلَغْوا{  السھمي

 ما وھو} البقرة{ في اللغو معنى مضى وقد. لغات ثالث يلغى ولغي ، وألغى ألغو لغوت:  يقال. يفھم ال بكالم عارضوه:  قيل

 .تحصيل وال حقيقة له يعلم ال

ً  َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنِذيَقنَّ { :  تعالى قوله  فال يتوالى ما:  الشديد العذاب ومعنى ، محسوسا يكون الذوق أن تقدم قد}  َشِديداً  َعَذابا

ُھمْ { . أجزائھم جميع في العذاب ھو:  وقيل. ينقطع  قبح جزاء اآلخرة في ولنجزينھم أي}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي أَْسَوأَ  َولََنْجِزَينَّ

 بقوله بينه ثم ، الشديد العذاب ذلك أي}  ارالنَّ  هللاَِّ  أَْعَداءِ  َجَزاءُ  َذلِكَ { . الشرك األعمال وأسوأ. الدنيا في عملوھا التي أعمالھم

 ابتداء}  َذلِكَ {  و. اآلية مجاز وھو النار عن بالدار فترجم}  اْلُخْلدِ  َدارُ  النَّارُ  هللاَِّ  أَْعَداءِ  َجَزاءُ  َذلِكَ  ذلك{ عباس ابن وقرأ}  النَّارُ {

 .األولى للجملة بيان موضع في والجملة ، مضمر مبتدأ أوخبر}  َجَزاءُ {  من بدل}  النَّارُ {  و الخبر}  َجَزاءُ { و

َنا{  المستقبل والمراد الماضي بلفظ فذكره النار في يعني}  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى قوله َنا الََّذْينِ  أَِرَنا َربَّ  اْلِجنِّ  ِمنَ  أََضالَّ

:  المرفوع الحديث القول لھذا ويشھد ؛ وغيرھما مسعود نواب عباس ابن عن. أخاه قتل الذي آدم وابن إبليس يعني}  َواأْلِْنسِ 

 بمعنى ھو:  وقيل ، الترمذي خرجه" القتل سن من أول ألنه ذنبه من كفل األول آدم ابن على كان إال ظلما يقتل مسلم من ما"

 بأن منھم يشتفوا حتى ذلك سألوا}  األَْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما{ . الجنسين الختالف التثنية على وبني الجنس

 ضاللتھم سبب كان من عذاب هللا يضعف أن سألوا األسفل الدرك وھو النار في}  األَْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا{  أقدامھم تحت يجعلوھم

 وعن ، الراء بإسكان}  اأَِرنَ {  والمفضل بكر وأبو عامر وابن عمرو أبي عن والسوسي محيصن ابن وقرأ. واإلنس الجن من

 .}األعراف{ في تقدم وقد كسرتھا الباقون وأشبع. باختالسھا أيضا عمرو أبي
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َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { ] 30: [ اآلية ُ  َربُّ لُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ  ُكْنُتمْ  الَّتِي َجنَّةِ بِالْ  َوأَْبِشُروا َتْحَزُنوا َوال َتَخافُوا أاَلَّ  اْلَمالئَِكةُ  َعلَْيِھمُ  َتَتَنزَّ
 } ُتوَعُدونَ 

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ { ] 31: [ اآلية ُعونَ  َما فِيَھا َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِھي َما فِيَھا َولَُكمْ  اآْلِخَرةِ  َوفِي الدُّ  } َتدَّ

 } َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  ُنُزالً { ] 32: [ اآلية

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله ُ  َربُّ  هللا رضي الصديق بكر أبي في اآلية ھذه نزلت:  عباس ابن عن عطاء قال}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

 وحده هللا ربنا:  بكر أبو وقال. يستقيموا فلم ؛ هللا عند شفعاؤنا وھؤالء بناته والمالئكة هللا ربنا قالوا المشركين أن وذلك ؛ عنه

 عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن الترمذي وفي. فاستقام ؛ ورسوله عبده وسلم عليه هللا صلى ومحمد له ريكش ال

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ {  قرأ وسلم ُ  َربُّ :  قال" استقام ممن فھو عليھا مات فمن أكثرھم كفر ثم الناس قال قد: " قال}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

 ففي ؛}  اْسَتَقاُموا{  معنى وعلي وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه هللا صلى النبي عن اآلية ھذه في ويروى. غريب حديث

 رواية وفي - بعدك أحدا عنه أسأل ال قوال اإلسالم في لي قل هللا رسول يا قلت:  قال الثقفي عبدهللا بن سفيان عن مسلم صحيح

:  وقال نفسه بلسان فأخذ ؟ علي تخاف ما أخوف ما هللا رسول يا:  قلت الترمذي زاد" استقم ثم با آمنت قل: " قال. غيرك -

 ھالل بن األسود عنه وروى. شيئا با يشركوا لم}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ { :  قال أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن وروي". ھذا"

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ {  اآليتين ھاتين في تقولون ما:  ألصحابه قال أنه ُ  َربُّ } ِبُظْلمٍ  إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذينَ {  و}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

َنا َقالُوا{  المحمل غير على حملتموھا لقد:  بكر أبو فقال ؛ بخطيئة إيمانھم يلبسوا ولم يذنبوا فلم استقاموا:  فقالوا ُ  َربُّ  ُثمَّ  هللاَّ

 هللا رضي عمر عن وروي. } ُمْھَتُدونَ  َوُھمْ  اأْلَْمنُ  لَُھمُ  أُولَِئكَ {  بشرك}  إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ {  غيره إله إلى يلتفتوا فلم}  َتَقاُموااسْ 

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  يخطب وھو المنبر على قال أنه عنه ُ  َربُّ  لم ثم لطاعته الطريقة على وهللا ستقامواا:  فقال}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

. الفرائض أدوا ثم:  عنه هللا رضي علي وقال.  العمل أخلصوا ثم:  عنه هللا رضي عثمان وقال. الثعالب روغان يرغوا

 واجتنبوا بطاعته فعملوا هللا أمر على استقاموا:  الحسن.  الطاعة على استقاموا:  وقتادة زيد ابن قال. بمعناھا التابعين وأقوال

 ما وفاق على عملوا:  الثوري سفيان وقال. ماتوا حتى هللا إال إله ال أن شھادة على استقاموا:  وعكرمة مجاھد وقال. معصيته

 استقاموا:  وقيل. الباقية في ورغبوا الفانية في زھدوا:  عياض بن الفضيل وقال. هللا سوى عما اعرضوا:  الربيع وقال. قالوا

 عليه هللا صلى النبي قال اآلية ھذه نزلت لما:  أنس وقال. قوال استقاموا كما فعال استقاموا:  وقيل. إقرارا استقاموا اكم إسرارا

 على يثبتھم أن هللا من سألوا أي استسقى مئل الطلب سين السين:  فورك ابن اإلمام وقال" . الكعبة ورب أمتي ھم: " وسلم

 .االستقامة فارزقنا ربنا أنت اللھم:  قال يةاآل ھذه قرأ إذا الحسن وكان. الدين

لُ { . ذلك على وداموا ، وفعال وقوال عقدا هللا طاعة على اعتدلوا:  فتلخيصھا تداخلت وإن األقوال وھذه:  قلت  َعلَْيِھمُ  َتَتَنزَّ

