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  الجامع ألحكام القرآن

  المجلد الرابع عشر

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 الروم سورة تفسير

 آية ستون وھي خالف يرغ من كلھا مكية الروم سورة

 }الم{] 1: [ اآلية

ومُ  ُغلَِبتِ {] 2: [ اآلية  }الرُّ

 }َسَيْغلُِبونَ  َغلَبِِھمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َوُھمْ  األَْرِض  أَْدَنى فِي{] 3: [ اآلية

ِ  ِسنِينَ  بِْضعِ  فِي{] 4: [ اآلية َّ  }ُنونَ اْلُمْؤمِ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمئِذٍ  َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  األَْمرُ  ِ

ِ  بَِنْصرِ {] 5: [ اآلية ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْنُصرُ  هللاَّ  }الرَّ

ومُ  ُغلَِبتِ . الم{:  تعالى قوله  الروم ظھرت بدر يوم كان لما:  قال الخدري سعيد أبي عن الترمذي روى} األَْرِض  أَْدَنى فِي. الرُّ

ومُ  لَِبتِ غُ . الم{:  فنزلت المؤمنين ذلك فأعجب فارس على . } هللاَِّ  ِبَنْصرِ . اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  - قول إلى -  األَْرِض  أَْدَنى فِي. الرُّ

 الجھضمي علي بن نصر قرأ ھكذا. الوجه ھذا من غريب حديث ھذا:  قال. فارس على الروم بظھور المؤمنون ففرح: قال

ومُ  َغلََبتِ { ومُ  ُغلَِبتِ . الم{:  وجل عز هللا قول في عباس ابن قال. همن بأتم عباس ابن حديث من أيضا ورواه. } الرُّ  أَْدَنى فِي. الرُّ

 وكان ، أوثان أھل وإياھم ألنھم الروم على فارس أھل يظھر أن يحبون المشركون كان:  قال ، وُغلبت َغلبت:  قال} األَْرِض 

 عليه هللا صلى هللا لرسول بكر أبو فذكره ربك ألبي فذكروه ؛ كتاب أھل ألنھم فارس على الروم تظھر أن يحبون المسلمون

 كان ظھرتم وإن ، كذا لنا كان ظھرنا فإن ، أجال وبينك بيننا اجعل:  فقالوا لھم بكر أبو فذكره" سيغلبون إنھم أما: " فقال وسلم

 أراه -" دون إلى تهجعل أال: " فقال وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر ؛ يظھروا فلم ، سنين خمس أجل فجعل وكذا كذا لكم

ومُ  ُغلَِبتِ . الم{  قوله فذلك:  قال ، بعد الروم ظھرت ثم:  قال. العشرة دون ما والبضع:  سعيد أبو قال قال - العشر قال  -  الرُّ

 حديث ھذا:  عيسى أبو قال. بدر يوم عليھم ظھروا أنھم سمعت:  سفيان قال. } هللاَِّ  ِبَنْصرِ . اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ  -  قوله إلى

ومُ  ُغلَِبتِ . الم{ نزلت لما:  قال األسلمي مكرم بن نيار عن أيضا ورواه. غريب صحيح حسن  ِمنْ  َوُھمْ  األَْرِض  أَْدَنى فِي. الرُّ

 الروم ظھور يحبون المسلمون وكان ، للروم قاھرين اآلية ھذه نزلت يوم فارس وكانت} ِسِنينَ  ِبْضعِ  فِي. َسَيْغلُِبونَ  َغلَِبِھمْ  َبْعدِ 

ِ  ِبَنْصرِ . اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ {:  تعالى هللا قول نزل ذلك وفي ، كتاب أھل وإياھم ألنھم عليھم  َوُھوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْنُصرُ  هللاَّ

ِحيمُ  اْلَعِزيزُ   اآلية ھذه هللا أنزل لماف ، ببعث إيمان وال كتاب بأھل ليسوا وإياھم ألنھم فارس ظھور تحب قريش وكانت} الرَّ

ومُ  ُغلَِبتِ . الم{:  مكة نواحي في يصيح عنه هللا رضي الصديق بكر أبو خرج  َغلَِبِھمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َوُھمْ  األَْرِض  أَْدَنى فِي. الرُّ

 بضع في فارس تغلبس الروم أن صاحبك زعم ، وبينكم بيننا فذلك:  بكر ألبي قريش من ناس قال. } ِسِنينَ  بِْضعِ  فِي. َسَيْغلُِبونَ 
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 وقالوا. الرھان وتواضعوا والمشركون بكر أبو فارتھن ، الرھان تحريم قبل وذلك. بلى:  قال ؟ ذلك على نراھنك أفال ، سنين

 ؛ سنين ست بينھم فسموا قال ؛ إليه تنتھي وسطا وبينك بيننا فسم ؟ سنين تسع أو سنين ثالث ؟ البضع تجعل كم:  بكر ألبي

 على الروم ظھرت السابعة السنة دخلت فلما ، بكر أبي رھن المشركون فأخذ ، يظھروا أن قبل سنين الست فمضت: قال

 ناس ذلك عند وأسلم:  قال} ِسنِينَ  ِبْضعِ  فِي{ قال تعالى هللا ألن:  قال ، سنين ست تسمية بكر أبي على المسلمون فعاب ، فارس

 أبو خرج اآليات نزلت لما أنه:  وغيرھما عطية وابن القشيري وروى. غريب صحيح حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال. كثير

 له فقال. سنين بضع في سيغلبون أنھم تعالى هللا عن أخبرنا نبينا فإن ؟ الروم َغلبت أن أسركم:  فقال المشركين إلى بھا بكر

 نتراھن أي -  فلنتناحب -  بكر اأب يا بكنيته يعرضون - فصيل أبا يا:  -  حرب بن سفيان أبو وقيل - أخوه وأمية خلف بن أبي

:  وقيل. سنين ثالث واألجل قالئص خمس الرھان وجعلوا ، القمار يحرم أن قبل وذلك:  قتادة قال. بكر أبو فراھنھم ذلك في

 والتسع الثالث بين ما البضع فإن ، احتطت فھال: " فقال فأخبره وسلم عليه هللا صلى النبي أتى ثم. قالئص ثالث الرھان جعلوا

 ؛ أعوام تسعة واألجل مائة القالئص فجعلوا ، بكر أبو ففعل" األجل في واستزدھم الرھان في فزدھم ارجع ولكن والعشر

 كان الروم ظھور أن الروايات في المشھور:  القشيري. سنين تسع في فظھروا:  الشعبي وقال. األجل أثناء في الروم فغلبت

:  الروايات بعض وفي. النقلة بعض من التسع إلى السبع من تصحيف الشعبي ايةرو ولعل ، للروم فارس غلبة من السابعة في

 ؛ النار بيت فيھا بنى حتى القسطنطينية فيه فتح أبرويز كسرى فتوح آخر إنه:  ويقال. سنين تسع إلى سبعا القالئص جعل أنه

 الصديق بكر أبا أن:  وغيره النقاش وحكى. يتيناآل ھاتين تعالى هللا فأنزل ، ذلك فساءه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخبر

 ؛ غلبت إن بالخطر كفيال أعطني:  له وقال خلف بن أبي به تعلق وسلم عليه هللا صلى النبي مع الھجرة أراد لما عنه هللا رضي

 من بمكة أبي مات ثم ، كفيال فأعطاه بالكفيل الرحمن عبد طلبه أحد إلى الخروج أبي أراد فلما ، الرحمن عبد ابنه به فكفل

 وقال. مناحبتھم من سنين تسع رأس على الحديبية يوم فارس على الروم وظھرت ، وسلم عليه هللا صلى النبي جرحه جرح

 مال وأخذ أبيا بكر أبو فقمر ؛ رومية وبنوا ، بالمدائن خيلھم وربطوا ؛ فارس الروم غلبت حتى المدة تلك تمض لم:  الشعبي

 فارس الروم غلبة سبب إن:  المفسرون وقال. به فتصدق" به تصدق: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ، ورثته من الخطر

 ؛ الروم إلى أجھزه جيش على بنيك أحد أستعمل أن أريد:  كسرى لھا فقال ، واألبطال الملوك إال تلد ال فارس في كانت امرأة

 من أحلم بزان شھر وھذا ، نبل من وأنفذ سنان من أحد انفرخ وھذا ، صقر من وأحذر ثعلب من أروع ھرمز ھذا:  فقالت

 لما بزان شھر إن:  وغيره عكرمة قال. لروم على فظھر فارس بأھل الروم إلى فسار ، وواله الحليم فاختار قال ؛ فاختر كذا،

 شھر إلى كسرى تبفك ؛ كسرى سرير على جالسا رأيتني لقد:  فرخان أخوه فقال ، الخليج بلغ حتى ديارھا خرب الروم غلب

 وكتب ، بزان شھر وعزلت فرخان عليكم استعملت قد إني:  فارس إلى كسرى فكتب ؛ يفعل فلم فرخان برأس إلي أرسل بزان

خان فأراد ؛ بزان شھر يقتل أن ولي إذا فرخان إلى  يأمره كسرى من صحائف ثالث بزان شھر له فأخرج بزان شھر قتل فرَّ

 أنت أفتقتلني ، أمرك في أبدا وراجعته صحائف ثالث أقتلك أن إلي كتب كسرى إن:  لفرخان بزان شھر فقال ، فرخان بقتل

 ومات فارس الروم فغلبت ، كسرى على فتعاونا الروم ملك قيصر إلى بزان شھر وكتب ، أخيه إلى الملك فرد ؟ واحد بكتاب

 ُغلَِبتِ . الم{:  تعالى قوله فذلك ؛ المسلمين من معه من ففرح الحديبية يوم وسلم عليه هللا صلى النبي إلى الخبر وجاء. كسرى

ومُ   بعث كان قيصر إن:  وقيل. والشام العرب بالد بين ما وھي ، بأذرعات:  عكرمة. الشام أرض يعني} األَْرِض  أَْدَنى فِي. الرُّ

: مجاھد. والعجم عربال أرض إلى الشام بالد أدنى وھي وبصرى بأذرعات فالتقيا بزان شھر كسرى وبعث يحنس يدعى رجال
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 كانت فإن:  عطية ابن قال. أقرب معناه} أدنى{ و. وفلسطين باألردن:  مقاتل. والشام العراق بين موضع وھو ، بالجزيرة

 :  قوله في القيس امرؤ ذكرھا التي وھي ، مكة إلى بالقياس األرض أدنى من فھي بأذرعات الواقعة

 عال نظر دارھا أدنى بيثرب...  وأھلھا أذرعات من تنورتھا

 طرأ فلما. الروم أرض إلى أدنى فھي باألردن كانت وإن ، كسرى أرض إلى بالقياس أدنى فھي بالجزيرة الواقعة كانت وإن

 .الحرب في لھم الدولة وتكون سيغلبون الروم بأن عباده هللا فبشر الكفار سر الروم وُغلبت ذلك

ومُ  َغلَبت{ قرة بن ومعاوية طالب أبي بن وعلي الخدري سعيد أبو وقرأ. السور فواتح في الكالم مضى وقد  الغين بفتح} الرُّ

 هللا فبشر ، المسلمون بذلك وسر قريش كفار على ذلك فعز غلبت الروم كانت إنما بدر يوم طرأ الذي أن ذلك وتأويل. والالم

 ُغلَِبتِ { الناس أكثر قراءة :  النحاس جعفر وأب قال. حاتم أبو التأويل ھذا ذكر ؛ سنين بضع في أيضا سيغلبون أنھم عباده تعالى

ومُ  ومُ  َغلَبت{ قرأ أنھما الخدري سعيد وأبي عمر ابن عن وروي. الالم وكسر العين بضم} الرُّ  وحكى. } سُيغلبون{ وقرأ} الرُّ

 حاتم وأبو ، ضعيف ھذا عصمة إن:  يقول حنبل بن وأحمد ؛ الشام أھل قراءة ھذه أن:  ھارون عن روى عصمة أن حاتم أبو

 هللا صلى محمد نبوة على دليل اإلخبار ھذا في وكان ، الغين بضم} ُغلبت{ القراءة أن على يدل والحديث ، عنه الحكاية كثير

 بضع في فارس ستغلب الروم أن وسلم عليه هللا صلى محمدا نبيه وجل عز هللا فأخبر ، فارس غلبتھا الروم ألن ، وسلم عليه

 يكن لم مما به وجل عز هللا أخبر الذي الغيب علم من ھذا فكان ، كتاب أھل الروم ألن ، بذلك يفرحون المؤمنين وأن ، سنين

:  عطية ابن قال. القمار بتحريم ونسخ بعد الرھان حرم ثم ، الرھان في يبالغ وأن ذلك على يراھنھم أن بكر أبا وأمر ، علموه

 أيضا قرأ أنه عمر ابن عن ويروى. الروم به يراد ، الياء بفتح أنه} نسيغلبو{ على الناس وأجمع ، أصح الغين بضم والقراءة

 قر ومن:  النحاس جعفر أبو قال. به الروايات تظاھرت الذي للمعنى قلب القراءة ھذه وفي ،} سيغلبون{ في الياء بضم

 يوم كان بالفرس الروم إيقاع أن وروي. سيغلبون ، غلبوا أن بعد من أي ، غلبھم بعد من وفارس:  عنده فالمعنى}  سُيغلبون{

 بيعة يوم وصل الخبر وأن ، الحديبية يوم كان ذلك أن وروي ، الترمذي حديث الخدري سعيد أبي حديث في كما ؛ بدر

 سرور سبب أن الناس ذكر وقد. للمؤمنين هللا من نصر كان اليومين كال وفي:  عطية ابن قال. وقتادة عكرمة قاله ؛ الرضوان

 في بيانه تقدم كما ؛ األوثان أھل من وفارس ، كالمسلمين كتاب أھل الروم أن ھو إنما تغلب أن وھمھم الروم ةبغلب المسلمين

 ألنه النبوة على دليل فيه كان إذ ؛ تعالى هللا وعد إلنجاز كان إنما فرحھم أن - أولى وھو آخر وقول:  النحاس قال. الحديث

 أن محبة من النظر يقتضيه بما ذلك يعلل أن ويشبه:  عطية ابن قال. فيه كانف سنين بضع في يكون بما وتعالى تبارك أخبر

 صلى هللا رسول كان ما مع ، المعنى ھذا فتأمل ؛ منه الخوف كثر األكبر غلب ومتى ، مؤونة أيسر ألنه األصغر العدو يغلب

 يستأصله بملك هللا يرميه أن مكة كفار وإرادة ، األمم على وغلبته به بعثه الذي هللا وشرع دينه ظھور من رجاه وسلم عليه هللا

 النبي بذلك أخبر جبريل ألن ؛ المشركين على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنصر كان إنما سرورھم:  وقيل. منه ويريحھم

 .القشيري حكاه ؛ بدر يوم السالم عليه

. هللا وعد وبإنجاز أيضا الروم وبظھور وھمعد على بظھورھم فسروا ، ذلك من بالمجموع سرورھم يكون أن ويحتمل:  قلت

 أن الفراء وزعم. والظعن الظعن مثل ؛ لغتان وھما ، الالم بسكون} َغْلبھم بعد من{ السميقع بن ومحمد الشامي حيوة أبو وقرأ
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الةِ  َوإَِقامَ { وجل عز قوله في حذفت كما التاء فحذفت} غلبتھم بعد من{ األصل  وھذا:  النحاس قال. الصالة وإقامة وأصله} الصَّ