 بشرى ھي:  عباس ابن وقال. لبعثل قبورھم من قاموا إذا:  وقتادة مقاتل وقال. الموت عند:  ومجاھد زيد ابن قال}  اْلَمالِئَكةُ 

 أاَلَّ { . البعث وعند القبر وفي الموت عند مواطن ثالثة في البشرى:  زيد وابن وكيع وقال. اآلخرة في المالئكة من لھم تكون

 خليفتكم هللا فإن كمأوالد على}  َتْحَزُنوا َوال{ . الموت تخافوا ال:  مجاھد وقال. الجار فحذف}  َتَخافُوا أاَلَّ {  بـ أي}  َتَخافُوا
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 وال عكرمة وقال لكم أغفرھا فإني ذنوبكم على تحزنوا وال ، مقبول فإنه ثوابكم رد تخافوا ال:  رباح أبي بن عطاء وقال عليھم

 .} ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا{ . ذنوبكم على تحزنوا وال ، أمامكم تخافوا

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ { :  تعالى قوله }  أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ {  بالبشارة عليھم تتنزل الذين المالئكة لھم تقول أي}  اآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ

 :السدي وقال. الجنة ندخلكم حتى نفارقكم ال قالوا القيامة يوم كان فإذا ، الدنيا في معكم كنا الذين قرناؤكم نحن أي:  مجاھد قال

 المؤمنين ولي وهللا ؛ تعالى هللا قول من ھذا يكون أن ويجوز. اآلخرة في وأولياؤكم الدنيا في ألعمالكم الحفظة نحن أي

ُعونَ  َما فِيَھا َولَُكمْ { . المالذ من أي}  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِھي َما فِيَھا َولَُكمْ { . وموالھم  افةوضي رزقا أي}  ُنُزالً { . وتتمنون تسألون}  َتدَّ

 ھو:  وقيل. الحال على:  وقيل. نزال أنزلناه أي المصدر على منصوب وھو} عمران آل{ في تقدم وقد. الرحيم الغفور هللا من

 .} لَُكمْ { في المجرور من أو}  َتْدُعونَ {  في المرفوع الضمير من حاال فيكون ، نازلين تدعون ما لكم أي ، نازل جمع

ِ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْوالً  أَْحَسنُ  َوَمنْ { ] 33: [ اآلية ً  َوَعِملَ  هللاَّ نِي َوَقالَ  َصالِحا  } اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  إِنَّ

َئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوال{ ] 34: [ اآلية يِّ  } َحِميمٌ  َولِيٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنكَ  الَِّذي َفإَِذا أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَّتِي اْدَفعْ  السَّ

 } َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو إاِلَّ  ُيلَقَّاَھا َوَما َصَبُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  ُيلَقَّاَھا َوَما{ ] 35: [ اآلية

ا{ ] 36: [ اآلية ْيَطانِ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ ِ  َفاْسَتِعذْ  َنْزغٌ  الشَّ َّ ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  بِا  } اْلَعلِيمُ  السَّ

ً  َوَعِملَ  هللاَِّ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْوالً  َسنُ أَحْ  َوَمنْ { :  تعالى قوله  أي:  والمعنى. القرآن في باللغو تواصوا للذين توبيخ ھذا}  َصالِحا

 والسدي سيرين ابن قال. وسلم عليه هللا صلى محمد وھو وطاعته هللا إلى الداعي من قوال أحسن ومن ، القرآن من أحسن كالم

 ، هللا حبيب ھذا ، هللا رسول ھذا:  يقول اآلية ھذه تال إذا الحسن وكان. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ھو:  والحسن زيد وابن

 ما إلى الناس ودعا ، دعوته في هللا أجاب ؛ هللا إلى األرض أھل أحب وهللا ھذا ، هللا خيرة ھذا ، هللا صفوة ھذا ، هللا ولي ھذا

:  رفيدة بن فضيل قال. المؤذنين في نزلت:  ومجاھد حازم أبي بن قيسو وعكرمة عنھا هللا رضي عائشة وقالت. إليه أجاب

 وأنا فقل ، هللا إال إله ال أكبر هللا أكبر هللا:  فقلت أذنت إذا:  ھبيرة بن عاصم لي فقال ، مسعود بن عبدهللا ألصحاب مؤذنا كنت

 ال ؛ بالمعنى فيھا يدخل وإنما ؛ مدني واألذان مكية ةاآلي ألن ؛ أصح األول:  العربي ابن قال ؛ اآلية ھذه قرأ ثم ؛ المسلمين من

{ :  الملعون خنقه وقد وسلم عليه هللا صلى النبي في قال حين الصديق بكر أبو فيھا ويدخل ، القول وقت المقصود كان أنه

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجالً  أََتْقُتلُونَ   .انواإليم التوحيد ذكر فيه حسن كالم كل وتتضمن}  هللاَّ

 نزلت:  قال حازم أبي بن قيس قال وكذا. هللا إلى دعا من كل في عامة اآلية ھذه:  الحسن قال ؛ أحسنھا وھو ثالث وقول:  قلت

ً  َوَعِملَ {  ومعنى:  قال. مؤمن كل في  األذان بين ركعتين صلي:  قال ؛ أمامة أبو وقاله. واإلقامة األذان بين الصالة}  َصالِحا

ً  َوَعِملَ { :  رمةعك وقال. واإلقامة  .الفرائض أدى:  الكلبي وقال. وصام صلى}  َصالِحا

 .أعلم وهللا. المندوب وكثرة المحارم اجتناب مع أحسنھا وھذا:  قلت
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 والسيف بالقول الدعاء كان لما لكن ، اإلسالم على يدل تقدم وما:  العربي ابن قال} اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ {:  تعالى قوله

 ذلك في  باالعتقاد التصريح من بد ال أنه على دل ، واإلخالص للرياء يكون العمل وكان ، للحجة ويكون لالعتقاد يكون

 .لوجھه العمل وأن كله،

 أنا يقول من على رد ذلك في كان ، هللا شاء إن اشترط له يقل ولم}  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ { :  تعالى هللا قال لما:  مسألة

 .هللا شاء إن مسلم

يَِّئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوال{ :  تعالى قوله يَِّئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوال{  أي صلة} ال{:  الفراء قال}  السَّ  :  وأنشد}  السَّ

 عمر وال بكر أبو والطيبان...  فعلھم هللا رسول يرضى كان ما

 إله ال الحسنة:  عباس ابن قال. الشرك من عليه المشركون وما ، التوحيد من عليه أنت ما ستويي ال أي ؛ وعمر بكر أبو أراد

. الغلظة والسيئة ، المداراة الحسنة:  وقيل. بعينه األول وھو. الشرك والسيئة ، الطاعة الحسنة:  وقيل. الشرك والسيئة ، هللا إال

 هللا رضي طالب أبي بن علي وقال. الفحش والسيئة ، العلم الحسنة:  ضحاكال وقال. االنتصار والسيئة ، العفو الحسنة:  وقيل

 .بغضھم والسيئة ، الرسول آل حب الحسنة:  عنه

 قال. واإلغضاء واالحتمال العشرة حسن:  ذلك من المستحب وبقي ، السيف بآية نسخت}  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ { :  تعالى قوله

 هللا فغفر صادقا كنت إن اآلخر فيقول الرجل يسب الرجل ھو:  أيضا وعنه. عليك يجھل من جھل مكبحل ادفع أي:  عباس ابن