 من عوضا التاء فجعلت ، فعله العتالل منه حذف قد مصدر} الصالة إقام{ ألن ؛ النحو أھل من كثير على يخيل ال غلط

 وغلب ، حلبا وحلب ، جلبا وجلب ، طردا طرد:  األصمعي حكى وقد. شيء منه حذف وال بمعتل ليس} غلب{ و ، المحذوف

 من الھاء حذفت} ِسِنينَ  ِبْضعِ  فِي{.  ؟" منه حذف:  - أشبھه وما أكال أكل في يقال أن وزيج وھل ، ھذا في حذف فأي ؛ غلبا

 العرب ومن. مسلم جمع ألنه} ِسِنينَ { من النون وفتحت. }يوسف{ في فيه الكالم مضى وقد ، والمؤنث المذكر بين فرقا} ِبضع{

 قد ألنه ، والنون والياء والنون بالواو يعقل من جمع سنة يجمع أن وجاز. } ِغِسلين{ في يقول كما} سنين بضع في{ يقول من

 منه السين وكسرت ، سنوة أو سنھة} سنة{ أصل ألن ؛ واحده في الذي النقص من عوضا الجمع ھذا فجعل شيء منھا حذف

 على دليل الضمة:  يقول ألنه يضمھا أن الفراء ويلزم. البصريين قول ھذا ؛ ونمطه قياسه عن خارج. جمعه أن على داللة

 .علمناه أحد يضمھا وال ، القولين أحد في واو سنة من حذف وقد الواو

َِّ {:  تعالى قوله  وبإرادته منه ھي إنما وغيرھا غلبة من العالم في ما وأن بالقدرة بانفراده تعالى أخبر} َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  األَْمرُ  ِ

ِ { فقال وقدرته َّ  .حكاماأل إنفاذ أي} األَْمرُ  ِ

} َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ { و. شيء كل بعد ومن شيء كل قبل من:  وقيل. بعدھا ومن الغلبة ھذه قبل من أي} َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  من{

 وأشبھا األسماء تعريف فخالفا حذف ما متضمنين وصارا إليھما أضيفا ما بحذف تعرفا ألنھما ؛ الضم على بنيا ظرفان

. فضما ھما وكذلك ، بناؤه زال وأضيف نكر إذا أنه في المفرد بالمنادى لشبھھما بالضم وخصا ، ِنيافب التضمين في الحروف

َِّ { أسد بني بعض عن الكسائي وحكى. } بعدِ  َوِمن قبلِ  ِمنْ {:  ويقال  والثاني ، منون مخفوض األول} َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  األَْمرُ  ِ

 في:  كتابه في الفراء وقال. ورده النحاس وأنكره. تنوين بغير مخفوضين" بعد ومن قبل من" الفراء وحكى. تنوين بال مضموم

 أنھما على} بعدِ  َوِمن قبلِ  ِمنْ { يجوز وإنما} بعدِ  َوِمن قبلِ  ِمنْ { يجوز أنه زعم أنه منھا ، بين فيھا الغلط ، كثيرة أشياء القرآن

 يعني} َيَشاءُ  َمنْ  َيْنُصرُ {. ذكره تقدم} هللاَِّ  بَِنْصرِ . اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ {. متأخر ومن متقدم من المعنى:  الزجاج قال. نكرتان

 يسمى وقد ابتالء ھو وإنما ، بنصره فليس ألوليائه أعدائه غلبة فأما ، ألعدائه أوليائه بغلبة مختص نصره ألن ؛ أوليائه من

ِحيمُ { نقمته في} اْلَعِزيزُ  َوُھوَ {. ظفرا  .طاعته ألھل} الرَّ

ِ  َوْعدَ {] 6: [ اآلية ُ  ُيْخلِفُ  ال هللاَّ  }َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  َوْعَدهُ  هللاَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِمنَ  َظاِھراً  َيْعلَُمونَ {] 7: [ اآلية  }َغافِلُونَ  ُھمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُھمْ  الدُّ

ُ  ُيْخلِفُ  ال هللاَِّ  َوْعدَ {:  تعالى قوله :  وقيل. أكثر وھم الكفار وھم} َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ {. صدق كالمه ألن} َوْعَدهُ  هللاَّ

 َيْعلَُمونَ {:  فقال يعلمون ما مقدار تعالى بين ثم. وعدا ذلك وعد أي ؛ المصدر على} هللاَِّ  َوْعدَ { وانتصب. مكة مشركو المراد

ْنَياال اْلَحَياةِ  ِمنَ  َظاِھراً   ابن قاله ؛ يبنون وكيف يغرسون وكيف ، يحصدون ومتى يزرعون متى:  ودنياھم معايشھم أمر يعني} دُّ

 ھو:  وقيل. واحد والمعنى ؛ أشجارھا وغرس أنھارھا وتشقيق ، قصورھا بنيان ھو:  الضحاك وقال. وقتادة وعكرمة عباس

 ؛ والباطن الظاھر:  وقيل. جبير بن سعيد قاله ؛ الدنيا سماء من سمعال استراقھم عند الدنيا أمور من إليھم الشياطين تلقيه ما

 }اْلَقْولِ  ِمنَ  بَِظاِھرٍ  أَمْ { آخر موضع في قال كما
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 فيخبرك الدرھم ينقد أنه بالدنيا أحدھم علم من وهللا بلغ:  الحسن قال لقد حتى ، الدنيا الحياة بظاھر أشبه عباس ابن وقول:  قلت

 ، للصيد الغيم ويوم ، للنوم الريح يوم يصلح:  فقال أيامه كسرى قسم:  المبرد العباس أبو وقال. صليي أن يحسن وال بوزنه

 من ظاھرا يعلمون ، دنياھم بسياسة أعرفھم كان ما:  خالويه ابن قال. للحوائج الشمس ويوم ، واللھو للشرب المطر ويوم

 :  بعضھم قال} َغافِلُونَ  ُھمْ { لھا والعمل ابھ العلم عن أي} اآلِخَرةِ  َعنِ  َوُھمْ {. الدنيا الحياة

 المبصر السميع الرجل صورة في...  صاحبا لك ترى أن البلية ومن

 يشعر لم بدينه يصاب وإذا...  ماله في مصيبة بكل فطنٍ 

ُروا أََولَمْ {] 8: [ اآلية ُ  َخلَقَ  َما أَْنفُِسِھمْ  فِي َيَتَفكَّ َماَواتِ  هللاَّ  ِمنَ  َكثِيراً  َوإِنَّ  ُمَسّمىً  َوأََجلٍ  بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  َبْيَنُھَما َوَما َواألَْرضَ  السَّ
ِھمْ  بِلَِقاءِ  النَّاسِ   }لََكافُِرونَ  َربِّ

ُروا{ إليه تعدى ، بمفعول وليس للتفكير ظرف} أَْنفُِسِھمْ  فِي{:  تعالى قوله  في يتفكروا أن يؤمروا لم ألنھم ؛ جر بحرف} َيَتَفكَّ

 السموات يخلق لم هللا أن يعلموا حتى ، وأنفسھم واألرض السموات خلق في التفكر يستعملوا أن أمروا إنما ، أنفسھم خلق

 إال معناه:  الفراء قال} ِباْلَحقِّ  إاِلَّ {. عليه دليال الكالم في ألن ؛ فيعلموا أي ، حذف الكالم في:  الزجاج قال. بالحق إال وغيرھا

:  وقيل. متقارب والمعنى ؛ بالحكمة:  وقيل. بالعدل} ِباْلَحقِّ {:  وقيل. الحق إلقامة إال:  وقيل. والعقاب الثواب يعني ؛ للحق

 ينتھيان أجل واألرض للسموات أي} ُمَسّمىً  َوأََجلٍ {. وقدرته توحيده على الداللة وھو ، خلقھا وللحق الحق ھو أنه أي} ِباْلَحقِّ {

:  وقيل. المسيء وعقاب المحسن ثواب وعلى ، أجال مخلوق لكل أن وعلى ، الفناء على تنبيه ھذا وفي. القيامة يوم وھو إليه

 الالم} لََكافُِرونَ  َربِِّھمْ  ِبلَِقاءِ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيراً  َوإِنَّ {. فيه الشيء ذلك يخلق ألن سماه وقت في خلق ما خلق أي} ُمَسّمىً  َوأََجلٍ {

 الدار في زيدا إن:  وتقول. الموت بعد بالبعث لكافرون أي ؛ والتأخير ديمالتق على ، ربھم بلقاء لكافرون:  والتقدير ، للتوكيد

 توكيدا بھا يؤتى إنما الالم ألن ؛ يجز لم الدار لفي جالس زيدا إن:  قلت فإن. جاز لجالس الدار لفي زيدا إن:  قلت ولو. لجالس

 .يجز لم الدار لفي لجالس زيدا إن:  قلت إن وكذا. بھا تأتي أن يجز لم بھما جئت وإذا ، وخبرھا إن السم

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ {] 9: [ اآلية  األَْرضَ  َوأََثاُروا قُوَّ
ا أَْكَثرَ  َوَعَمُروَھا َناتِ بِ  ُرُسلُُھمْ  َوَجاَءْتُھمْ  َعَمُروَھا ِممَّ ُ  َكانَ  َفَما اْلَبيِّ  }َيْظلُِمونَ  أَْنفَُسُھمْ  َكاُنوا َولَِكنْ  لَِيْظلَِمُھمْ  هللاَّ

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ {. وقلوبھم ببصائرھم} َفَيْنُظُروا األَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ {:  تعالى قوله  قُوَّ

 أَْكَثرَ  َوَعَمُروَھا} {اأْلَْرضَ  ُتِثيرُ {:  تعالى هللا قال ؛ حرث أھل يكونوا لم مكة أھل ألن ؛ للزراعة قلبوھا أي} األَْرضَ  أََثاُرواوَ 

ا } يَِّناتِ ِباْلبَ  ُرُسلُُھمْ  َوَجاَءْتُھمْ {. مدتھم طول وال عمارتھم تنفعھم فلم ھؤالء عمروھا مما أكثر أولئك وعمروھا أي} َعَمُروَھا ِممَّ

ُ  َكانَ  َفَما{. يؤمنوا ولم فكفروا باألحكام:  وقيل. بالمعجزات أي  َولَِكنْ {. حجة وال رسل وال ذنب بغير أھلكھم بأن} لَِيْظلَِمُھمْ  هللاَّ

 .والعصيان بالشرك} َيْظلُِمونَ  أَْنفَُسُھمْ  َكاُنوا
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ُبوا أَنْ  وأَىالسُّ  أََساُءوا الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  َكانَ  ُثمَّ {] 10: [ اآلية ِ  بِآياتِ  َكذَّ  }َيْسَتْھِزُئونَ  بَِھا َوَكاُنوا هللاَّ

وأَى أََساُءوا الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  َكانَ  ُثمَّ {:  تعالى قوله  تأنيث الحسنى أن كما ، األقبح وھو األسوأ تأنيث السوء من فعلى السوأى} السُّ

ُبوا أَنْ { عليه دل ؛ أشركوا} أََساُءوا{ ومعنى. اسعب ابن قاله ؛ النار ھنا ھا بھا يعني:  وقيل ، األحسن . } هللاَِّ  ِبآياتِ  َكذَّ

وأَى{  ، كان اسم بالرفع} الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  َكانَ  ُثمَّ { عمرو وأبو كثير وابن نافع وقرأ. الجنة اسم الحسنى أن كما ؛ جھنم اسم: }السُّ

وءى{ و. حقيقي غير تأنيثھا ألن وذكرت وَءى{. كان خبر على بالنصب الباقونو. كان خبر} السُّ  ويجوز. كان اسم بالرفع} السُّ

 صفة أو ، ألساؤوا مصدرا السوأى ويكون أساؤوا الذين عاقبة التكذيب كان ثم:  التقدير فيكون ؛ التكذيب اسمھا يكون أن

وءُ  َساُءواأَ  الَِّذينَ  َعاقَِبةَ  َكانَ  ُثمَّ { قرأ أنه األعمش عن وروي. السوأى الخلة أي ؛ لمحذوف :  النحاس قال. السوء برفع} السُّ

ُبوا أَنْ {. منه الفعلى والسوأى ؛ الشر أشد السوء  بمحمد وقيل. كذبوا بأن:  وقيل. الكسائي قاله ؛ كذبوا ألن أي} هللاَِّ  ِبآياتِ  َكذَّ

 .}َيْسَتْھِزُئونَ  ِبَھا َوَكاُنوا{ وسلم يهعل هللا صلى محمد بمعجزات:  الضحاك. بھم ينزل أن بالعذاب:  مقاتل. الكلبي قاله ؛ والقرآن

ُ {] 11: [ اآلية ُ  هللاَّ  }ُتْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  ُثمَّ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبدأ

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {] 12: [ اآلية  }اْلُمْجِرُمونَ  ُيْبلِسُ  السَّ

 }َكافِِرينَ  بُِشَرَكائِِھمْ  َوَكاُنوا ُشَفَعاءُ  ُشَرَكائِِھمْ  ِمنْ  لَُھمْ  َيُكنْ  َولَمْ {] 13: [ اآلية

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {. بالتاء الباقون. بالياء} يرجعون{ بكر وأبو عمرو أبو قرأ  السلمي عبدالرحمن أبو وقرأ} اْلُمْجِرُمونَ  ُيْبلِسُ  السَّ

:  منه وقريب. حجة له يكون أن يؤمل ولم ، حجته وانقطعت سكت إذا الرجل أبلس:  اللغة في والمعروف ؛ الالم بفتح} ُيْبلِسُ {

 :  العجاج قال كما ؛ تحير

 وأبلسا أعرفه نعم قال...  مكرسا رسما تعرف ھل صاح يا

 أن لوجب قال كما كان ولو:  النحاس. حجته انقطعت ألنه أبلس وأنه ، ھذا من مشتق إبليس أن النحويين بعض زعم وقد

 َيُكنْ  َولَمْ {. إليھا يھتدي أن من اليائس ، حجته في المنقطع الساكت المبلس : الزجاج. منصرف غير القرآن في وھو ، ينصرف

 ؛ منھم وتبرأت منھا فتبرؤوا بآلھة ليسوا قالوا} َكافِِرينَ  بُِشَرَكاِئِھمْ  َوَكاُنوا ُشَفَعاءُ { هللا دون من عبدوه ما أي} ُشَرَكاِئِھمْ  ِمنْ  لَُھمْ 

 .موضع غير في تقدم حسبما

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {] 14: [ اآلية قُونَ  َيْوَمئِذٍ  السَّ  }َيَتَفرَّ

ا{] 15: [ اآلية الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ  }ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  فِي َفُھمْ  الصَّ

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله قُونَ  َيْوَمِئذٍ  السَّ ا{:  فقال تفريقھم كيف ينب ثم ؛ الكافرين من المؤمنين يعني} َيَتَفرَّ } آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ

 شيء في كنا مھما معناھا إن:  سيبويه قال وكذا. غيره في وخذ فيه كنا ما دع} أّما{ معنى:  يقول الزجاج سمعت:  النحاس قال

:  عبيد أبو وقال. الجنان اضوالري ، الجنة الروضة:  الضحاك قال} ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  فِي َفُھمْ {. فيه كنا ما غير في فخذ
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 مرتفع موضع في كانت إذا الروضة تكون ما أحسن:  غيره وقال. ترعة فھي مرتفعة كانت فإذا ، تسفل في كان ما الروضة

 :  األعشى قال كما ؛ غليظ

 ھطل مسبل عليھا جاد خضراء...  معشبة الحزن رياض من روضة ما

 مكتھل النبت بعميم مؤزر...  شرق كوكب منھا الشمس يضاحك

 األصل دنا إذ منھا بأحسن وال...  رائحة نشر منھا بأطيب يوما

. ھذا غير الترعة في قيل وقد. ترعة فھي مرتفعة وكانت نبت فيھا يكن لم فإن ، نبت فيھا كان إذا إال روضة لھا يقال ال أنه إال

:  الجوھري. منه أحسن شيء العرب عند يكن ولم ؛ البقول من الغدير حول ينبت ما العرب عند والروضة:  القشيري وقال

 من روضة الحوض وفي. ماء القربة نصف من نحو:  والروض. قبلھا ما لكسر ياء الواو صارت ، ورياض روض والجمع

 :  عمرو أبو وأنشد. أسفله غطى إذا ماء

 ِنضوتي منھا سقيت وروضة

 والحبرة. يفرحون:  السدي. يسرون وقيل. وقتادة مجاھد وقاله ؛ ينعمون وقيل. يكرمون:  عباس وابن الضحاك قال} ُيْحَبُرونَ {

 يحبره حبره:  ويقال ؛ السرور وھو الحبور:  الحبر:  الجوھري وقال. الماوردي ذكره ؛ والفرح السرور:  العرب عند

 من يفعول يحبور جلور. ويسرون ويكرمون ينعمون أي} ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  فِي َفُھمْ {:  تعالى قال ؛ وحبرة حبرا" بالضم"

 على:  قولھم من مشتق ھو:  يقول سليمان بن علي وسمعت. ونعمته أكرمته أي حبرته الكسائي وحكى:  النحاس. الحبور

 :  الشاعر قال. ھذا من مشتق والحبر. النعيم أثر عليھم يتبين} يحبرون{ فـ ؛ أثر أي حبرة أسنانه

 يسقيھا من حبار ترى أما...  فيھا وعرق الدلو تمأل ال

. الھيئة حسن جميال كان إذا والسبر الحبر حسن فالن:  يقال. يحسنون} ُيْحَبُرونَ { فـ ؛ التحسين وھو التحبير من أصله:  وقيل

 ومنه ؛ اسم واألول. حسنته إذا حبرا حبرته:  قولك مصدر كأنه وھذا ؛" بالفتح" والسبر الحبر حسن فالن:  أيضا ويقال

 ؛ الجنة في السماع:  قال} ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  فِي{ كثير أبي بن يحيى وقال" وسبره حبره ذھب لنارا من رجل يخرج: " الحديث

 وقال. والتقديس بالتسبيح الغناء رددت إال الجنة في شجرة تبق لم السماع في الجنة أھل أخذ إذا:  قال ، األوزاعي وقاله

 صالتھم سموات سبع أھل على قطع السماع في أخذ فإذا ، لإسرافي من صوتا أحسن هللا خلق من أحد ليس:  األوزاعي

 حلقة تبق ولم ، وانفتح ارتج إال باب وال ستر يبق ولم ، رددت إال الجنة في شجرة تبق ولم:  األوزاعي غير زاد. وتسبيحھم

 بفنون المقاصب تلك فزمرت مقاصبھا في الصوت أھبوب وقع إال الذھب أجام من أجمة تبق ولم ، طنينھا بألوان طنت إال

 أن المالئكة إلى وتعالى تبارك هللا ويوحي ، بألحانھا والطير ، بأغانيھا غنت إال العين الحور جوار من جارية تبق ولم ، الزمر

 ھذه فتختلط روحانيين وأصوات بألحان فيجاوبون الشيطان مزامير عن أسماعھم نزھوا الذين عبادي وأسمعوا جاوبوھم

 بصوت ربه بتمجيد داود فيندفع ؛ فمجدني عرشي ساق عند قم داود يا:  ذكره جل هللا يقول ثم ، احدةو رجة فتصير األصوات

. هللا رحمه الحكيم الترمذي ذكره. }ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  فِي َفُھمْ {:  تعالى قوله فذلك ؛ اللذة وتتضاعف ويجليھا األصوات يغمر
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 األزواج من فيھا وما الجنة فذكر ؛ الناس يذكر كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الدرداء أبي حديث من الثعلبي وذكر

 الجنة في إن ، أعرابي يا نعم: " فقال ؟ سماع من الجنة في ھل ، هللا رسول يا:  فقال أعرابي القوم أخريات وفي ؛ والنعيم

 رجل فسأل" الجنة نعيم أفضل فذلك قط ثلھابم الخالئق تسمع لم بأصوات يتغنين خمصانية بيضاء كل من األبكار حافتاه لنھرا

 .األسفل الضخمة ، البطن الخمصانة ، األعلى المرھفة:  والخمصانية. بالتسبيح:  فقال ؟ يتغنين بماذا:  الدرداء أبا

 أُْخفِيَ  َما َنْفسٌ  َتْعلَمُ  َفال{:  الحق قوله من ھذا وأين. األقوال تلك بين تعارض فال ؛ واإلكرام والسرور النعيم من كله وھذا:  قلت

ةِ  ِمنْ  لَُھمْ   وقد". بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما فيھا: " السالم عليه وقوله. يأتي ما على} أَْعُينٍ  قُرَّ

 في فتقع العرش تحت من ريحا هللا بعث السماع الجنة أھل أراد فإذا ، فضة من أجراس عليھا ألشجارا الجنة في إن: " روي

 .الزمخشري ذكره". طربا لماتوا الدنيا أھل سمعھا لو بأصوات األجراس تلك فتحرك األشجار تلك

ا{] 16: [ اآلية ُبوا َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ  }ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  فِي َفأُولَئِكَ  اآلِخَرةِ  َولَِقاءِ  بِآياتَِنا َوَكذَّ

ا{:  تعالى قوله  أي} ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  فِي َفأُولَِئكَ {. بالبعث أي} اآلِخَرةِ  َولَِقاءِ {. فيه الكالم تقدم} ِبآياِتَنا ُبواَوَكذَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ

 قاله ؛ به نزل أي} اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َحَضرَ  إَِذا{:  تعالى قوله ومنه ؛ نازلون:  وقيل. معذبون:  وقيل. مجموعون:  وقيل. مقيمون

 .متقارب والمعنى ، شجرة ابن

ِ  َفُسْبَحانَ {] 17: [ اآلية  }ُتْصبُِحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  هللاَّ

َماَواتِ  فِي اْلَحْمدُ  َولَهُ {] 18: [ اآلية ً  َواألَْرِض  السَّ  }ُتْظِھُرونَ  َوِحينَ  َوَعِشّيا

 :  مسائل ثالث فيه

 الصالة على والحض بالعبادة باألمر للمؤمنين خطاب أنه:  األول : أقوال ثالثة فيه اآلية} هللاَِّ  َفُسْبَحانَ {:  تعالى قوله - األولي

ِ  َفُسْبَحانَ {:  تعالى هللا قال:  فقال ؟ أين:  له قيل ؛ القرآن في الخمس الصلوات:  عباس ابن قال. األوقات ھذه في  ِحينَ  هللاَّ

ً َوَعِشيّ { الفجر صالة} ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ { والعشاء المغرب صالة} ُتْمُسونَ   الضحاك وقاله ؛ الظھر} ُتْظِھُرونَ  َوِحينَ { العصر} ا

: قالوا ؛ والظھر والعصر والصبح المغرب:  صلوات أربع على تنبيه اآلية أن:  وقتادة أيضا عباس ابن وعن. جبير بن وسعيد

ً { في أخرى آية في ھي اآلخرة والعشاء  ھذه أن على التفسير أھل:  سالنحا وقال. العورة أوقات ذكر وفي} اللَّْيلِ  ِمنَ  َوُزلَفا

 في هللا فسبحوا:  عندي حقيقته:  يقول سليمان بن على وسمعت. الصلوات في} ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  هللاَِّ  َفُسْبَحانَ { اآلية

 ذكره ؛ بحونتص وحين تمسون حين هللا فسبحوا:  الثالث والقول. الثاني القول وھو ؛ الصالة في التسبيح ألن ، الصلوات

:  وجھان بالتسبيح الصالة تسمية وفي. تصبحون وحين تمسون حين  فصلوا:  فيه ولفظه ، األول القول وذكر. الماوردي

 النبي قول ومنه ؛ الصالة والسبحة السبحة من مأخوذ:  الثاني. والسجود الركوع في التسبيح ذكر من تضمنھا لما:  أحدھما

 .صالة أي" القيامة يوم سبحة لھم نتكو: " وسلم عليه هللا صلى

 



10 

 

َماَواتِ  فِي اْلَحْمدُ  َولَهُ {:  تعالى قوله -الثانية  معنى:  وقيل. وأالئه نعمه على الحمد بدؤوب الكالم بين اعتراض} َواألَْرِض  السَّ

 على والحض تعالى هللا ظيمتع نوع من  الحمد فإن ؛ أظھر واألول. الحمد بقراءة الختصاصھا له الصالة أي} اْلَحْمدُ  َولَهُ {

 سورة وفي. النھار يتقدم الليل ألن المغرب بصالة وبدأ. أعلم وهللا ، الصالة خالف آخر نوعا فيكون ؛ نعمته ودوام عبادته

 باسم الليل صالة وخص:  الماوردي. وسلم عليه هللا صلى بالنبي جبريل صالھا صالة أول ھي إذ الظھر بصالة بدأ} سبحان{

 خلوة على الليل وفي ، عليھا تعالى هللا حمد توجب أحوال في متقلبا النھار في لإلنسان ألن الحمد باسم النھار صالةو التسبيح

 فسميت أخص بالليل والتسبيح ، النھار صالة به فسميت أخص بالنھار الحمد صار فلذلك ؛ فيھا األسواء من هللا تنزيه توجب

 .الليل صالة به

 والقول ، تخفيفا فيه فحذف ؛ فيه تصبحون وحينا فيه تمسون حينا:  والمعنى} ُتْصِبُحونَ  َوِحيَنا ُتْمُسونَ  يَناحِ { عكرمة قرأ - الثالثة

قُوا{ في كالقول فيه ً  َواتَّ ً  َنْفسٍ  َعنْ  َنْفسٌ  َتْجِزي ال َيْوما ً } {َشْيئا  إلى المغرب صالة من والعشية العشي:  الجوھري قال} َوَعِشّيا

 ، عشيانا صغروا كأنھم ؛ مكبره قياس غير على ، عشيان:  العشي وتصغير. أمس وعشي أمس عشية تيتهأ:  تقول ؛ العتمة

. عشيشيات والجمع ، عشيشية العشية وتصغير. عشيشيات والجمع ، عشيشيان:  تصغيره في أيضا وقيل. عشيانات والجمع

 ، الفجر طلوع إلى الشمس زوال من العشاء أن قوم موزع. والعتمة المغرب إن والعشاء. العشي مثل" والمد بالكسر" والعشاء

 :  وأنشدوا

 النھار انتصف بعدما عشاء...  بليل سحرا غدوة غدونا

 ، للمغيب الشمس ميل عند النھار آخر والعشاء ، المغيب بعد الظالم بدو المساء أن:  والعشاء المساء بين والفرق:  الماوردي

 .الشمس نور كنقص الناظر من ورالن نقص وھو العين عشا من مأخوذ وھو

 }ُتْخَرُجونَ  َوَكَذلِكَ  َمْوتَِھا َبْعدَ  اأْلَْرضَ  َوُيْحيِي اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ {] 19: [ اآلية

 ؛ القياس صحة على دليل ھذا وفي. بالبعث يحييكم كذلك ، ھمودھا بعد النبات بإخراج األرض أحيا كما أي ؛ قدرته كمال بين

 }اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  َوُيْخِرجُ { بيان} عمران آل{ في مضى وقد

 }َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  أَْنُتمْ  إَِذا ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  أَنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 20: [ اآلية

ً  ِسُكمْ أَْنفُ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 21: [ اآلية ةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيَھا لَِتْسُكُنوا أَْزَواجا  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّ
ُرونَ   }َيَتَفكَّ

َماَواتِ  َخْلقُ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 22: [ اآلية  }لِْلَعالِِمينَ  ياتٍ آَل  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوأَْلَوانُِكمْ  أَْلِسَنتُِكمْ  َواْختاِلفُ  َواألَْرِض  السَّ

َھارِ  بِاللَّْيلِ  َمَناُمُكمْ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 23: [ اآلية  }َيْسَمُعونَ  لَِقْومٍ  آلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َواْبتَِغاُؤُكمْ  َوالنَّ

ً  اْلَبْرقَ  ُيِريُكمُ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 24: [ اآلية ً  َخْوفا لُ  َوَطَمعا  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َمْوتَِھا َبْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفُيْحيِي َماءً  َماءِ السَّ  ِمنَ  َوُيَنزِّ
 }َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ 
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َماءُ  َتقُومَ  أَنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 25: [ اآلية  }َتْخُرُجونَ  أَْنُتمْ  إَِذا اأْلَْرِض  ِمنَ  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ  إَِذا ُثمَّ  بِأَْمِرهِ  َواألَْرضُ  السَّ

َماَواتِ  فِي َمنْ  َولَهُ {] 26: [ ةاآلي  }َقانُِتونَ  لَهُ  ُكلٌّ  َواألَْرِض  السَّ

 منه أباكم خلق أي ؛ تراب من خلقكم أن ووحدانيته ربوبيته عالمات من أي} ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {:  تعالى قوله

ً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ { وكذا باالبتداء رفع موضع في} أنْ { و. }األنعام{ في ھذا بيان مضى وقد ، كاألصل والفرع  .} أَْزَواجا

 ومن ؛ عبثا ليخلقكم يكن فلم ، معايشكم قوام ھو فيما تتصرفون ناطقون عقالء أنتم ثم} َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  أَْنُتمْ  إَِذا ُثمَّ {:  تعالى قوله

ً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ {:  نىومع. والتسبيح للعبادة أھل فھو ھذا على قدر } أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ {. إليھا تسكنون نساء أي لتسكنوا} أَْزَواجا

ةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ {. قتادة قاله ؛ آدم ضلع من خلقھا ، حواء المراد:  وقيل. جنسكم ومن الرجال نطف من أي  ابن قال} َوَرْحَمةً  َمَودَّ

. بعض على بعضھم قلوبھم عطف والرحمة المودة:  وقيل. الحسن وقاله ؛ الولد والرحمة ، اعالجم المودة:  ومجاھد عباس

 والرحمة ، امرأته الرجل حب المودة:  قال عباس ابن عن معناه وروي ؛ الشفقة:  والرحمة ، المحبة:  المودة:  السدي وقال

 خلقه بدئ منه الذي الفرج وفيه ، األرض قوة فيهو ، األرض من أصله الرجل إن:  ويقال. بسوء يصيبھا أن إياھا رحمته

 أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {:  وقال. اآلية} ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {:  تعالى هللا قال ؛ للرجل سكنا المرأة وخلقت ، سكن إلى فيحتاج