 وقال. منه نال لرجل ذلك قال عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن:  األثر في يروى وكذلك. لك هللا فغفر كاذبا كنت وإن ، لي

 في العربي بن بكر أبو القاضي ذكره ثالث وقول. عطاء وقال ؛ يعاديه من لقي إذا السالم يعني}  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي{ :  مجاھد

 فقال فيھا فتكلما سفيان مع اجتمع وقد ، المصافحة مالك ير ولم". الغل يذھب تصافحوا: " األثر وفي. المصافحة وھو األحكام

 له فقال. خاص ذلك:  مالك له قالف ؛ الحبشة أرض من قدم حين جعفرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صافح قد:  سفيان

 روى وقد. إلنكارھا وجه فال ثابتة والمصافحة ، يعمنا عمه وما ، يخصنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خص ما:  سفيان

 وفي. صحيح حديث وھو. نعم:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب في المصافحة كانت ھل:  ألنس قلت قال قتادة

:  قالت عائشة عن عروة عن الزھري عن ، مقدم إمام وھو إسحاق بن محمد حديث ومن". باليد األخذ المحبة تمام من":  األثر

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليه فقام الباب فقرع ، بيتي في وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول المدينة حارثة بن زيد قدم

 .وقبله فاعتنقه -  بعده وال قبله اعريان رأيته ما وهللا -  ثوبه يجر عريانا

 البراء حديث ھناك وذكرنا} يوسف{ في ذلك مضى وقد. العلماء من جماعة وعليھا المصافحة جواز مالك عن روي قد:  قلت

 ونصيحة بينھما مودة صاحبه بيد أحدھما فيأخذ يلتقيان مسلمين من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عازب بن

 ".بينھما ذنوبھما ألقيت إال

 ، حرب بن سفيان أبي في نزلت:  مقاتل قال. صديق قريب أي}  َحِميمٌ  َولِيٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنكَ  الَِّذي َفإَِذا{ :  تعالى قوله

 عليه هللا صلى النبي وبين بينه وقعت التي بالمصاھرة عدوا كان أن بعد وليا له فصار ، وسلم عليه هللا صلى للنبي مؤذيا كان
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 صلى النبي يؤذي كان ، ھشام بن جھل أبي في نزلت اآلية ھذه:  وقيل. بالقرابة حميما اإلسالم في وليا فصار أسلم ثم ، وسلم

 ؛ أظھر وھو والقشيري الثعلبي ذكره واألول. الماوردي ذكره ؛ عنه والصفح عليه بالصبر تعالى هللا فأمره ، وسلم عليه هللا

 هللا أمره:  عباس ابن قال. بالقتال األمر قبل ھذا كان:  وقيل. }  َحِميمٌ  َولِيٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنكَ  الَِّذي َفإَِذا{ :  تعالى لهلقو

 من هللا عصمھم ذلك الناس فعل فإذا ، اإلساءة عند والعفو ، الجھل عند والحلم ، الغضب عند بالصبر اآلية ھذه في تعالى

 عنه وآله ، شاتمك دع قنبر يا علي فناداه طالب أبي بن علي مولى قنبرا شتم رجال أن وروي. عدوھم لھم وخضع ، الشيطان

 :  وأنشدوا. عنه السكوت بمثل األحمق عوقب فما ، شاتمك وتعاقب ، الشيطان وتسخط الرحمن ترضي

 يشتم حين شتمه من له أضر...  تكرما اللئيم شتم عن وللكف

 :  آخر لوقا

 الجواب من الكريم سب إذا...  سفيه إلى أحب شيء وما

 السباب من السفيه على أشد...  جواب بال السفيه متاركة

 :  الوراق محمود وقال

 الجرائم لدي منه كثرت وإن...  مذنب كل عن الصفح نفسي سألزم

 مقاوم ومثل ومشرف شريف...  ثالثة من واحد إال الناس فما

 الزم والحق الحق فيه واتبع...  قدره فأعرف فوقي الذي فأما

 الئم الم وإن عرضي إجابته...  عن صنت قال فإن دوني الذي وأما

 حاكم بالحلم الفضل إن تفضلت...  ھفا أو زل فإن مثلي الذي وأما

 في الكناية:  وقيل. األذى واحتمال الغيظ مبكظ}  َصَبُروا الَِّذينَ  إاِلَّ {  الشريفة والخصلة الكريمة الفعلة ھذه يعني}  ُيلَقَّاَھا َوَما{ 

 من وافر نصيب أي}  َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو إاِلَّ  ُيلَقَّاَھا َوَما{ . متقارب والمعنى ؛ الصابرون إال يلقاھا ما أي ؛ الجنة عن}  ُيلَقَّاَھا{ 

 الكناية وقيل. الجنة دون قط حظ عظم ما وهللا:  الحسن قال. الجنة العظيم الحظ:  ومجاھد قتادة وقال. عباس ابن قال ؛ الخير

 متقارب والمعنى ؛ الصابرون إال يلقاھا ما أي الجنة عن}  ُيلَقَّاَھا{  في

ا{  ْيَطانِ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ َِّ  َفاْسَتِعذْ { . }األعراف{ آخر في تقدم}  َنْزغٌ  الشَّ ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ {  وشره كيده من}  ِبا  كالستعاذت}  السَّ

 .وأقوالك بأفعالك}  اْلَعلِيمُ {
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َھارُ  اللَّْيلُ  آَياتِهِ  َوِمنْ { ] 37: [ اآلية ِ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َوال لِلشَّْمسِ  َتْسُجُدوا ال َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنَّ َّ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َخلََقُھنَّ  الَِّذي ِ
اهُ   } َتْعُبُدونَ  إِيَّ

َھارِ  بِاللَّْيلِ  لَهُ  ُيَسبُِّحونَ  َربِّكَ  ِعْندَ  َفالَِّذينَ  َتْكَبُروااسْ  َفإِنِ { ] 38: [ اآلية  } َيْسأَُمونَ  ال َوُھمْ  َوالنَّ

تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَْنَزْلَنا َفإَِذا َخاِشَعةً  اأْلَْرضَ  َتَرى أَنَّكَ  آَياتِهِ  َوِمنْ { ] 39: [ اآلية  إِنَّهُ  اْلَمْوَتى ُمْحيِيلَ  أَْحَياَھا الَِّذي إِنَّ  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ
 } َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى

. موضع غير في مضى وقد}  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنََّھارُ  اللَّْيلُ {  وقدرته وحدانيته على الدالة عالماته}  آَياِتهِ  َوِمنْ { :  تعالى قوله

 فيستحقان أنفسھما في لھما لفضيلة ذلك فليس خلقين كانا وإن ألنھما ؛ ھمال السجود عن نھى}  لِْلَقَمرِ  َوال لِلشَّْمسِ  َتْسُجُدوا ال{ 

َِّ  َواْسُجُدوا{ . نورھما طمس أو ألعدمھما شاء ولو هللا ھو خالقھما ألن ؛ هللا مع العبادة بھا  وصورھن}  َخلََقُھنَّ  الَِّذي ِ

:  وقيل. جمع االثنين ألن ؛ خاصة والقمر للشمس : وقيل. والنھار والليل والقمر الشمس إلى ترجع فالكناية ؛ وسخرھن

اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ {  اآليات معنى على عائد الضمير  للمذكر التغليب طريق على يجر ولم التكثير جمع على أنث وإنما}  َتْعُبُدونَ  إِيَّ

 ِباللَّْيلِ  لَهُ  ُيَسبُِّحونَ {  المالئكة من}  َربِّكَ  ِعْندَ  ِذينَ َفالَّ {   السجود عن الكفار يعني}  اْسَتْكَبُروا َفإِنِ { . يعقل ال فيما ألنه والمؤنث

 :  زھير قال. عبادته يملون ال أي}  َيْسأَُمونَ  ال َوُھمْ  َوالنََّھارِ 

 يسأم لك أبا ال حوال ثمانين...  يعش ومن الحياة تكاليف سئمت

اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ {  موضعه:  مالك فقال. منھا السجود موضع في واختلفوا ؛ خالف بال سجدة آية اآلية ھذه:  مسألة  ألنه ؛}  َتْعُبُدونَ  إِيَّ

 َوُھمْ {  موضعه:  والشافعي وھب ابن وقال. } َتْعُبُدونَ { :  قوله عند يسجدون وغيرھم مسعود وابن علي وكان. باألمر متصل

 وقال. } َيْسأَُمونَ { :  قوله عند يسجد عباس ابن وكان. نيفةح أبو قال وبه. واالمتثال العبادة وغاية الكالم تمام ألنه}  َيْسأَُمونَ  ال

 ويحيى صالح وأبي النخعي وإبراھيم السلمي عبدالرحمن وأبي مسروق عن يروى وكذلك. منھما باآلخرة اسجدوا:  عمر ابن

. } َيْسأَُمونَ { :  قوله عند يسجدون عبدهللا بن وبكر وقتادة وائل أبو وكان. سيرين وابن والحسن الياميين وزبيد وطلحة وثاب بن

 .قريب واألمر:  العربي ابن قال

 الشمس إن:  تقول كانت العرب أن وذلك ؛ والشمس القمر كسوف صالة تضمنت اآلية ھذه أن:  منداد خويز ابن ذكر:  مسألة

 .الكسوف صالة وسلم عليه هللا صلى النبي فصلى ، عظيم لموت إال يكسفان ال والقمر

 ، اآلثار الختالف ، كثيرا اختالفا كيفيتھا في واختلفوا. وغيرھما ومسلم البخاري الصحاح في ثابتة سوفالك صالة:  قلت

 .للصواب الموفق وهللا. الباب في العمدة وھو ، ذلك من مسلم صحيح في ما وحسبك

 أَنَّكَ {  الموتى يحيي أنه على الدالة}  آَياِتهِ  َوِمنْ {  أي عاقل لكل الخطاب}  َخاِشَعةً  األَْرضَ  َتَرى أَنَّكَ  آَياِتهِ  َوِمنْ { :  تعالى قوله

 :  النابغة قال ؛ بالخشوع األرض وصف ھذا ؛ جدبة يابسة أي}  َخاِشَعةً  اأْلَْرضَ  َتَرى

 خاشع أثلم الحوض كجذم ونؤي...  أبينه أليا العين ككحل رماد
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تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَْنَزْلَنا َفإَِذا{ . خاشع ومكان. بھا منزل ال مغبرة أي:  خاشعة وبلدة. تنبت التي الغبراء ؛ الخاشعة واألرض } اْھَتزَّ

 :  ومنه ؛ تحرك أي اإلنسان اھتز:  يقال. مجاھد قال ؛ بالنبات أي

 مطمعا السوء امرئ عند تجد لم إذا...  للندى يھتز السيف كنصل تراه

 الكالم في يكون التقدير ھذا وعلى. موتھا بعد النبات عن تصعدت أي. مجاھد قال ؛ تنبت أن قبل وعلت انتفخت أي}  َوَرَبتْ { 

 النبات خروج بعد يكونان وقد ؛ األرض من الخروج قبل يكونان قد والربو واالھتزاز. واھتزت ربت:  وتقديره وتأخير تقديم

 جسمه في يزداد ثم لبروزل يتحرك فالنبات ؛ ورابية ربوة:  المرتفع للموضع ويقال. ارتفاعھا فربوھا ؛ األرض وجه إلى

تْ { :  وقيل. الربيئة من ؛ عظمت ومعناه}  َوَرَبأتْ {  وخالد جعفر أبو وقرأ. وعرضا طوال بالكبر  بالمطر استبشرت أي}  اْھَتزَّ

 أن ويجوز. أيضا باالستبشار وصفھا فيجوز ، بالضحك وصفت:  بالنبات انشقت إذا واألرض. بالنبات انتفخت أي}  َوَرَبتْ { 

 إِنَّهُ  اْلَمْوَتى لَُمْحِيي أَْحَياَھا الَِّذي إِنَّ } { الحج{ في المعنى ھذا مضى وقد. النبات خروج حالة وھي ؛ واحد واالھتزاز الربو ليقا

 .موضع غير في تقدم}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى

ارِ  فِي ُيْلَقى أََفَمنْ  َناَعلَيْ  َيْخَفْونَ  ال آَياتَِنا فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { ] 40: [ اآلية ً  َيأْتِي أَمَّنْ  َخْيرٌ  النَّ  َما اْعَملُوا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آِمنا
 } َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما إِنَّهُ  ِشْئُتمْ 

ْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { ] 41: [ اآلية ا بِالذِّ  } َعِزيزٌ  لَِكَتابٌ  َوإِنَّهُ  َجاَءُھمْ  لَمَّ

 } َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأْتِيهِ  ال {] 42: [ اآلية

ُسلِ  قِيلَ  َقدْ  َما إاِلَّ  لَكَ  ُيَقالُ  َما{ ] 43: [ اآلية  } أَلِيمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  لِلرُّ

 ؛ القبر في اللحد ومنه. والعدول الميل:  واإللحاد. أدلتنا في الحق عن يميلون أي}  آَياِتَنا فِي ُيْلِحُدونَ  ِذينَ الَّ  إِنَّ { :  تعالى قوله

 َتْسَمُعوا ال{ :  قالوا الذين إلى يرجع وھذا. فيه لغة ولحد. وعدل عنه حاد أي هللا دين في ألحد:  يقال. منه ناحية إلى أميل ألنه

 ؛ سحر أو شعر ھو أو ، هللا عند من القرآن ليس:  فقالوا الحق عن ومالوا آياته في ألحدوا الذين وھم}  فِيهِ  اْلَغْواوَ  اْلقُْرآنِ  لَِھَذا

 وقال. والغناء واللغو والتصدية بالمكاء القرآن تالوة عند أي}  آَياِتَنا فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  مجاھد قال. القرآن آيات فاآليات

:  السدي وقال. آياتنا في يكذبون} آياتنا في يلحدون{:  قتادة وقال. موضعه غير في ووضعه الكالم تبديل ھو:  سعبا ابن

 اآليات:  وقيل. جھل أبي في نزلت:  مقاتل وقال. متقارب والمعنى. ويكذبون يشركون:  زيد ابن وقال. ويشاقون يعاندون

 عباس ابن قول في جھل أبو وھو وجھه على}  النَّارِ  فِي ُيْلَقى أََفَمنْ { . معجز القرآن فإن األول إلى يرجع وھو ، المعجزات

ً  َيأِْتي أَمَّنْ  َخْيرٌ { . وغيره . حمزة:  وقيل. ياسر بن عمار:  وقيل. مقاتل قاله ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي:  قيل}  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آِمنا