ً  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ   إذا الفرج أن وذلك ، القوة غليان من فيه مما إليھا سكونه بالمرأة الرجل ارتفاق أولف} إِلَْيَھا لَِتْسُكُنوا أَْزَواجا

 َوَتَذُرونَ {:  تعالى هللا قال ، منھن البضع خلق وللرجال ، الھياج من يتخلص وبھا يسكن فإليھا ، إليه الصلب ماء ھيج فيه تحمل

 وقت كل في بذله فعليھا ، للرجال منھن خلق الموضع ذلك أن الرجال وجل عز هللا فأعلم} أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َربُُّكمْ  لَُكمْ  َخلَقَ  َما

 قال ھريرة أبي حديث من مسلم صحيح في ثبت ما ذلك من ويكفيك ؛ عظيم حرج وفي ظالمة فھي منعته فإن ؛ الزوج يدعوھا

 في الذي كان إال عليه فتأبى راشھاف إلى امرأته يدعو رجل من ما بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

". تصبح حتى المالئكة لعنتھا زوجھا فراش ھاجرة المرأة باتت إذا: "  آخر لفظ وفي". عنھا يرضى حتى عليھا ساخطا السماء

َماَواتِ  َخْلقُ  آَياِتهِ  َوِمنْ { } َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  فُ َواْخِتال{. الخالق ھو هللا بأن يعترفون وكانوا. }البقرة{ في تقدم} َواألَْرِض  السَّ

 البياض من:  الصور في األلوان واختالف. والرومية والتركية والعجمية العربية من:  اللغات اختالف وفيه ؛ الفم في اللسان

 علف من وال النطفة فعل من األشياء ھذه وليس. اآلخر وبين بينه تفرق وأنت إال أحدا ترى تكاد فال ؛ والحمرة والسواد

} لِْلَعالِِمينَ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {. البارئ المدبر على دليل أدل من فھذا ؛ تعالى هللا ھو الفاعل أن فعلم ، فاعل من بد فال األبوين؛

 تقديم اآلية ھذه في:  لقي} َوالنََّھارِ  ِباللَّْيلِ  َمَناُمُكمْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {. عالم جمع الالم بكسر} للعالِمين{:  حفص وقرأ. والفاجر للبر أي

 ، عليه وعطفه بالليل التصاله الجر حرف فحذف ؛ بالنھار فضله من وابتغاؤكم بالليل منامكم آياته ومن:  والمعنى ، وتأخير

 ، الموت على دليال بالليل النوم فجعل ؛ خاصة الظاھر االسم في عليه بالمعطوف اتصلت إذا الجر حرف مقام تقوم والواو

. فيتبعونه الحق يسمعون:  وقيل. وتدبر تفھم سماع يريد} َيْسَمُعونَ  لَِقْومٍ  آلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {. البعث على دليال نھاربال والتصرف

 القرآن تلي إذا من منھم كان:  وقيل. متقارب والمعنى ؛ فيصدقونه القرآن يسمعون:  وقيل. فيخافونه الوعظ يسمعون:  وقيل

ً  اْلَبْرقَ  ُيِريُكمُ  آَياِتهِ  َوِمنْ {. عليه الدالئل ھذه وجل عز هللا فبين ؛ يسمع ال حتى أذنيه سد حاضر وھو ً  َخْوفا  المعنى:  قيل} َوَطَمعا

 :  طرفة قال ؛ عليه الكالم لداللة} أن{ فحذف ، يريكم أن
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 مخلدي أنت ھل اللذات أشھدَ  وأن...  الوغى أحُضرُ  الالئمي أيھذا أال

 :  الشاعر قال كما ؛ البرق بھا يريكم آية آياته ومن أي:  وقيل. آياته من البرق ويريكم أي ؛ تأخيروال التقديم على ھو:  وقيل

 أكدح العيش أبتغي وأخرى أموت...  فمنھما تارتان إال الدھر وما

ً َخْوف{. جملة على جملة عطف فيكون ، الزجاج قاله ؛ آياته من وطمعا خوفا البرق يريكم أنه آياته من أي:  وقيل  أي} ا

ً {. للمسافر ً { :  الضحاك. قتادة قاله ؛ للمقيم} َوَطَمعا ً { ، الصواعق من} َخْوفا ً {:  سالم بن يحيى. الغيث في} َوَطَمعا  من} َخْوفا

ً { ، الزرع يھلك أن البرد ً {:  بحر ابن. الزرع يحيي أن المطر في} َوَطَمعا } وطمعا{ ، يمطر ال ُخلَّبا برقا البرق يكون أن} َخْوفا

 :  الشاعر قول وأنشد ؛ ممطرا يكون نأ

 معه الغيث ما البرق خير إن...  خلّبا برقا برقك يكن ال

 :  آخر وقال

 الغمام برق لھا عدي سوى...  زاد بغير المياه أرد فقد

 السحاب:  أيضا والخلب. خلب كبرق أنت إنما:  ينجز وال يعد لمن قيل ومنه ؛ خادع كأنه فيه غيث ال الذي:  الخلّب والبرق

 .باإلضافة ، خلب برق:  ويقال. فيه مطر ال الذي

لُ {:  تعالى قوله َماءِ  ِمنَ  َوُيَنزِّ  َتقُومَ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {. تقدم} َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َمْوتَِھا َبْعدَ  األَْرضَ  ِبهِ  َفُيْحِيي َماءً  السَّ

َماءُ   أي ؛ وحكمته بتدبيره:  وقيل. عمد بال بقدرته واستمساكھا قيامھا أي ؛ تقدم كما رفع محل في} أَنْ { }ِبأَْمِرهِ  َواألَْرضُ  السَّ

 أي} َتْخُرُجونَ  أَْنُتمْ  إَِذا األَْرِض  ِمنَ  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ  إَِذا ُثمَّ {. واحد والمعنى ؛ بإذنه} ِبأَْمِرهِ {:  وقيل. الخلق لمنافع عمد بغير يمسكھا

 يجيب كما ؛ تلبث وال توقف غير من ذلك وجود سرعة والمراد ؛ قبوركم من يبعثكم أن على قادر األشياء ھذه فعل الذي

 :  القائل قال كما ؛ مدعوه المطاع الداعي

 أسرع ھو أو الطود برأس دعوت...  فكأنما باسمه كليبا دعوت

 ذلك من يكون ما لعظم} ثم{ بـ واألرض لسمواتا قيام على ھذا عطف وإنما. تدھده إذا الحجر أو الصدى:  الطود برأس يريد

 قال كما ؛ تنظر قامت إال واآلخرين األولين من نسمة تبقى فال ؛ قوموا القبور يأھل:  يقول أن وھو ، مثله على واقتداره األمر

 تعالى قوله في والثانية ، للشرط} َدَعاُكمْ  إَِذا{ :  ىتعال قوله في األولى} إذا{و} َيْنُظُرونَ  قَِيامٌ  ُھمْ  َفإَِذا أُْخَرى فِيهِ  ُنفِخَ  ُثمَّ {:  تعالى

 في واختلفوا. }َتْخُرُجونَ { في ھنا التاء فتح على القراء وأجمع. الشرط جواب في الفاء مناب تنوب وھي ، للمفاجأة} أَْنُتمْ  إَِذا{: 

. عبيد أبو يميل وإليه ، بالفتح:  العراق أھل أوقر ، التاء بضم} ُتْخَرُجونَ  َوِمْنَھا{:  المدينة أھل فقرأ} األعراف{ في التي

 كان إذ ؛ أشبه بالضم} األعراف{ في التي في الكالم فنسق ، الكالم لنسق بينھما فرقوا المدينة أھل أن إال ، متقاربان والمعنيان

 فالفعل ؛ أطعتم أي تمخرج دعاكم إذا أي ؛ الكالم بنسق أشبه الروم سورة في والفتح. اإلخراج وكذا ، فعلھم من ليس الموت

 ، وفتحھا التاء بضم} تخرجون{ وقرئ. ويأتي تقدم ما على ؛ اآلخرة النفخة إسرافيل نفخة عند ھو إنما الخروج وھذا. أشبه بھم
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َماَواتِ  فِي َمنْ  َولَهُ {. أعلم وهللا ، الفرق من ذكرناه ما يذكر ولم ، شيئا ھذا على يزد ولم الزمخشري ذكره  خلقا} َواألَْرِض  السَّ

 فھو القرآن في قنوت كل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي عن روي} َقاِنُتونَ  لَهُ  ُكلٌّ {. وعبدا وملكا

 مالك وأبو عكرمة قاله ؛ داللة وإما قالة إما ، بالعبودية مقرون} َقاِنُتونَ {:  وقيل. انقياد طاعة مطيعون:  النحاس قال". طاعة

 َيقُومُ  َيْومَ {:  قال كما ؛ القيامة يوم قائم أي} َقاِنُتونَ  لَهُ  ُكلٌّ {:  أنس بن الربيع. مصلون} َقانُِتونَ {:  عباس ابن لوقا. والسدي

 .مخلصون} قانتون َقانُِتونَ { جبير بن سعيد. له عبد أنه بالشھادة قائم له كل:  الحسن. للحساب أي} اْلَعاَلِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ 

ُ  الَِّذي َوُھوَ {] 27: [ اآلية َماَواتِ  فِي اأْلَْعَلى اْلَمَثلُ  َولَهُ  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبدأ  }اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواأْلَْرِض  السَّ

ُ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى قوله  الموت بعد فإحياؤه إعادته وأما ، والدته قبل حمالر في فبعلوقه خلقه بدء أما} ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبدأ

 ذلك أكد ثم ، الغائب على بالشاھد استدالال ؛ إعادته من يخفى ما على دليال خلقه ابتداء من علم ما فجعل ؛ للبعث الثانية بالنفخة

} َوُيِعيدُ  ُيْبِدئُ  ُھوَ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله دليله ؛ بدئي أبدأ من} اْلَخْلقَ  َيْبدئُ {:  عمر وابن مسعود ابن وقرأ} َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ { بقوله

 خثيم بن الربيع قاله ؛ عليه ھين اإلعادة أي ؛ ھين بمعنى} أْھَونُ {و} َتُعوُدونَ  َبَدأَُكمْ  َكَما{:  سبحانه قوله العامة قراءة ودليل

 تفضيل عن يعبر أھون جعل ومن:  عبيدة أبو قال. شيء من هللا على أھون شيء ليس ألنه ؛ ھين بمعنى فأھون. والحسن

 }ِحْفُظُھَما َيُؤوُدهُ  َوال{:  وبقوله} َيِسيراً  هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  َوَكانَ {:  تعالى بقوله مردود فقوله شيء على شيء

 :  الفرزدق قول ومنه ، فاعل على أفعل تحمل والعرب

 وأطول أعز دعائمه بيتا...  لنا بنى السماء سمك الذي إن

 :  آخر وقال. طويلة عزيزة عائمهد أي

 أول المنية تعدو أينا على...  ألوجل وإني أدري ما لعمرك

 :  أيضا عبيدة أبو وأنشد. لوجل إني:  أراد

 ألميل الصدود مع إليك قسما...  وإنني الصدود ألمنحك إني

 :  يحيى بن أحمد وأنشد. لمائل أراد

 بأوحد فيھا تلس سبيل فتلك...  أمت وإن أموت أن رجال تمنى

 :  آخر وقال. بواحد أراد

 وأفضل السنين عند لمعروفه...  لباذل الزبرقان إن لعمرك

 عليه وھو{ مسعود بن عبدهللا قراءة في:  قال قتادة عن معمر وروى. الكبير هللا معناه إنما ؛ أكبر هللا:  قولھم ومنه. وفاضل أي

 كان وإن ، أيسر أي ؛ البداية من -  هللا على أي - عليه أھون اإلعادة نأ المعنى إن:  والضحاك وعكرمة مجاھد وقال. } ھين
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 الخالئق على الشيء إعادة:  يقول ؛ لعباده تعالى هللا ضربه مثل ھذا أن ووجھه. عباس ابن وقاله ؛ ھينا تعالى هللا على جميعه

 في الضمير:  وقيل. اإلنشاء من عليه أھون ينكمب وفيما عندكم البداية على قدر لمن البعث يكون أن فينبغي ؛ ابتدائه من أھون

 ؛ فيكونون كونوا:  لھم ويقال فيقومون واحدة صيحة بھم يصاح ، الخلق على أي ، عليه أھون وھو أي ؛ للمخلوقين} َعلَيهِ {

 عباس ابن وقاله. ساءن أو رجاال ثم شبانا ثم غلمانا ثم أطفاال ثم أجنة ثم مضغا ثم علقا ثم نطفا يكونوا أن من عليھم أھون فذلك

 :  قال ؛ أسھل أھون وقيل. وقطرب

 ويتوق واله إليھا يحن...  النوى شطت أن أسماء على وھان

 تعجب:  عكرمة. بعزيز هللا على شيء ما:  قال} َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ {:  تعالى قوله في خثيم بن الربيع وقال ، عليھا سھل أي

 أي ؛ الصفة المثل:  الخليل وقال. كان وعز جل أراده ما أي} األَْعلَى اْلَمَثلُ  َولَهُ {. اآلية ھذه تفنزل الموتى هللا إحياء من الكفار

َماَواتِ  فِي{ األعلى الوصف وله . ذلك في الكالم مضى وقد. صفتھا أي} اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ {:  قال كما} َواألَْرِض  السَّ

 الوصف ھو الذي األرفع أي ، األعلى الوصف له الذي أي:  ومعناه ؛ هللا إال إله ال قول} األَْعلَى لُ اْلَمثَ {:  مجاھد وعن

 على} أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َمَثالً  لَُكمْ  َضَربَ {:  تعالى قوله ويعضده ؛ هللا إال إله ال أن شھادة األعلى المثل إن:  قتادة قال وكذا. بالوحدانية

َماَواتِ  فِي األَْعَلى اْلَمَثلُ  َولَهُ {:  الزجاج وقال. تعالى هللا شاء إن آنفا نبينه ما  قد} َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ {:  قوله أي} َواألَْرِض  السَّ

 .تقدم} اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { شيء كمثله ليس أي:  عباس ابن وقال. األول التفسير يريد ؛ ويسھل يصعب فيما مثال لكم ضربه

 َتَخافُوَنُھمْ  َسَواءٌ  فِيهِ  َفأَْنُتمْ  َرَزْقَناُكمْ  َما فِي ُشَرَكاءَ  ِمنْ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما ِمنْ  لَُكمْ  َھلْ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َمَثالً  لَُكمْ  َضَربَ {] 38: [ اآلية
لُ  َكَذلِكَ  أَْنفَُسُكمْ  َكِخيَفتُِكمْ   }َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  اآلياتِ  ُنَفصِّ

 :  مسألتان فيه

:  قال كأنه ؛ لالبتداء األولى} من{ فـ} أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما{:  قال ثم ؛} ُشَرَكاءَ  ِمنْ {:  قال ثم} أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ {:  تعالى قوله - ألوليا

 كفار في نزلت واآلية. االستفھام لتأكيد زائدة والثالثة ، للتبعيض والثانية. أنفسكم وھي منكم شيء أقرب من وانتزعه مثال أخذ

 ھذا:  قتادة وقال. جبير بن سعيد قال ؛ ملك وما تملكه ، لك ھو شريكا إال لك شريك ال لبيك:  التلبية في يقولون كانوا ، قريش