 يلقى فالذي ؛ العموم على إنھا:  وقيل. المؤمنون:  وقيل. المخزومي األسد دعب بن سلمة أبو:  وقيل. الخطاب بن عمر:  وقيل

 ال أنھما علمتم ما بعد أي ؛ تھديد أمر}  ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا{ . بحر ابن قاله ؛ المؤمن القيامة يوم آمنا يأتي والذي ، الكافر النار في

 .وتوعد بتھديد وعيد}  َبِصيرٌ  لُونَ َتْعمَ  ِبَما إِنَّهُ { . الجزاء من لكم بد فال يستويان
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ْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله ا ِبالذِّ  من إليه يحتاج ما ذكر فيه ألن ؛ الجميع قول في القرآن ھنا ھا الذكر}  َجاَءُھمْ  لَمَّ

 ُيَقالُ  َما{ :  قوله واعترض}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  نْ مِ  ُيَناَدْونَ  أُولَِئكَ {  الخبر:  وقيل. أومعذبون ھالكون تقديره محذوف والخبر. األحكام

ً  َجَعْلَناهُ  َولَوْ { :  فقال الذكر إلى رجع ثم}  لَكَ  ً  قُْرآنا  عند:  النحاس قال ؛ االختيار واألول}  ُيَناَدْونَ  أُولَِئكَ { :  قال ثم}  أَْعَجِمّيا

:  وقيل. هللا عند من عزيز:  وعنه ؛ عباس ابن قاله ؛ هللا على عزيز أي}  َعِزيزٌ  لَِكَتابٌ  َوإِنَّهُ { . علمت فيما جميعا النحويين

:  وقيل. فيه يلغى وأال ويجل يعز أن ينبغي:  وقيل. باطل إليه يتطرق فال هللا أعزه أي}  َعِزيزٌ { :  وقيل. هللا على كريم

 ابن وقال. له مثل فال مخلوق غير:  لسديا. والباطل الشيطان من منع:  مقاتل. السدي قاله ؛ يبدله أن الشيطان من} َعِزيزٌ {

 شيء يكذبه ال أي}  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{ . مثله يقولوا أن الناس عن ممتنع أي}  َعِزيزٌ { :  أيضا عباس

 الشيطان يعني}  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{ :  وقتادة السدي وقال. الكلبي قال ؛ وينسخه يبطله بعده من ينزل وال قبل من هللا أنزل مما

 َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ {  التكذيب يأتيه ال:  جبير بن سعيد وقال. ينقص وال يزيد وال يغير أن يستطيع ال}  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ {

 َبْينِ  ِمنْ { :  عباس ابن وعن. يكون عما أخبر فيما وال مضى عما أخبر فيما}  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{ :  جريج ابن. }  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال

 ِمنْ  َتْنِزيلٌ { . وسلم عليه هللا صلى محمد من وال ، وسلم عليه هللا صلى جبريل من يريد}  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال{ :  تعالى هللا من}  َيَدْيهِ 

 .خلقه إلى}  َحِميدٍ {  أمره في}  َحِكيمٍ { :  قتادة. إليھم }حميد{ خلقه في}  َحِكيمٍ { :  عباس ابن}  َحِميدٍ  َحِكيمٍ 

ُسلِ  قِيلَ  َقدْ  َما إاِلَّ {  والتكذيب األذى من أي}  لَكَ  ُيَقالُ  َما{ :  تعالى قوله } َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ {  ويسليه نبيه يعزي}  َقْبلِكَ  ِمنْ  لِلرُّ

 من إلى أوحي قد ما إال  العبادة إخالص من لك يقال ما أي:  وقيل. وجيعا ألعدائك ديري}  أَلِيمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو{  وألصحابك لك

 لََيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  لَِئنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َولََقدْ { :  كقوله وھو ، بالتوحيد يتعلق فيما الشرائع بين خالف وال ، قبلك

 إاِلَّ {  لك يقال شيء أي أي ، استفھام ھو:  قيل. عليك إلنكارھم معنى فال ، األنبياء جميع إليه تدعو ما إال متدعھ لم أي}  َعَملُكَ 

ُسلِ  قِيلَ  َقدْ  َما  َما{  بـ متصل ھو:  وقيل. مضمرا الخبر كان إذا تام كالم قبله وما مبتدأ كالم}  َربَّكَ  إِنَّ { :  وقيل. } َقْبلِكَ  ِمنْ  لِلرُّ

 .والتبشير باإلنذار أمرت إنما أي}  أَلِيمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ { .} كَ لَ  ُيَقالُ 

ً  َجَعْلَناهُ  َولَوْ { ] 44: [ اآلية ً  قُْرآنا لَتْ  لَْوال لََقالُوا أَْعَجِمّيا  ال َوالَِّذينَ  َوِشَفاءٌ  ُھدىً  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ  َوَعَربِيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آَياُتهُ  فُصِّ
 } َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ُيَناَدْونَ  أُولَئِكَ  َعمىً  َعلَْيِھمْ  َوُھوَ  َوْقرٌ  آَذاِنِھمْ  فِي ُيْؤِمُنونَ 

ً  َجَعْلَناهُ  َولَوْ { :  تعالى قوله ً  قُْرآنا لَتْ  لَْوال لََقالُوا أَْعَجِمّيا  } َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آَياُتهُ  فُصِّ

  : مسائل ثالث فيه

ً  َجَعْلَناهُ  َولَوْ { :  تعالى قوله - األولى ً  قُْرآنا لَتْ  لَْوال لََقالُوا{  العرب غير بلغة أي}  أَْعَجِمّيا  عرب فإننا بلغتنا بينت أي}  آَياُتهُ  فُصِّ

 عجزوا وإذا. اونثر نظما الكالم بأنواع الناس أعلم ھم إذ ؛ اإلعجاز معنى به ليتقرر بلسانھم أنزل أنه فبين. األعجمية نفھم ال

 .اللسان بھذا لنا علم ال لقالوا العجم بلسان كان ولو ، هللا عند من أنه على الدليل أدل من كان معارضته عن

 إلى عنھا نقل إذا وأنه ، أعجميا ليس وأنه ، العرب بلغة نزل وأنه ، عربي القرآن أن على دليل ففيه ھذا ثبت وإذا -الثانية

 .قرآنا يكن لم غيرھا
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 والعجمي ، مخففتين بھمزتين}  َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ {  والكسائي وحمزة بكر أبو وقرأ}  َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ { :  تعالى قوله - ثةالثال

 ضد فاألعجم ، العجم من أو العرب من كان يفصح ال الذي واألعجمي ، فصيح أوغير فصيحا كان العرب من ليس الذي

 بالقراءة فيھا يجھر ال أي" عجماء النھار صالة: " ومنه ، أعجم الناطق غير للحيوان ويقال. كالمه يبين ال الذي وھو الفصيح

 غير يكون قد والعربي ، بالعربية فصيحا يكون قد العرب من ليس الذي العجمي الرجل ألن ، آكد األعجم إلى النسبة فكانت

 وأبو الحسن وقرأ. إنكار استفھام وھو ؟ عربي ونبي ، أعجمي أقرآن والمعنى. البيان في آكد األعجمي إلى فالنسبة ؛ فصيح

لَتْ  لَْوال{  والمعنى. الخبر على واحدة بھمزة}  أَأَْعَجِميٌّ {  عامر ابن عن وھشام والمغيرة عاصم بن ونصر العالية }  آَياُتهُ  فُصِّ

 أعجميا القرآن أنزل لوال:  قريش قالت:  قال جبير بن سعيد وروى. العجم يفھمه وأعجمي ، العرب يفھمه عربي منھا فكان

يل{ فمنه لغة كل من القرآن في وأنزل. اآلية فنزلت عربيا آياته وبعض عجميا آياته بعض فيكون وعربيا  فارسية وھي} السجَّ

 ذكوان وابن عمرو وأبو الحجاز أھل وقرأ} القِسطاس{ وكذلك رومية}  اْلفِْرَدْوسِ {  ومنه ، وحجر طين أي ؛ كيل سنك وأصلھا

 .أعلم وهللا. االستفھام قراءة الصحيحة والقراءة. أصولھم على الھمزة لينوا أنھم إال ، االستفھام على وحفص

. واألوجاع والريب الشك من به آمن من لكل وشفاء ھدى القرآن أن هللا أعلم}  َوِشَفاءٌ  ُھدىً  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ { :  تعالى قوله

لُ { :  اآلية ھذه ونظير. فيه باللغو تواصوا ولھذا. القرآن سماع عن صمم أي}  َوْقرٌ  آَذاِنِھمْ  فِي ْؤِمُنونَ يُ  ال َوالَِّذينَ {  ِمنَ  َوُنَنزِّ

الِِمينَ  َيِزيدُ  َوال لِْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُھوَ  َما اْلقُْرآنِ   على}  َعمىً {  العامة وقراءة. مستوفى مضى وقد}  َخَساراً  إاِلَّ  الظَّ

 أي الميم بكسر}  َعمىً  َعلَْيِھمْ  َوُھوَ {  قتة بن وسليمان ومعاوية العاص بن وعمرو الزبير بن وعبدهللا عباس ابن وقرأ. المصدر

 لكان وشاف ھاد ولوكان}  َوِشَفاءٌ  ُھدىً { :  أوال ولقوله ؛ فيھا الناس إلجماع ؛ األولى القراءة عبيد أبو واختار. لھم يتبين ال

. } وقر{ آذانھم في من بمنزلة قبوله ترك في}  ُيْؤِمُنونَ  ال َوالَِّذينَ { :  تقديره ؛ مثلھما نعتا ليكون ؛ أجود}  َعمىً { في الكسر

. عمى عليھم والوقر المعنى وقيل. المضاف فحذف يفقھون ال ألنھم ، عمى ذو}  َعلَْيِھمْ {  القرآن يعني}  َعمىً  َعلَْيِھمْ  َوُھوَ {

. قريب من تسمع أنت:  يفھم للذي يقال أنه اللغة أھل وحكى. التمثيل من يفھم ال لمن ذلك يقال}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  اَدْونَ ُينَ  أُولَِئكَ {

:  الضحاك وقال. يفھمه وال النداء يسمع ال فھو منه بعيد موضع من ينادى كأنه أي. بعيد من تنادى أنت:  يفھم ال للذي ويقال

 القرآن يتدبر لم من أي:  وقيل. وفضيحتھم لتوبيخھم أشد ذلك فيكون}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ {  أسمائھم بأقبح يامةالق يوم}  ُيَناَدْونَ {

 عنه هللا رضي علي وقال. يسمع لم وھو عنه المنادي صوت فينقطع بعيد مكان من ينادى فھو ، األصم كاألعمى صار

 .النقاش معناه وحكى. يسمعون فال السماء من ادونين كأنما:  التفسير وفي. قلوبھم من بعيد أي: ومجاھد

ُھمْ  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ  َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوال فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { ] 45: [ اآلية  } ُمِريبٍ  ِمْنهُ  َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ

ً  َعِملَ  َمنْ { ] 46: [ اآلية مٍ  َربُّكَ  َوَما َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ  َنْفِسهِ َفلِ  َصالِحا  } لِْلَعبِيدِ  بَِظالَّ

 إلى ترجع والكناية. قوم به وكذب قوم به آمن أي}  فِيهِ  َفاْخُتلِفَ {  التوراة يعني}  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { :  تعالى قوله

. كتابھم في قبلھم من اختلف فقد ، كتابك في قومك اختالف يحزنك ال أي ؛ وسلم عليه هللا صلى للنبي تسلية وھو ، الكتاب

ُھمْ { . العذاب بتعجيل أي}  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ { . إمھالھم في أي}  َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوال{ . موسى إلى ترجع الكناية:  وقيل  َوإِنَّ
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 األمة ھذه عذاب أخر هللا أن لوال:  اآلية ھذه في الكلبي وقال. تقدم وقد. الريبة يدشد أي}  ُمِريبٍ {  القرآن من}  ِمْنهُ  َشكٍّ  لَفِي

 .المؤمنين من أصالبھم من يخرج لما العذاب تأخير:  وقيل. األمم من بغيرھم فعل كما العذاب آلتاھم القيامة يوم إلى

ً  َعِملَ  َمنْ { :  تعالى قوله  عن مستغن وعز جل وهللا. } َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ {  وجوابه شرط}  لَْيَھاَفعَ  أََساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصالِحا

مٍ  َربُّكَ  َوَما{ . عليه فالعقاب أساء ومن ، له فالثواب أطاع فمن ، العباد طاعة  قليله وعز جل نفسه عن الظلم نفى}  لِْلَعِبيدِ  بَِظالَّ

َ  إِنَّ  إن{:  الحق ولهق دليله ، غيرھا انتفى المبالغة انتفت وإذا ، وكثيره ً  النَّاسَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ  واألئمة  ، الثقات العدول وروى}  َشْيئا

 على الظلم حرمت إني عبادي يا: " جالله جل الرب عن ، السماء أمين عن ، األرض أمين عن ، العدل الزاھد عن ، األثبات

 إذ ؛ عليه اعتراض ال ملكه في المالك يفعله وما ، المالك لحكيما فھو وأيضا. الحديث." تظالموا فال محرما بينكم وجعلته نفسي

 .يريد بما ملكه في التصرف له

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  إِلَْيهِ { ] 47: [ اآلية  اِديِھمْ ُينَ  َوَيْومَ  بِِعْلِمهِ  إاِلَّ  َتَضعُ  َوال أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَْكَماِمَھا ِمنْ  َثَمَراتٍ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما السَّ
ا َما آَذنَّاكَ  َقالُوا ُشَرَكائِي أَْينَ   } َشِھيدٍ  ِمنْ  ِمنَّ

 } َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوَظنُّوا َقْبلُ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ { ] 48: [ اآلية

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  إِلَْيهِ { :  تعالى قوله :  فنزلت الساعة قيام متى فخبرنا نبيا كنت إن محمد يا:  قالوا أنھم وذلك. وقتھا حين أي}  السَّ

 ، الثمرة أوعية فاألكمام ، أوعيتھا من أي}  أَْكَماِمَھا ِمنْ { . ثمرة تخرج وما أي زائدة}  ِمنْ } {  َثَمَراتٍ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما{ 

:  عباس ابن قال ؛ كمة الثمرة عن نشقي الذي كفراه أعني الطلع قشر سمي ولذلك ؛ غيره أو لمال ظرف كل وھي كمة واحدھا