 ألنفسكم بھذا ترضوا لم فإذا ، مثله ونفسه ماله في مملوكه يكون أن أحدكم يرضى ھل:  والمعنى ؛ للمشركين هللا ضربه مثل

 .شركاء  جعلتم فكيف

 وذلك ، سبحانه هللا عن ونفيھا بعض إلى بعضھم الفتقار المخلوقين بين الشركة في أصل اآلية ھذه:  العلماء بعض قال -الثانية

ا لَُكمْ  َھلْ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َمَثالً  لَُكمْ  َضَربَ {:  وعز جل قال لما أنه  شركاءنا اعبيدن ليس:  يقولوا أن فيجب ، اآلية} أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  ِممَّ

 حكم فھذا ؛ خلقي في شركائي عبيدي وتجعلوا عبيدكم مشاركة عن نفوسكم تنزھوا أن يتصور فكيف:  لھم فيقال ، رزقتنا فيما

 أن فيبطل تعالى  عبيد كلھم والخلق السادة يملكه فيما وسادتھم العبيد بين الشركة بطلت فإذا ، قلب وعمى نظر وقلة فاسد

 الشركة إذ ، شريك له يكون أن يستحيل واحد أنه إال يبق فلم ؛ أفعاله من شيء في تعالى  ريكاش العالم من شيء يكون

 .وعز جل ذلك عن منزه األزلي والقديم ؛ والعمل بالمال بعضا بعضنا معاونة إلى مفتقرون ونحن ، المعاونة تقتضي
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 في المسألة ھذه بتصحيح إال تصح ال البدنية العبادات جميع ألن ؛ الفقه في كامل ديوان حفظ من للطالب أفضل المسألة وھذه

 .ذلك فافھم ، القلب

َبعَ  َبلِ {] 29: [ اآلية ُ  أََضلَّ  َمنْ  َيْھِدي َفَمنْ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  أَْھَواَءُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اتَّ  }َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَما هللاَّ

 في أھوائھم باتباع األصنام يعبدون أنھم ذكر الحجة عليھم قامت لما} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  أَْھَواَءُھمْ  واَظَلمُ  الَِّذينَ  اتََّبعَ  َبلِ {:  تعالى قوله

ُ  أََضلَّ  َمنْ  َيْھِدي َفَمنْ {. ذلك في األسالف وتقليد عبادتھا  َوَما{. القدرية على رد ھذا وفي. تعالى هللا أضله لمن ھادي ال أي} هللاَّ

 .} َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُھمْ 

ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {] 30: [ يةآ ً  لِلدِّ ِ  فِْطَرتَ  َحنِيفا ِ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  ال َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَّتِي هللاَّ ينُ  َذلِكَ  هللاَّ  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ
 }َيْعلَُمونَ  ال

ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {:  تعالى قوله ً  لِلدِّ ِ  تَ فِْطرَ  َحِنيفا  :  مسائل ثالث فيه} هللاَّ

ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ { معنى ألن:  قال. هللا فطرة اتبع بمعنى منصوب} فِْطَرتَ {:  الزجاج قال - األولي  واتبع الحنيف الدين اتبع} لِلدِّ

:  وقيل. فطرة ذلك الناس هللا رفط:  ذلك معنى ألن} َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {:  معنى من مصدر} هللاَِّ  فِْطَرتَ {:  الطبري وقال. هللا فطرة

ً { على الوقف يكون القول ھذا وعلى ؛ له الناس خلق الذي هللا دين اتبعوا ذلك معنى  يكون األولين القولين وعلى. تاما} َحِنيفا

ً { على يوقف فال ، متصال  إاِلَّ  َواألِْنسَ  نَّ اْلجِ  َخلَْقتُ  َوَما{:  وعز جل قال ، له يخلقون الناس ألن دينا الفطرة وسميت. } َحِنيفا

 عليه هللا صلى للنبي} َوْجَھكَ  أَقِمْ  َوأَنْ { بـ والخطاب. } َفلََھا أََسأُْتمْ  َوإِنْ {:  تعالى كقوله ؛ لھا بمعنى} َعلَْيَھا{:  ويقال} لَِيْعُبُدونِ 

ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {:  قال كما ؛ المستقيم للدين وجھه بإقامة أمره ، وسلم  تقويم ھو الوجه وإقامة. اإلسالم دين وھو} مِ اْلَقيِّ  لِلدِّ

 الخطاب ھذا في ودخل. وأشرفه اإلنسان حواس جامع ألنه بالذكر الوجه وخص ؛ الدين أعمال في الجد على والقوة المقصد

ً { و. التأويل أھل من باتفاق أمته  .المنسوخة المحرفة األديان جميع عن مائال معتدال معناه} َحِنيفا

 رواية في - الفطرة على يولد إال مولود من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الصحيح في -الثانية

 أبو يقول ثم" جدعاء من فيھا تحسون ھل جمعاء بھيمة البھيمة تنتج كما ويمجسانه وينصرانه يھودانه أبواه - الملة ھذه على

ِ  فِْطَرتَ { ؛ شئتم إن واقرؤوا:  ھريرة " تجدعونھا أنتم تكونوا حتى: " رواية في ،} هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  ال َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَّ

 .مسلم لفظ" . عاملين كانوا بما أعلم هللا: " قال ؟ صغيرا يموت من أفرأيت ؛ هللا رسول يا:  قالوا

 وابن ھريرة أبو قاله ؛ اإلسالم منھا ؛ متعددة أقوال على والسنة كتابال في المذكورة الفطرة معنى في العلماء واختلف - الثالثة

 وعضدوا ، ھريرة أبي وحديث باآلية واحتجوا ؛ التأويل أھل من السلف عامة عند المعروف وھو:  قالوا ؛ وغيرھما شھاب

 في هللا حدثني بما أحدثكم الأ: " يوما للناس قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن المجاشعي حمار بن عياض بحديث ذلك

.." وحراما حالال هللا أعطاھم مما فجعلوا فيه حرام ال حالال المال وأعطاھم ، مسلمين حنفاء وبنيه آدم خلق هللا أن ، كتابه

 ھذا وعلى ، اإلسالم سنن من وھو ، الشارب قص منھا فذكر" الفطرة من خمس: " وسلم عليه هللا صلى وبقوله. الحديث

 من أخرجھم حين آدم ذرية على هللا أخذه الذي الميثاق على الكفر من سليما خلق الطفل أن:  الحديث معنى فيكون التأويل
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 التي البداءة ھي الفطرة:  آخرون وقال. كفار أوالد أو كانوا مسلمين أوالد ؛ الجنة في يدركوا أن قبل ماتوا إذا وأنھم ، صلبه

 عند إليه يصيرون ما وإلى ، والشقاء والسعادة والموت للحياة ابتدأھم أنه من خلقه عليه هللا فطر ما على أي ؛ عليھا هللا ابتدأھم

 أدري أكن لم:  قال أنه عباس ابن عن روي بما واحتجوا ؛ المبتدئ:  والفاطر. البداءة العرب كالم في والفطرة:  قالوا. البلوغ

:  المروزي قال. ابتدأتھا أي ؛ فطرتھا أنا:  أحدھما فقال ، ربئ في يختصمان أعرابيان أتى حتى واألرض السموات فاطر ما

 باب في وذكر موطئه في مالك رسمه ما:  له التمھيد كتاب في عمر أبو قال. تركه ثم القول ھذا إلى يذھب حنبل بن أحمد كان

 هللا قول في القرظي كعب عن روي ما به احتجوا ومما. أعلم وهللا ، ھذا نحو ذلك في مذھبه أن على يدل - اآلثار من فيه القدر

ً {:  تعالى ً  َھَدى َفِريقا اللَةُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  َوَفِريقا  الھدى، بأعمال عمل وإن الضاللة إلى صيره للضاللة خلقه هللا ابتدأ من:  قال} الضَّ

 بأعمال وعمل الضاللة على سإبلي خلق هللا ابتدأ ، الضاللة بأعمال عمل وإن الھدى إلى صيره الھدى على خلقه هللا ابتدأ ومن

 .الكافرين من وكان:  قال ، خلقه عليه ابتدأ ما إلى هللا رده ثم ، المالئكة مع السعادة

 هللا رسول دعي:  قالت عنھا هللا رضي عائشة حديث من مرفوعا معناه وجاء} األعراف{ في ھذا كعب قول مضى قد:  قلت

 يعمل لم ، الجنة عصافير من عصفور لھذا طوبى ، هللا رسول يا:  فقلت اراألنص من غالم جنازة إلى وسلم عليه هللا صلى

 أھال للنار وخلق ، أبائھم أصالب في وھم لھا خلقھم أھال للجنة خلق هللا إن ، عائشة يا ذلك غير أو: " قال ، يدركه ولم السوء

 خرج:  قال عمرو بن عبدهللا عن ترمذيال عيسى أبو وخرج. السنن في ماجة ابن خرجه" أبائھم أصالب في وھم لھا خلقھم

 أن إال ، هللا رسول يا ال:  فقلنا ؟" الكتابان ھذان ما أتدرون: " فقال كتابان يده وفي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا

 على أجمل ثم وقبائلھم أبائھم وأسماء الجنة أھل أسماء فيه العالمين رب من كتاب ھذا: " اليمنى يده في للذي فقال ؛ تخبرنا

 وأسماء النار أھل أسماء فيه العالمين رب من كتاب ھذا -  شماله في للذي قال ثم -  أبدا منھم ينقص وال فيھم يزاد فال أخرھم

: فرقة وقالت. حسن حديث:  فيه وقال ، الحديث وذكر." أبدا منھم ينقص وال فيھم يزاد فال أخرھم على أجمل ثم وقبائلھم أبائھم

 المراد وإنما ، العموم" الفطرة على يولد مولود كل: " السالم عليه قوله وال} َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ {:  تعالى ولهبق المراد ليس

 َذَرْأَنا َولََقدْ {:  تعالى قال كما ؛ للنار أقواما خلق أنه ثبت وقد ، أحد كفر لما اإلسالم على الجميع فطر لو إذا ؛ المؤمنون بالناس

 أبو وروى. كافرا طبع يوم طبع:  الخضر قتله الذي الغالم في وقال. وبيضاء سوداء آدم صلب من الذرية خرجوأ} لَِجَھنَّمَ 

 آدم بني إن أال: " قال أن حفظنا فيما وكان:  وفيه ؛ بنھار العصر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى:  قال الخدري سعيد

 ومنھم ، كافرا ويموت كافرا ويحيا كافرا يولد من ومنھم ، مؤمنا ويموت مؤمنا ويحيا مؤمنا يولد من فمنھم شتى طبقات خلقوا

 حسن القضاء حسن ومنھم ، مؤمنا ويموت كافرا ويحيا كافرا يولد من ومنھم ، كافرا ويموت مؤمنا ويحيا مؤمنا يولد من

:  قالوا. سعيد أبي عن نضرة أبي عن زيد بن علي حدثنا:  قال الطيالسي مسند في سلمة بن زيد بن حماد ذكره" . الطلب

 السموات تدمر ولم} َشْيءٍ  ُكلَّ  ُتَدمِّرُ {:  وجل عز قوله إلى ترى أال ؛ العرب لسان في كثير الخصوص بمعنى والعموم

 الكالم تم:  ليالحنظ راھويه بن إسحاق وقال.الرحمة أبواب عليھم تفتح ولم} َشْيءٍ  ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا{:  وقوله. واألرض

ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {:  قوله عند ً  لِلدِّ ِ  فِْطَرتَ {:  قال ثم} َحِنيفا  صلى النبي أشار وإليه ، نار أو بجنة إما فطرة الخلق هللا فطر أي} هللاَّ

 ھي قال من:  العباس أبو يخناش قال} هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  ال{:  قال ولھذا" الفطرة على يولد مولود كل: " قوله في وسلم عليه هللا

 الحديث في وأما} هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  ال{:  قال تعالى هللا ألن ؛ القرآن في المذكورة بالفطرة يليق إنما فھذا والشقاوة السعادة سابقة

 عليھا خلق التي الخلقة ھي الفطرة:  والنظر الفقه أھل من طائفة وقالت. وتغير تبدل بأنھا الحديث بقية في أخبر قد ألنه ؛ فال
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 لخلقة مخالفة خلقة يريد ؛ المعرفة مبلغ بلغ إذا ربه بھا يعرف خلقة على يولد مولود كل:  قال فكأنه ؛ بربه المعرفة في المولود

َِّ  َحْمدُ الْ {:  وجل عز هللا لقول ؛ الخالق والفاطر ، الخلقة الفطرة أن على واحتجوا. معرفته إلى بخلقتھا تصل ال التي البھائم ِ 

َماَواتِ  َفاِطرِ  } َفَطَرُھنَّ  الَِّذي{:  وبقوله ، خلقني يعني} َفَطَرِني الَِّذي أَْعُبدُ  ال لِيَ  َوَما{:  وبقوله ، خالقھن يعني} َواألَْرِض  السَّ

 إنكار أو معرفة أو انإيم أو كفر على يفطر المولود يكون أن وأنكروا ؛ الخالق والفاطر ، الخلقة فالفطرة:  قالوا. خلقھن يعني

 يعتقدون ثم ؛ معرفة وال إنكار وال كفر وال إيمان معھا ليس وبنية وطبعا خلقة األغلب في السالمة على المولود وإنما:  قالوا

 تحسون ھل -  سالمة يعني -  جمعاء بھيمة البھيمة تنتج كما: " الحديث في بقوله واحتجوا. ميزوا إذا البلوغ بعد واإليمان الكفر

 آذانھا تقطع ثم ، نقصان فيھا ليس الخلق كاملة تولد ألنھا بالبھائم آدم بني قلوب فمثل. األذن مقطوعة يعني" جدعاء من يھاف

 وال ، إيمان وال كفر لھم ليس والدتھم حين في األطفال قلوب فكذلك:  يقول. سوائب وھذه بحائر ھذه:  فيقال ؛ وأنوفھا بعد

 قد األطفال كان ولو:  قالوا. أقلھم هللا وعصم ، أكثرھم فكفر الشياطين استھوتھم بلغوا فلما ، ائمةالس كالبھائم إنكار وال معرفة

 ويستحيل :  قالوا. يكفرون ثم يؤمنون نجدھم وقد ، أبدا عنه انتقلوا ما أمورھم أولية في واإليمان الكفر من شيء على فطروا

 هللا قال ، شيئا معھا يفقھون ال حال في أخرجھم هللا ألن ، إيمانا أو اكفر يعقل والدته حين في الطفل يكون أن المعقول في

ُ {:  تعالى َھاِتُكمْ  ُبُطونِ  ِمنْ  أَْخَرَجُكمْ  َوهللاَّ ً  َتْعلَُمونَ  ال أُمَّ . إنكار أو معرفة أو ، إيمان أو كفر منه استحال شيئا يعلم ال فمن} َشْيئا

:  تعالى قوله ھذا في أيضا الحجة ومن. عليھا الناس يولد التي الفطرة معنى في قيل ما أصح ھذا:  عبدالبر بن عمر أبو قال

َما{ ا َوَما{ :  وقال. بشيء يرتھن لم العمل وقت يبلغ لم ومن} َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ { و} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ  ُكنَّ

ِبينَ   أولى اآلخرة كانت الدنيا دار في عنھم واآلثام والحدود والقصاص القود دفع على أجمعوا ولما} َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

 باللسان قول:  واإليمان اإلسالم ألن ؛ شھاب ابن قال كما ، اإلسالم المذكورة الفطرة تكون أن ويستحيل. أعلم وهللا. بذلك

 عن الزھري سألت:  األوزاعي قول وأما. عقل ذو ذلك يجھل ال ، الطفل من معدوم وھذا ، بالجوارح وعمل بالقلب واعتقاد

 عتقه أجزى فإنما ؛ اإلسالم يعني الفطرة على ولد ألنه ؛ نعم قال ؟ رضيع وھو يعتقه أن الصبي عنه أيجزي رقبة عليه رجل

 في وليس ، وصلى صام من إال الواجبة الرقاب في يجزي ال:  فقالوا آخرون وخالفھم. أبويه حكم حكمه ألن ؛ أجازه من عند

 يولد حين يولد الطفل أن على دليل" : عليه وقدره له قضاه بما للعبد هللا يختم أن" في وال} َتُعوُدونَ  َبَدأَُكمْ  َكَما{:  تعالى قوله

 الناس نأ: " فيه جاء الذي والحديث ، كفرا وال إيمانا يعقل ممن ليس الوقت ذلك في أنه العقول له شھدت لما ؛ كافرا أو مؤمنا

. فيه يتكلم شعبة كان وقد ، جدعان بن زيد بن علي به انفرد ألنه ؛ فيھا مطعن ال التي األحاديث من ليس" طبقات على خلقوا

 في قوله في وليس ، فيه هللا علم سابق على كافرا ليكون ويولد ، مؤمنا ليكون يولد أي" مؤمنا يولد: " قوله يحتمل أنه على

 جنة يستحق ممن طفولتھم حين في أنھم ال ؛ لھم به يختم ما مراعاة من أكثر" للنار ھؤالء وخلقت جنةلل ھؤالء خلقت" الحديث

 .إيمانا أو كفرا يعقل أو ، نارا أو

 ، الفطرة معنى في تفسيره في عطية ابن منھم المحققين من واحد غير ذھب ، له واحتج عمر أبو اختاره ما وإلى:  قلت

 ھي التي الطفل نفس في التي والھيئة الخلقة أنھا اللفظة ھذه تفسير في عليه يعتمد والذي:  عطية بنا قال. العباس أبو وشيخنا

 أقم:  قال تعالى فكأنه ؛ به ويؤمن شرائعه ويعرف ربه على بھا ويستدل ، تعالى هللا مصنوعات بھا يميز ألن ومھيأة معدة

 النبي قول ومنه ؛ العوارض تعرضھم لكن ، البشر فطر له إلعدادا على الذي هللا فطرة وھو ، الحنيف ھو الذي للدين وجھك

 ھي التي للعوارض مثال ھو إنما األبوين فذكر" ينصرانه أو يھودانه فأبواه الفطرة على يولد مولود كل: " وسلم عليه هللا صلى
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 قابلة وأسماعھم أعينھم خلق اكم ، الحق لقبول مؤھلة آدم بني قلوب خلق تعالى هللا إن:  عبارته في شيخنا وقال. كثيرة

 وقد. الحق الدين وھو اإلسالم ودين الحق أدركت األھلية تلك وعلى القبول ذلك على باقية دامت فما ، والمسموعات للمرئيات

 ولدھا تلد البھيمة أن يعني" جدعاء من فيھا تحسون ھل جمعاء بھيمة البھيمة تنتج كما: "  قوله المعنى ھذا صحة على دل

 أذنه فيجدع فيه يتصرف لكن ، العيوب من بريئا كامال لبقي الخلقة تلك أصل على ترك فلو ، اآلفات من سليما الخلقة كامل

 .واضح ووجھه واقع تشبيه وھو ، اإلنسان وكذلك ؛ األصل عن فيخرج والنقائص اآلفات عليه فتطرأ وجھه ويوسم

 عليھم هللا حجة وتأكدت ، الدنيا أمر عقلوا حين اإلدراك بعد ذلك وأن ، المعنى في له موافق األول القول مع القول وھذا:  قلت

 فلما ؛ والنھار الليل واختالف ، والبحر والبر ، والقمر والشمس ، واألرض السموات خلق من:  الظاھرة اآليات من نصب بما

 صغارا ماتوا إن وأنھم ، وشماال يمينا بأھوائھم فذھبت والنصرانية اليھودية إلى فدعتھم الشياطين أتتھم فيھم أھواؤھم عملت

 قوله وھو بالربوبية له أقروا الذر صورة في صلبه من آدم ذرية أخرج لما تعالى هللا ألن ، األطفال جميع أعني ، الجنة في فھم

َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ {:  تعالى يَّ  في أعادھم ثم. } َشِھْدَنا َبلَى َقالُوا ِبَربُِّكمْ  أَلَْستُ  ْنفُِسِھمْ أَ  َعلَى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ

 ؛ األول الكتاب على سعيدا أو شقيا أمه بطن في العبد يكتب ثم ، غيره إله ال هللا وأنه ، بالربوبية له أقروا أن بعد آدم صلب

 كان ومن ، بالشرك آدم صلب في عليه أخذ الذي قالميثا فينقض القلم عليه يجري حتى عمر شقيا األول الكتاب في كان فمن

 عليه يجري أن قبل المسلمين أوالد من صغيرا مات ومن ، سعيدا فيصير القلم عليه يجري حتى عمر سعيدا األول الكتاب في

 ألنھم ؛ ئھمآبا مع يكونون فليس القلم عليه يجري أن قبل فمات المشركين أوالد من كان ومن ، الجنة في آبائھم مع فھم القلم

 يجمع وھو ، التأويل أھل من جماعة ھذا إلى ذھب ، الميثاق ينقض ولم آدم صلب في عليھم أخذ الذي األول الميثاق على ماتوا

. بلغوا لو يعني" عاملين كانوا بما أعلم هللا: " فقال المشركين أوالد عن سئل لما السالم عليه قوله معنى ويكون ، األحاديث بين

 حديث الطويل الحديث - وسلم عليه هللا صلى النبي عن جندب بن سمرة عن البخاري حديث أيضا التأويل ھذا على ودل

 مولود فكل حوله الولدان وأما ، السالم عليه فإبراھيم الروضة في الذي الطويل الرجل وأما: " السالم عليه قول وفيه ، الرؤيا

". المشركين وأوالد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ المشركين الدوأو ، هللا رسول يا:  فقيل قال". الفطرة على يولد

 األئمة أحاديث من وليست علل فيھا األحاديث من وغيره ، الباب ھذا في روي شيء أصح وھو ، الخالف يرفع نص وھذا

 المشركين أوالد عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل:  قال أنس حديث من روي وقد. عبدالبر بن عمر أبو قاله ؛ الفقھاء

 ، النار أھل من فيكونوا عليھا فيعاقبوا سيئات لھم تكن ولم ، الجنة ملوك من فيكونوا بھا فيجزوا حسنات لھم تكن لم: " فقال

 بكتا في وذكرنا ، التذكرة كتاب في بيانا المسألة ھذه زدنا وقد. له التفسير في سالم بن يحيى ذكره" الجنة ألھل خدم فھم

 بن يحيى حدثنا:  قال راھويه بن إسحاق وذكر.  والحمد ، ذلك من عمر أبو ذكره ما أنس بن مالك موطأ شرح في المقتبس

 أو مواتيا األمة ھذه أمر يزال ال:  يقول عباس ابن سمعت:  قال العطاردي رجاء أبي عن حازم بن جرير أخبرنا:  قال آدم

:  فقال المبارك البن فذكرته آدم بن يحيى قال. والقدر األطفال في ينظروا أو يتكلموا حتى - ھاتين تشبه كلمة أو -  متقاربا

ِ  فِْطَرتَ {:  الوراق بكر أبو وقال. فسكت قال ؟ بالكالم فتأمر:  قلت ؟ الجھل على اإلنسان أيسكت } َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَّ

 .اآلخرة وفي ، نعم ، محتاج فقير يموت حين إلى ولد منذ فإنه ؛ حسن وھذا ؛ والفاقة الفقر ھي
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ِ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  ال{:  تعالى قوله  ال أي ؛ بوجه ھذا خالف على األمر يجيء وال. الخالق جھة من لھا تبديل ال الفطرة ھذه أي} هللاَّ

 والضحاك جبير وابن قتادة وقال ؛ هللا لدين تبديل ال المعنى:  مجاھد وقال. شقيا خلقه من يسعد وال ، سعيدا خلقه من يشقى

 ال:  المعنى أن الخطاب بن وعمر عباس ابن عن وروي:  عكرمة وقال. المعتقدات في معناه ھذا:  قالوا ، والنخعي زيد وابن

 في ھذا مضى وقد. الحيوان من الفحول خصاء عن النھي معناه فيكون ؛ فحولھا تخصى أن البھائم من هللا لخلق تغيير

ينُ  َذلِكَ {. }النساء{ ينُ  َذلِكَ {:  وقيل. البين الحساب ذلك:  مقاتل وقال. عباس ابن قاله ؛ المستقيم القضاء ذلك أي} اْلَقيِّمُ  الدِّ  الدِّ

 ، معبودا خالقا لھم أن فيعلمون يتفكرون ال أي} َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ {. المستقيم القيم الدين ھو اإلسالم دين أي} اْلَقيِّمُ 

 .حكمه ونفذ قضاؤه سبق قديما وإلھا

قُوهُ  إِلَْيهِ  ُمنِيبِينَ {] 31: [ اآلية الةَ  َوأَقِيُموا َواتَّ  }اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َوال الصَّ

قُوا الَِّذينَ  ِمنَ {] 32: [ اآلية ً  َوَكاُنوا ِديَنُھمْ  َفرَّ  }َفِرُحونَ  لََدْيِھمْ  بَِما ِحْزبٍ  ُكلُّ  ِشَيعا

 مقبلين:  والفراء سالم بن يحيى وقال. واإلخالص بالتوبة إليه راجعين:  فقيل ، معناه في اختلف} إِلَْيهِ  ُمِنيِبينَ {:  تعالى لهقو

 :  األسلت بن قيس أبي قول ومنه ؛ الذنوب من إليه تائبين وقيل. له مطيعين:  زيد بن عبدالرحمن وقال. إليه

 أنابوا قد ھوازن وقومھم...  سليم بني فإن تابوا فإن

 أصله أن:  أحدھما:  قوالن اإلنابة أصل وفي:  الماوردي قال. الرجوع معناه" وآب وثاب وتاب ناب" فإن ؛ واحد والمعنى

 مأخوذ ؛ الرجوع أصله:  الثاني. بالطاعة وجل عز هللا إلى االنقطاع ھي اإلنابة فكأن ؛ قاطع ألنه الناب اسم أخذ ومنه ؛ القطع

 والنوبة. وتاب أقبل هللا إلى وأناب :  الجوھري. عادة إلى الرجوع ألنھا النوبة ومنه ؛ أخرى بعد مرة رجع ذاإ ينوب ناب من

 محمد قال. الحال على وانتصب. وغيره الماء في بينھم فيما النوبة يتناوبون وھم ، ونيابتك نوبتك جاءت:  تقول ، النوب واحدة

:  وقيل. منيبين معك ومن وجھك فأقم المعنى:  الفراء وقال. منيبين وجوھكم فأقيموا }َوْجَھكَ  أَقِمْ {:  معنى ألن:  يزيد بن

 وقد ، إليه منيبين يقول أن فحسن ؛ ألمته أمر ، له األمر ألن ؛ إليه المنيبين وأمتك أنت وجھك فأقم أي ؛ القطع على انتصب

َھا َيا{:  تعالى هللا قال ِبيُّ  أَيُّ قُوهُ {. }َساءَ النِّ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ الةَ  َوأَقِيُموا{. به أمركم ما وامتثلوا خافوه أي} َواتَّ  ِمنَ  َتُكوُنوا َوال الصَّ

 النساء في{ مبينا ھذا مضى وقد} اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َوال{:  قال فلذلك ؛ اإلخالص مع إال تنفع ال العبادة أن بين} اْلُمْشِرِكينَ 

قُوا لَِّذينَ ا ِمنَ {. وغيرھما} والكھف  وقد. والبدع األھواء أھل من القبلة ألھل أنه:  أمامة وأبو وعائشة ھريرة أبو تأوله} ِديَنُھمْ  َفرَّ

. ومعمر قتادة وقاله ؛ والنصارى اليھود من الكتاب أھل دينھم فرقوا الذين:  أنس بن الربيع وقال. بيانه} األنعام في{ مضى

. التوحيد وھو ، اتباعه يجب الذي دينھم فارقوا أي ؛ طالب أبي بن علي ذلك قرأ وقد ،}  يَنُھمْ دِ  َفارقُوا{:  والكسائي حمزة وقرأ

ً  َوَكاُنوا{  لم ألنھم ، معجبون مسرورون أي} َفِرُحونَ  لََدْيِھمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكلُّ {. مقاتل قاله ؛ أديانا وقيل. الكلبي قاله ؛ فرقا أي} ِشَيعا

 فرحا يكون قد وجل عز  العاصي أن:  ثالث وقول. الفرائض تنزل أن قبل ھذا كان:  وقيل. نوهيتبي أن وعليھم الحق يتبينوا

 ِمنَ  َتُكوُنوا َوال{ التمام يكون أن يجوز أنه الفراء وزعم. أعلم وهللا ، وغيرھم الطريق وقطاع الشيطان فكذلك ، بمعصيته

ً  َوَكاُنوا{ دينھم فارقوا الذين من:  المعنى ويكون} اْلُمْشِرِكينَ  . قبله بما متصال يكون أن يجوز وأنه ، االستئناف على} ِشَيعا
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 اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  اْلَمأَلُ  َقالَ {:  وعز جل قال كما ؛ الحرف بإعادة البدل البصريين عند فھو قبله بما متصال كان وإذا:  النحاس

 .لجاز حرف بال كان ولو} مْ ِمْنھُ  آَمنَ  لَِمنْ  اْسُتْضِعفُوا لِلَِّذينَ  َقْوِمهِ  ِمنْ 

ُھمْ  َدَعْوا ُضرٌّ  النَّاسَ  َمسَّ  َوإَِذا{] 33: [ اآلية ِھمْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا َرْحَمةً  ِمْنهُ  أََذاَقُھمْ  إَِذا ُثمَّ  إِلَْيهِ  ُمنِيبِينَ  َربَّ  }ُيْشِرُكونَ  بَِربِّ

ُھمْ  ْواَدعَ { وشدة قحط أي} ُضرٌّ  النَّاسَ  َمسَّ  َوإَِذا{:  تعالى قوله  عليه مقبلين:  عباس ابن قال} إِلَْيهِ  ُمنِيِبينَ { عنھم ذلك يرفع أن} َربَّ

 الحجج تتابع مع تعالى هللا إلى اإلنابة ترك في المشركين من نبيه عجب ، التعجب الكالم ھذا ومعنى. يشركون ال قلوبھم بكل

 عليه مقبلين ، بھم نزل ما كشف في به استغاثوا أي ؛ ربھم دعوا وشدة مرض من ضر الكفار ھؤالء مس إذا أي ؛ عليھم