 عامر وابن نافع وقرأ. }الرحمن{ سورة في بيان مزيد لھذا وسيأتي. بكمة فليست انشقت فإذا ، تنشق أن قبل الكفرى الكمة

 والمراد}  أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما{ :  لقوله ، الجمع والمراد التوحيد على}  َثَمَرة ِمنْ {  الباقون. الجمع على}  َثَمَراتٍ  ِمنْ {  وحفص

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  إِلَْيهِ { :  يقول ، الجمع  أَْينَ {  المشركين هللا ينادي أي}  ُيَناِديِھمْ  َوَيْومَ { . والنتاج الثمار علم إليه يرد كما}  السَّ

 العابد جميعا يريدھم أن ويحتمل. مشركونال:  وقيل. األصنام يعني}  َقالُوا{ . تشفع آلھة أنھا الدنيا في زعمتم الذين}  ُشَرَكاِئي

 :  قال ، أعلم إذا:  يؤذن آذن:  يقال. وأعلمناك أسمعناك}  آَذنَّاكَ {  والمعبود

 الثواء منه يمل ثاو رب...  أسماء ببينھا آذنتنا

ا َما{ :  تعالى قوله  وتبرأت األصنام من تبرؤوا امةالقي عاينوا لما. شريكا لك بأن يشھد أحد منا ما نعلمك أي}  َشِھيدٍ  ِمنْ  ِمنَّ

 أي}  َوَظنُّوا{  الدنيا في}  َقْبلُ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َكاُنوا َما{  عنھم بطل أي}  َعْنُھمْ  َوَضلَّ { . موضع غير في تقدم كما منھم األصنام

 وجعل الظن فيه يعمل لم كفلذل ؛ باسم وليس حرف ھنا}  َما{  و. النار عن فرار أي}  َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما{  وعلموا أيقنوا

 إن:  وقيل. ھرب إذا ومحيصا حيصا. يحيص حاص:  يقال. مھرب وال محيص لھم ما أنھم وظنوا:  تقديره ؛ ملغى الفعل

 لھم يكون أن يبعد وليس. منھا يخرجوا أن يطمعون ولكن النار أصحاب أنھم في يشكون ال ، الرأي أغلب ھو الذي ھنا الظن

 .وايؤيس أن إلى ورجاء ظن
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هُ  َوإِنْ  اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اإْلِْنَسانُ  َيْسأَمُ  ال{ ] 49: [ اآلية رُّ  َمسَّ  } َقُنوطٌ  َفَيُؤوسٌ  الشَّ

ا َرْحَمةً  أََذْقَناهُ  َولَئِنْ { ] 50: [ اآلية اءَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمنَّ ْتهُ  َضرَّ اَعةَ  أَُظنُّ  َوَما لِي َھَذا لََيقُولَنَّ  َمسَّ  إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  ئِنْ َولَ  َقائَِمةً  السَّ
َئنَّ  لَْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  لِي ُھمْ  َعِملُوا بَِما َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنَنبِّ  } َغلِيظ َعَذابٍ  ِمنْ  َولَُنِذيَقنَّ

هُ  َوإَِذا بَِجانِبِهِ  َوَنأَى أَْعَرضَ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أَْنَعْمَنا َوإَِذا{ ] 52: [ اآلية رُّ  َمسَّ  } َعِريٍض  ُدَعاءٍ  َفُذو الشَّ

. والعز والسلطان والصحة المال ھنا والخير. بالخير دعائه من يمل ال أي}  اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اإْلِْنَسانُ  َيْسأَمُ  ال{ :  تعالى قوله

 وفي. خلف بن وأمية ةربيع ابنا وشيبة عتبة:  وقيل. المغيرة بن الوليد:  وقيل. الكافر به يراد ھنا ھا واإلنسان:  السدي قال

هُ { . }المال ُدَعاءِ  ِمنْ  اإْلِْنَسانُ  َيْسأَمُ  ال{  عبدهللا قراءة رُّ  َمسَّ  هللا روح من}  َفَيُؤوسٌ } {  َقُنوطٌ  َفَيُؤوسٌ {  والمرض الفقر}  الشَّ

 ما زوال من يئس أي}  َيُؤوسٌ  {:  وقيل. بربه الظن بسوء}  َقُنوطٌ {  الدعاء إجابة من}  َيُؤوسٌ { :  وقيل. رحمته من}  َقُنوطٌ {

 .متقارب والمعنى ؛ يدوم أنه يظن أي} قنوطْ { المكروه من به

ا َرْحَمةً  أََذْقَناهُ  َولَِئنْ { :  تعالى قوله اءَ  ْعدِ {  وغنى ورخاء عاقبة}  ِمنَّ ْتهُ  َضرَّ  َوَما لِي َھَذا لََيقُولَنَّ { . وفقر وشدة وسقم ضر}  َمسَّ

اَعةَ  أَُظنُّ   ابتاله أنه يعلم ولم ، تعالى هللا على واجبا حتما النعمة فيرى ، بعملي لرضاه هللا على استحقه شيء ھذا أي}  ِئَمةً َقا السَّ

 ِعْنَدهُ لِي إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  َولَِئنْ { . عندي من ھذا أي}  لِي َھَذا{ :  عباس ابن وقال. وصبره شكره ليتبين ؛ والمحنة بالنعمة

 أما أمنيتان للكافر:  طالب أبي بن علي بن محمد بن الحسن قال. عمل بال األماني يتمنى. للتأكيد والالم ، الجنة أي}  لَْلُحْسَنى

َنا آَياتِ بِ  ُنَكذِّبَ  َوال ُنَردُّ  لَْيَتَنا{ :  فيقول اآلخرة في وأما ،}  لَْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  لِي إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  َولَِئنْ { :  فيقول الدنيا في  َربِّ

ً  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا{  و}  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َوَنُكونَ  َئنَّ } {  ُتَرابا  َولَُنِذيَقنَُّھمْ {. عليه هللا أقسم قسم. لنجزينھم أي}  َعِملُوا ِبَما َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنَنبِّ

 .شديد أي}  َغلِيظٍ  َعَذابٍ  ِمنْ 

 خلف بن وأمية ربيعة بن وشيبة ربيعة بن عتبة يريد:  عباس ابن وقال الكافر يريد}  األِْنَسانِ  َعلَى َناأَْنَعمْ  َوإَِذا{ :  تعالى قوله

 على وتكبر الحق إلى االنقياد عن ترفع أي}  ِبَجاِنِبهِ  َوَنأَى} {  ِبَجاِنبِهِ  َوَنأَى أَْعَرضَ { . عنه وتباعدوا اإلسالم عن أعرضوا

 وتناؤوا ، فبعد أبعدته:  فانتأى وأنأيته ، عنه تباعدت بمعنى نأيا عنه ونأيت نأيته:  يقال. باعدت}  نأى{ :  وقيل. هللا أنبياء

 :  النابغة قال ؛ البعيد الموضع والمنتأى ، تباعدوا

 واسع عنك المنتأى أن خلت وإن...  مدركي ھو الذي كالليل فإنك

 قلب على يكون أن ويجوز. نھض إذا} ناء{ من يكون أن فيجوز. الھمزة قبل باأللف}  ِبَجاِنِبهِ  َنأَى{ َ و القعقاع بن يزيد وقرأ