} ُيْشِرُكونَ  ِبَربِِّھمْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا{. ونعمة عافية أي} َرْحَمةً  ِمْنهُ  أََذاَقُھمْ  إَِذا ُثمَّ {. عندھا فرج ال بأنه لعلمھم ، األصنام دون وحده

 .العبادة في به يشركون أي

ُعوا ْيَناُھمْ آتَ  بَِما لَِيْكفُُروا{] 34: [ اآلية  }َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  َفَتَمتَّ

 َشاءَ  َفَمنْ {:  وعز جل قال كما ؛ التھديد معنى فيه أمر الم ھي:  وقيل. كي الم ھي:  قيل} آَتْيَناُھمْ  ِبَما لَِيْكفُُروا{:  تعالى قوله

ُعوا{ عبدهللا مصحف وفي. ووعيد تھديد} َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  َفَتَمتَُّعوا} {َفْلَيْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ   لكي ذلك من مكناھم أي ؛} َولَِيَتَمتَّ

 أيھا تمتعوا أي ؛ غائب عن اإلخبار بعد خطاب المصحف خط على وھو. } لَِيْكفُُروا{:  مثل ؛ غائب عن إخبار فھو ، يتمتعوا

 .لھذا الفاعلون

ً  َعلَْيِھمْ  أَْنَزْلَنا أَمْ {] 35: [ اآلية  }ُيْشِرُكونَ  بِهِ  َكاُنوا بَِما َيَتَكلَّمُ  ُھوَ فَ  ُسْلَطانا

ً  َعلَْيِھمْ  أَْنَزْلَنا أَمْ {:  تعالى قوله ً {:  الضحاك قال. التوقيف معنى فيه استفھام} ُسْلَطانا  بن والربيع قتادة وقاله ؛ كتابا أي} ُسْلَطانا

 فأما. السلطان عليك به قضت:  تقول ؛ انالسلط تؤنث العرب أن الفراء وزعم. توسعا الكتاب إلى الكالم وأضاف. أنس

 قاله ؛ بشرككم تنطق حجة أي ؛ الحجة بمعنى ألنه جائز عندھم والتأنيث ، القرآن جاء وبه ، أفصح عندھم فالتذكير البصريون

 رغيف مثل ؛ سليط جمع سلطان:  قال يزيد بن محمد العباس أبي عن سليمان بن علي وقال. أيضا والضحاك عباس ابن

 اإلنسان به يدفع ما:  والسلطان. }عمران آل{ في مضى وقد. الجماعة معنى على وتأنيثه الجمع معنى على فتذكيره ، انورغف

 }ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  لََيأِْتَينِّي أَوْ  أَلَْذَبَحنَّهُ  أَوْ {:  تعالى قال كما ؛ عقوبة به يستوجب أمرا نفسه عن

َئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  بَِھا َفِرُحوا َرْحَمةً  النَّاسَ  أََذْقَنا َوإَِذا{] 36: [ اآلية َمتْ  بَِما َسيِّ  }َيْقَنُطونَ  ُھمْ  إَِذا أَْيِديِھمْ  َقدَّ

 النعمة:  النقاش. سالم ابن يحيى قاله ؛ والعافية والسعة الخصب يعني} ِبَھا َفِرُحوا َرْحَمةً  النَّاسَ  أََذْقَنا َوإَِذا{:  تعالى قوله

 قاله ؛ وعقوبة بالء أي} َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ {. بالرحمة أي} ِبَھا َفِرُحوا{. متقارب والمعنى ؛ والدعة ناألم:  وقيل. والمطر

َمتْ  ِبَما{. المطر قحط:  السدي. مجاھد  الرحمة من ييأسون أي} َيْقَنُطونَ  ُھمْ  إَِذا{. المعاصي من عملوا بما أي} أَْيِديِھمْ  َقدَّ

. العامة قراءة وھي ، يقنط قنط. السر في وتعالى سبحانه هللا فرائض ترك القنوط إن:  الحسن وقال. الجمھور قاله والفرج؛

 واآلية. يحسب حسب مثل ؛ فيھما بالكسر يقَنط قنِط:  األعمش وقرأ. ومعقوب والكسائي عمرو أبي قراءة وھي ، يقنط وقنط

 :  قيل كما ؛ النعمة عند ويبطر ، الشدة عند يقنط ، للكافر صفة
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 نھق جاع وإن الناس رَمح...  أعلفته إن السوء كحمار

 ويرجوه ، النعمة عند ربه فيشكر المؤمن فأما. موضع غير في مضى وقد ؛ المثابة بھذه قلبه في اإليمان يرسخ لم ممن وكثير

 .الشدة عند

َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ {] 37: [ اآلية ْزقَ  َيْبُسطُ  هللاَّ  }ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َيْقِدرُ وَ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ {:  تعالى قوله ْزقَ  َيْبُسطُ  هللاَّ  أن يجب فال ؛ يضيق أو يشاء لمن الدنيا في الخير يوسع أي} َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

 .} ُيْؤِمُنونَ  ْومٍ لِقَ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {. القنوط إلى الفقر يدعوھم

بِيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّهُ  اْلقُْرَبى َذا َفآتِ {] 38: [ اآلية ِ  َوْجهَ  ُيِريُدونَ  لِلَِّذينَ  َخْيرٌ  َذلِكَ  السَّ  }اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ  هللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه} َحقَّهُ  اْلقُْرَبى َذا َفآتِ {:  تعالي قوله

 شكر ليمتحن كفايته الفقير إلى يوصل أن الرزق عليه وسع من أمر ويقدر يشاء لمن الرزق يبسط سبحانه أنه قدمت لما - األولي

 القربى ذي بإيتاء وأمر. } هللاَِّ  َوْجهَ  ُيِريُدونَ  لِلَِّذينَ  َخْيرٌ  َذلِكَ {:  قال ألنه ؛ وأمته ھو والمراد السالم عليه للنبي والخطاب. الغني

 على الصدقة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضل وقد. الرحم صلة وفيھا ، القريب على كان ما الصدقة وخير ؛ رحمه لقرب

 " .ألجرك أعظم كان أخوالك أعطيتھا لو إنك أما: " وليدة أعتقت وقد لميمونة فقال ، الرقاب عتق على األقارب

 كل على البر في الزم حق للقريب بل ، نسخ ال:  وقيل. ثالمواري بآية منسوخة إنھا:  فقيل ؛ اآلية ھذه في واختلف -الثانية

 أحد من صدقة تقبل ال:  مجاھد قال حتى ، وجل عز هللا من فرض الرحم صلة:  وقتادة مجاھد قال. الصحيح وھو ؛ حال

 عز هللا تابك في مبين حقھم فإن ؛ أصح واألول. وسلم عليه هللا صلى النبي أقرباء بالقربى المراد:  وقيل. محتاجة ورحمه

َِّ  َفأَنَّ {:  قوله في وجل ُسولِ  ُخُمَسهُ  ِ :  الحسن قال. الندب جھة على القربى لذي باإليتاء األمر إن:  وقيل} اْلقُْرَبى َولِِذي َولِلرَّ

ِبيلِ  َواْبنَ "  ؛ الطواف السائل أطعم أي:  عباس ابن قال} َواْلِمْسِكينَ {. العسر في ميسور وقول ، اليسر في المواساة} َحقَّهُ { "  السَّ

 . والحمد مواضعه في مبينا مبسوطا ھذا جميع مضى وقد ، فرضا الضيافة فجعل ؛ الضيف

ِ  َوْجهَ  ُيِريُدونَ  لِلَِّذينَ  َخْيرٌ  َذلِكَ {:  تعالى قوله - الثالثة  والتقرب هللا وجه بذلك أريد إذا اإلمساك من أفضل الحق إعطاء أي} هللاَّ

 .فيه القول} البقرة{ في تقدم وقد. اآلخرة في الثواب من بمطلوبھم الفائزون أي} اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َوأُولَِئكَ {. إليه

ً  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{] 39: [ اآلية ِ  ِعْندَ  َيْرُبو َفال النَّاسِ  أَْمَوالِ  فِي لَِيْرُبوَ  ِربا ِ  َوْجهَ  ُتِريُدونَ  َزَكاةٍ  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما هللاَّ  ُھمُ  أُولَئِكَ فَ  هللاَّ
 }اْلُمْضِعفُونَ 

ً  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{{:  تعالي وقوله  }هللاَِّ  ِعْندَ  َيْرُبو َفال النَّاسِ  أَْمَوالِ  فِي لَِيْرُبوَ  ِربا

 :  مسائل أربع فيه
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 بالمد} آَتْيُتمْ {:  الجمھور وقرأ. وجھه أيضا به يراد وما الصفة من ذلك غير ذكر عليه ويثبت وجھه به يراد ما ذكر لما - األولي

. خطأ وأتيت صوابا أتيت:  تقول كما ؛ ليربو ربا من فعلتم ما بمعنى ؛ مد بغير وحميد ومجاھد كثير ابن وقرأ. أعطيتم بمعنى

. لحال ھنا وھا محرم ھناك وھو ، معناه} البقرة{ في مضى وقد الزيادة والربا. } َزَكاةٍ  ِمنْ  آَتْيُتمْ {:  قوله في المد على وأجمعوا

ً  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{:  تعالى قوله في عكرمة قال. حرام ومنه حالل منه:  قسمان أنه بھذا وثبت :  قال} النَّاسِ  أَْمَوالِ  فِي لَِيْرُبوَ  ِربا

 ھذه في الضحاك وعن. منه أفضل ھو ما يلتمس ، يھدى الذي فھو الحالل الربا فأما ؛ حرام وربا حالل ربا ، ربوان الربا

 قال وكذلك. إثم فيه عليه وليس أجر فيه له ليس ، عليه وال له ال ، منه أفضل ھو ما ليثاب يھدى الذي الحالل الربا ھو : اآلية

ً  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{:  عباس ابن  يؤجر وال هللا عند يربو ال الذي فذلك ؛ منه أفضل يثاب أن يرجو الشيء الرجل ھدية يريد} ِربا

 ھبة في نزلت آية ھذه:  ومجاھد وطاوس جبير وابن عباس ابن قال. اآلية نزلت المعنى ھذا وفي ، عليه إثم ال ولكن صاحبه

 فال فيه إثم ال كان وإن فھو ؛ وغيره كالسالم عليه ليجازى اإلنسان يصنعه مما مجراھا جرى وما:  عطية ابن قال. الثواب

 قدم:  قال علقمة بن عبدالرحمن عن النسائي كتاب وفي. العربي بن بكر أبو القاضي وقاله. تعالى هللا عند زيادة وال فيه أجر

 رسول وجه بھا يبتغى فإنما ھدية كانت فإن صدقة أم أھدية: " فقال ھدية ومعھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على ثقيف وفد

 منھم فقبلھا ؛ ھدية بل ال:  قالوا "وجل عز هللا وجه بھا يبتغى فإنما صدقة كانت وإن ، الحاجة وقضاء وسلم عليه هللا صلى هللا

 معنى على وإخوانھم قراباتھم يعطون قوم في نزلت:  النخعي وإبراھيم أيضا عباس ابن وقال. ويسألونه يسائلھم معھم وقعد

 به اإلنسان خدم ما أن اآلية معنى:  الشعبي وقال. لھم النفع وجه على أموالھم في وليزيدوا ، عليھم والتفضل وتمويلھم نفعھم

 صلى النبي على حراما ھذا كان:  وقيل. هللا عند يربو ال الخدمة به يجزي الذي النفع ذلك فإن دنياه في به لينتفع له وخف أحدا

 إنه:  وقيل. عوضا منه أكثر فيأخذ شيئا يعطي أن فنھى} َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال{:  تعالى هللا قال ؛ الخصوص على وسلم عليه هللا

 اآلية ھذه نزلت:  السدي قال. منه للمأخوذ ھو بل آلخذه به يحكم ال القول ھذا على} هللاَِّ  ِعْندَ  َيْرُبو ال{:  فمعنى ؛ رمالمح الربا

 .قريش فيھم وتعمله بالربا يعملون كانوا ألنھم ؛ ثقيف ربا في

:  المھلب قال. المكافأة في الناس لأموا من الزيادة يطلب يھب فيمن اآلية صريح:  العربي بن بكر أبو القاضي قال -الثانية

 يطلب ممن مثله كان فإن ؛ فيه ينظر:  مالك فقال ؛ الثواب أردت إنما:  وقال ثوابھا يطلب ھبة وھب فيمن العلماء اختلف

 أحد وھو ؛ فوقه ومن ألميره الرجل وھبة ، لصاحبه الخادم وھبة ، للغني الفقير ھبة مثل ؛ ذلك فله له الموھوب من الثواب

 ال باطلة للثواب والھبة:  قال. اآلخر الشافعي قول وھو ؛ يشترط لم إذا ثواب له يكون ال:  حنيفة أبو وقال. الشافعي قولي

 وصارت التبرع معنى لبطل العوض فيھا أوجبنا فلو ، التبرع الھبة موضوع بأن الكوفي واحتج. مجھول بثمن بيع ألنھا تنفعه؛

 والھبة ، العوض فيه يستحق ما على البيع لفظ فجعلت ، الھبة ولفظ البيع لفظ بين فرقت قد والعرب ، المعاوضات معنى في

 أنھا يرى ھبة وھب رجل أيما:  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب ابن عمر عن موطئه في مالك رواه ما ودليلنا. ذلك بخالف

 ، هللا وجه بھا يراد موھبة:  ثالثة المواھب:  قال عنه هللا رضي علّي عن ونحوه. منھا يرضى حتى ھبته على فھو للثواب

 البخاري وترجم. منھا يثب لم إذا صاحبھا فيھا يرجع الثواب فموھبة ؛ الثواب بھا يراد وموھبة ، الناس وجوه بھا يراد وموھبة

 ، عليھا ويثيب ديةالھ يقبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة حديث وساق" الھبة في المكافأة باب" هللا رحمه

 خرجه. القيمة على زائدا وكان للثواب سخطه أنكر وإنما ، الثواب طلب حين صاحبھا على ينكر ولم لقحة على وأثاب

 .الترمذي
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:  أحدھا:  أحوال ثالثة من ھبته في يخلو ال الواھب أن وذلك ؛ صحيح الھبة من وفّصله عنه هللا رضي علّي ذكره ما - الثالثة

 من عليه ويثنوا عليھا ليحمدوه رياء الناس وجوه بھا يريد أن:  والثاني. منه الثواب عليھا ويبتغي تعالى هللا وجه بھا يريد أن

 بالنيات األعمال: " وسلم عليه هللا صلى وقال. فيه الكالم مضى وقد ؛ له الموھوب من الثواب بھا يريد أن:  والثالث. أجلھا

 ؛ ورحمته بفضله هللا عند ذلك فله عنده من الثواب عليه وابتغى تعالى هللا وجه بھبته أراد إذا فأما" . نوى ما امرئ لكل وإنما

 }اْلُمْضِعفُونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَِّ  َوْجهَ  ُتِريُدونَ  َزَكاةٍ  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{:  وجل عز هللا قال

 ، هللا لوجه فليس دنيا بذلك ليتظاھر كان فإن ؛ وعةمتب ذلك في فالنية كال يكون ال حتى غنيا ليكون قرابته يصل من وكذلك