هُ  َوإَِذا{ . األول بمعنى الھمزة رُّ  َمسَّ  الطول تستعمل والعرب ، كثير أي}  َعِريٍض  ُدَعاءٍ  َفُذو{  المكروه أصابه أي}  الشَّ

 فذو}  َعِريٍض  ُدَعاءٍ  َفُذو{ :  عباس ابن وقال. أكثر إذا الدعاء في وأعرض الكالم في فالن أطال:  يقال. الكثرة في والعرض

 .الرخاء في يعرفه وال البالء في ربه يعرف والكافر. واستغاثة تضرع
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ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ { ] 52: [ اآلية  } َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  فِي ُھوَ  ِممَّنْ  أََضلُّ  َمنْ  بِهِ  َكَفْرُتمْ  ُثمَّ  هللاَّ

 } َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَنَّهُ  بَِربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَُھمْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى أَْنفُِسِھمْ  َوفِي اآْلَفاقِ  فِي آَياتَِنا َسُنِريِھمْ {  ]53: [ اآلية

ُھمْ  أاَل{ ] 54: [ اآلية ِھمْ  لَِقاءِ  ِمنْ  ِمْرَيةٍ  فِي إِنَّ  } ُمِحيطٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  إِنَّهُ  أاَل َربِّ

 ِبهِ  َكَفْرُتمْ  ُثمَّ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ {  القرآن ھذا}  َكانَ  إِنْ { . المشركين معشر يا}  أََرأَْيُتمْ {  محمد يا لھم قل أي}  أََرأَْيُتمْ  قُلْ { :  تعالى قوله

 يرجع}  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ { :  قوله:  وقيل. وعداوتكم شقاقكم لفرط منكم أضل أحد ال أي ، أضل الناس فأي أي}  أََضلُّ  َمنْ 

 .عباس ابن قول وھو أظھر واألول}  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا{ :  قوله في المذكور الكتاب إلى

}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي{  الخالية األمم منازل خراب يعني}  اآْلَفاقِ  فِي{  وقدرتنا وحدانيتنا عالمات أي}  آَياِتَنا َسُنِريِھمْ { :  تعالى قوله

}  اآْلَفاقِ  فِي{ :  مجاھد وقال. األرض حوادث}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي{  السماء آيات}  اآْلَفاقِ  فِي{ :  زيد ابن وقال. واألمراض بالباليا

 قالمشر وبالد الدنيا آفاق في دينه وأنصار بعده من وللخلفاء وسلم عليه هللا صلى لرسوله وجل عز هللا فيسر ؛ القرى فتح

 ومن ، قبلھم األرض خلفاء من ألحد أمثالھا يتيسر لم التي الفتوج من خصوصا المغرب ناحية وفي ، عموما والمغرب

 أمورا أيديھم على وإجرائه ، أقويائھم على ضعفائھم وتسليط ، كثيرھم على قليلھم وتغليب واألكاسرة الجبابرة على اإلظھار

 وقال. والسدي عمرو بن المنھال وقال. الطبري اختيار وھذا. مكة فتح}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي{  للعادات خارقة المعھود عن خارجة

 يعني}  اآْلَفاقِ  فِي{  أيضا زيد وابن عطاء وقال. بدر يوم}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي{  األمم في هللا وقائع}  اآْلَفاقِ  فِي{ :  والضحاك قتادة

 والنبات والصواعق والبرق والرعد واألمطار والرياح والنھار والليل والنجوم والقمر الشمس من واألرض السموات أقطار

 بفتح أفقي ورجل ، وعسر عسر مثل وأفق أفق واحدھا ، النواحي اآلفاق:  الصحاح وفي. وغيرھا والبحار والجبال واألشجار

 : الجوھري غير وأنشد. لقياسا وھو بضمھا أفقي:  يقول وبعضھم. نصر أبو حكاه. األرض آفاق من كان إذا:  والفاء الھمزة

 لنا الطوالع والنجوم قمراھا...  عليكم السماء بآفاق أخذنا

 ويتميز واحد مكان من ويأكل يشرب الرجل فإن ؛ والبول الغائط سبيل حتى الحكمة وبديع الصنعة لطيف من}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي{ 

 خمسمائة مسيرة األرض إلى السماء من بھما ينظر ماء قطرة ماھ اللتين عينيه في وحكمته هللا صنعة وبديع ، مكانين من ذلك

 كونھم من}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي{ :  وقيل. فيه هللا حكمة بديع من ذلك وغير. المختلفة األصوات بين بھما يفرق اللتين أذنيه وفي ، عام

 هللا صلى النبي به أخبرھم ما سيرون المعنى:  قيلو. بيانه}  اْلُمْؤِمُنونَ {  في تقدم كما أحوالھم انتقال من ذلك غير إلى نطفا

 : أوجه أربعة فيه}  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَُھمْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى{  الغيب وأخبار الفتن من وسلم عليه

: الرابع .الحق ھو ذلك من ويفعل هللا يريھم ما أن:  الثالث. إليه ودعاھم الرسول به جاءھم اإلسالم:  الثاني. القرآن أنه:  أحدھا

 من بدل}  أَنَّهُ {  و} ـيكف{ بـ فاعل بأنه رفع موضع في}  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ { . الحق الرسول ھو وسلم عليه هللا صلى محمدا أن

 ، الالم حذف بتقدير نصبا يكون أن ويجوز. اللفظ على بدال قدرته} إن{ وجر ، الموضع على بدال قدرته إن رفع فھو} َربِّكَ {

 أََولَمْ {  المعنى:  وقيل. عليه جازى شھده وإذا} َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى{ ألنه ؛ توحيده من عليه دلھم بما ربك يكفھم لم أو ىوالمعن

 َيْكفِ  مْ أََولَ { :  وقيل. الكفار أعمال على شاھد أنه محمد يا}  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ {  المعنى:  وقيل. الكفار معاقبته في}  بَِربِّكَ  َيْكفِ 
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 والشھيد} َشِھيدٌ {  العبد يفعله مما}  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَنَّهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ { :  وقيل. هللا عند من القرآن أن على شاھدا}  ِبَربِّكَ 

 وقال. اآلخرة في} َربِِّھمْ  لَِقاءِ  ِمنْ {  شك في أي}  ِمْرَيةٍ  فِي إِنَُّھمْ  أاَل{  الحضور ھي التي الشھادة من ھو أو ؛ العالم بمعنى

 .شيء بكل علمه أحاط أي}  ُمِحيطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  أاَل{ . البعث من أي:  السدي

 أحاط الذي وھو ، خلقه بجميع قدرته أحاطت الذي ھو:  الخطابي وقال. شيء بكل قدرته أحاطت:  الكلبي وقال. السدي قاله

 ، شيء بكل اإلحاطة وحقيقته ، الوعيد معرض في يجيء ما أكثر االسم ذاوھ. عددا شيء كل وأحصى ، علما شيء بكل

 ذلك ومن ؛ وحيطة إحاطة يحيط أحاط:  منه يقال. فسكنت الحاء إلى الياء حركة نقلت محيط وأصله ، به المحاط واستئصال

}  ِبَثَمِرهِ  َوأُِحيطَ { :  تعالى قوله هومن ، جھة كل من حاصرا مأخذا أخذ إذا:  بفالن الخيل وأحاطت. أھلھا يحوطھا ، الدار حائط

  .ذلك بصواب أعلم وهللا
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