 .هللا لوجه فإنه الرحم وشيجة من وبينھما القرابة حق من عليه له لما كان وإن

 أجر وال الدنيا في ثواب ال ؛ ھبته في له منفعة فال أجلھا من عليه ويثنوا عليھا ليحمدوه رياء الناس وجوه بھبته أراد من وأما

َھا َيا{:  وجل عز هللا قال ؛ اآلخرة في  .اآلية} النَّاسِ  ِرَئاءَ  َمالَهُ  ُيْنفِقُ  َكالَِّذي َواأْلََذى ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكمْ  ُتْبِطلُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 ، القاسم بنا مذھب على ، بقيمتھا يثب لم ما فيھا يرجع أن وله ، بھبته أراد ما فله له الموھوب من الثواب بھبته أراذ من وأما

 قائمة كانت ما الھبة أن:  الواضحة في مطرف قول وھو ، وعلّي عمر قول ظاھر على ، قيمتھا من بأزيد منھا يرض لم ما أو

 لم العين قائمة كانت إذا إنھا:  قيل وقد. منھا أكثر فيھا الموھوب أثابه وإن فيھا الرجوع فللواھب نقصت أو زادت وإن ، العين

 ابن قاله ؛ اتفاقا القيمة إال له فليس الھبة فوت بعد كان إذا وأما ، التفويض كنكاح القيمة تلزمه:  وقيل. شاء ما يأخذ فإنه تتغير

 .العربي

:  وحده نافع وقرأ. الربا إلى الفعل وإسناد بالياء} لَِيْرُبوَ {:  السبعة ؟ ؟ القراء الفراء جمھور قرأ} لَِيْرُبوَ {:  تعالى قوله - الرابعة

 قال. والشعبي وقتاده والحسن عباس ابن قراءة وھذه ، زيادات ذوي تكونوا بمعنى ؛ المخاطبة على ساكنة والواو اءالت بضم

 يقبل ال ألنه ؛ عليه يثيب وال يزكو ال أي} هللا عند يربو فال{. مؤنث بضمير} لتربوھا{:  مالك أبو وقرأ. قراءتنا ھي:  حاتم أبو

 ُتِريُدونَ {. صدقة من أي:  عباس ابن قال} َزَكاةٍ  ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما{. }النساء{ في تقدم وقد ؛ له خالصا وكان وجھه به أريد ما إال

َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ {:  قال كما ؛ أكثر أو أضعافه عشرة له ويضاعفه يقبله الذي ذلك أي} اْلُمْضِعفُونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَِّ  َوْجهَ   هللاَّ

 ً ً  َقْرضا ً  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسنا ً  هللاَِّ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  أَْمَوالَُھمُ  ُيْنفِقُونَ  الَِّذينَ  َوَمَثلُ {:  وقال} َكِثيَرةً  أَْضَعافا  َجنَّةٍ  َكَمَثلِ  أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  َوَتْثِبيتا

 إَِذا َحتَّى{:  قوله مثل ؛ الغيبة إلى المخاطبة من جعر ألنه المضعفون فأنتم يقل ولم} اْلُمْضِعفُونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ { 0:  وقال} ِبَرْبَوةٍ 

 أضعف قد أنھم:  واآلخر. ذكرنا الحسنات لھم تضاعف أنه:  أحدھما:  قوالن المضعفين معنى وفي} ِبِھمْ  َوَجَرْينَ  اْلفُْلكِ  فِي ُكْنُتمْ 

 إذا ومسمن. أقوياء أصحاب له أو ، ويةق إبله كانت إذا مقو فالن:  يقال كما ، أضعاف أصحاب ھم أي ؛ والنعيم الخير لھم

 اللھم: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ ضعيفة إبله كان إذا ومضعف. عطاشا إبله كانت إذا ومعطش. سمانا إبله كانت

 في ؛ رديء ھو أي رديء فالن:  يقال ، خبث أصابه الذي:  فالمخبث" . الرجيم الشيطان المخبث الخبيث من بك أعوذ إني

 .أردئاء أصحابه:  ومردئ. نفسه
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ُ {] 40: [ اآلية  َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َذلُِكمْ  ِمنْ  َيْفَعلُ  َمنْ  ُشَرَكاِئُكمْ  ِمنْ  َھلْ  ُيْحيِيُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  َرَزَقُكمْ  ُثمَّ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ
ا  }ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

ُ {:  تعالى قوله  ثم. المحيي المميت الرازق الخالق وأنه المشركين على االحتجاج إلى الكالم وعاد. وخبر ابتداء} َخلََقُكمْ  لَِّذيا هللاَّ

ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ {. يفعل ال} َشْيءٍ  ِمنْ  َذلُِكمْ  ِمنْ  َيْفَعلُ  َمنْ  ُشَرَكائُِكمْ  ِمنْ  َھلْ {:  االستفھام جھة على قال  نفسه نزه ثم} ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 من لھم ويجعلون ، والشركاء باآللھة يسمونھم كانوا ألنھم إليھم الشركاء وأضاف واألوالد والصاحبة واألضداد األنداد عن

 .أموالھم

 }َيْرِجُعونَ  َعلَُّھمْ لَ  َعِملُوا الَِّذي َبْعضَ  لُِيِذيَقُھمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  بَِما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي اْلَفَسادُ  َظَھرَ {] 41: [ اآلية

 الشرك، الفساد:  والسدي قتادة فقال ؛ والبحر والبر الفساد معنى في العلماء اختلف} َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي اْلَفَسادُ  َظَھرَ {:  تعالى قوله

 الذي بالملك البحر وفي. ھابيل قتل قابيل ؛ أخاه آدم ابن قتل البر فساد:  ومجاھد وعكرمة عباس ابن وقال. الفساد أعظم وھو

 البركة نقصان ھو:  قال عباس ابن قال ونحوه. البركة وذھاب النبات وقلة القحط الفساد:  وقيل. غصبا سفينة كل يأخذ كان

 بذنوب صيده انقطاع البحر في الفساد أن:  أيضا وعنه. اآلية في قيل ما أحسن وھو:  النحاس قال. يتوبوا كي العباد بأعمال

 إذا:  عباس ابن وقال. البحر دواب وعميت ، الصيادون وأخفق ، عنده الغوص قل المطر قل فإذا:  عطية وقال. آدم بني

. المعاش وقلة األسعار كساد الفساد:  وقيل. لؤلؤ فھو السماء من فيھا وقع فما ، البحر في األصداف تفتحت السماء مطرت

 كله والمعنى ؛ والتجارات والعمارات الزرع من مانعا العمل ھذا صار أي ؛ والظلم السبيل وقطع المعاصي الفساد:  وقيل

 والبحر ، اللسان البر أن:  العباد بعض قاله ما ال ؛ الناس وعند اللغة في المشھوران المعروفان ھما والبحر والبر. متقارب

 تسمي والعرب. عكرمة قاله ؛ القرى:  والبحر ، الفيافي:  البر:  وقيل. القلب في ما وخفاء اللسان على ما لظھور ؛ القلب

 المدن من كان ما البر إن:  عباس ابن وقال. والريف القرى أھل والبحر ، العمود أھل البر:  قتادة وقال. البحار األمصار

 على قرية كل ولكن ، ھذا بحركم ھو ما وهللا أما:  قال ، مجاھد وقاله ؛ نھر شط على كان ما والبحر ، نھر غير على والقرى

 ، وقراھا البوادي في أي ؛ البر في الجذب ظھر:  أحدھما:  قوالن معناه في:  قال ، النحاس معناه وقال. بحر فھي ارج ماء

 لُِيِذيَقُھمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِبَما{. السعر وغالء الغيث قلة ظھر أي} اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {:  مثل ؛ البحر مدن في أي البحر وفي

 الفساد ھو فھذا ، والظلم السبيل قطع من المعاصي ظھرت أنه:  اآلخر والقول. حذف ثم} َعِملُوا الَِّذي{ بعض بعقا أي} َبْعضَ 

:  المعنى ويكون ، بعده ما عليه دل واختصار حذف الكالم في فيكون ، الثاني الجواب على أنه إال مجاز واألول ، الحقيقة على

} َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ {. عملوا الذي بعض عقاب ليذيقھم سعرھم وأغلى الغيث عنھما هللا فحبس والبحر البر في المعاصي ظھرت

 ، بالنون عباس ابن وقرأ. بالياء} لُِيِذيَقُھمْ { والقراءة. اآلخرة في الجزاء معظم ألن} َعِملُوا الَِّذي َبْعضَ {:  وقال. يتوبون لعلھم

 .عملوا ما بعض عقوبة نذيقھم أي ؛ تعظيمال على ويعقوب وقنبل محيصن وابن السلمي قراءة وھي

 }ُمْشِرِكينَ  أَْكَثُرُھمْ  َكانَ  َقْبلُ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا األَْرِض  فِي ِسيُروا قُلْ {] 42: [ اآلية

 عاقبة كان كيف وينظروا ، لھمقب بمن ليعتبروا األرض في سيروا محمد يا لھم قل أي} األَْرِض  فِي ِسيُروا قُلْ {:  تعالى قوله

 .فأھلكوا كافرين أي} ُمْشِرِكينَ  أَْكَثُرُھمْ  َكانَ { الرسل كذب من
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ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {] 43: [ اآلية ِ  ِمنَ  لَهُ  َمَردَّ  ال َيْومٌ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  اْلَقيِّمِ  لِلدِّ ُعونَ  َيْوَمئِذٍ  هللاَّ دَّ  }َيصَّ

ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {:  تعالى قوله :  وقيل. اإلسالم يعني ؛ القيم الدين اتباع جھتك واجعل ، قصدك أقم أي:  الزجاج قال} اْلَقيِّمِ  لِلدِّ

 يرده ال أي} لَهُ  َمَردَّ  ال َيْومٌ  َيأِْتيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ {. عليھم تحزن وال فيه أنت بما واشتغل ، اإلعذار في وبالغ الحق أوضح المعنى

 في يكون أن إال ، بعيد سيبويه عند وذلك} لَهُ  َمَردَّ  ال{ سيبويه غير عند ويجوز. دفعه ألحد يتھيأ لم يرده لم فإذا ، عنھم هللا

 .القيامة يوم والمراد. عطف الكالم

ُعونَ  َيْوَمِئذٍ {:  تعالى قوله دَّ  :  الشاعر وقال. يتفرقون معناه:  عباس ابن قال} َيصَّ

 يتصدعا لن قيل حتى الدھر من...  حقبة َجذيمة كَنْدماَني وكنا

قُونَ  ْوَمِئذٍ {:  تعالى قوله نظيره ؛ يتفرقا لن أي ِعيرِ  فِي َوَفِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي َفِريقٌ } {َيَتَفرَّ  تصدع:  ويقال ؛ يتصدعون واألصل. }السَّ

 .الرأس شعب يفرق ألنه ، الصداع اشتق ومنه ؛ تفرقوا إذا القوم

ً  َعِملَ  َوَمنْ  ُكْفُرهُ  َفَعلَْيهِ  َكَفرَ  َمنْ {] 44: [ اآلية  }َيْمَھُدونَ  َفأِلَْنفُِسِھمْ  َصالِحا

ً  َعِملَ  َوَمنْ {. كفره جزاء أي} ُكْفُرهُ  َفَعلَْيهِ  َكَفرَ  َمنْ {:  تعالى قوله  اآلخرة في ألنفسھم يوطئون أي}  َيْمَھُدونَ  َفألَْنفُِسِھمْ  َصالِحا

. ووطأته بسطته:  مھدا الفراش مھدت وقد ، الفراش والمھاد. الصبي مھد:  هومن ؛ الصالح بالعمل وقرارا ومسكنا فراشا

 مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى. التمكن:  والتمھد. وقبوله بسطه:  العذر وتمھيد. وإصالحھا تسويتھا:  األمور وتمھيد

 .القبر في:  قال} َيْمَھُدونَ  َفألَْنفُِسِھمْ {

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ {] 45: [ اآلية  }اْلَكافِِرينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  الصَّ

 الكافر ليتميز أي ؛ هللا ليجزيھم يصدعون وقيل. فضله من هللا ليجزيھم ألنفسھم يمھدون أي} آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ {:  تعالى قوله

 .} اْلَكافِِرينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ {. المسلم من

َياحَ  ُيْرِسلَ  أَنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ {] 46: [ اآلية َراتٍ  الرِّ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا بِأَْمِرهِ  اْلفُْلكُ  َولَِتْجِريَ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  َولُِيِذيَقُكمْ  ُمَبشِّ
 }َتْشُكُرونَ 

َياحَ  ُيْرِسلَ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {:  تعالى قوله  ألنھا بالمطر أي مبشرات الرياح إرسال قدرته كمال أعالم ومن أي} اتٍ ُمَبشِّرَ  الرِّ

 عند البحر في أي} اْلفُْلكُ  َولَِتْجِريَ {. والخصب الغيث يعني} َرْحَمِتهِ  ِمنْ  َولُِيِذيَقُكمْ {. بيانه} الحجر{ في مضى وقد. تتقدمه

 عصفت وربما ، بحبسھا واالحتيال السفن إرساء من بد فال ، مواتية تكون وال تھب قد الرياح ألن} أَْمِرهِ { زاد وإنما. ھبوبھا

 كله ھذا مضى وقد. والطاعة بالتوحيد النعم ھذه} َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ { بالتجارة الرزق يعني} َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا{. بأمره فأغرقتھا

 .مبينا
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َناتِ  َفَجاُءوُھمْ  َقْوِمِھمْ  إِلَى ُرُسالً  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ {] 47: [ اآلية ً  َوَكانَ  أَْجَرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  َفاْنَتَقْمَنا بِاْلَبيِّ  َنْصرُ  َعلَْيَنا َحّقا
 }اْلُمْؤِمنِينَ 

 فكفروا أي} َفاْنَتَقْمَنا{ النيرات ججوالح المعجزات أي} بِاْلَبيَِّناتِ  َفَجاُءوُھمْ  َقْوِمِھمْ  إِلَى ُرُسالً  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

ً  َوَكانَ {. كفر ممن فانتقمنا ً } {اْلُمْؤِمِنينَ  َنْصرُ  َعلَْيَنا َحّقا  على يقف بكر أبو وكان. اسمھا} َنْصرُ { ، كان خبر على نصب} َحّقا

} ً  في خلف وال ، الميعاد يخلف ال بأنه أخبر أي ؛ وخبر ابتداء} اْلُمْؤِمِنينَ  َنْصرُ  َعلَْيَنا{:  قال ثم ، حقا عقابنا وكان أي} َحّقا

 إال أخيه عرض عن يذب مسلم من ما: " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت قال الدرداء أبي حديث من وروي. خبرنا

 اسالنح ذكره" .  المؤمنين نصر علينا حقا وكان"  – تال ثم -  القيامة يوم جھنم نار عنه يرد أن تعالى هللا على حقا كان

 .وغيرھم والزمخشري والثعلبي

ُ {] 48: [ اآلية َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي هللاَّ ً  َفُتثِيرُ  الرِّ َماءِ  فِي َفَيْبُسُطهُ  َسَحابا ً  َوَيْجَعلُهُ  َيَشاءُ  َكْيفَ  السَّ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى ِكَسفا
 }َيْسَتْبِشُرونَ  ُھمْ  اإِذَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِهِ  أََصابَ  َفإَِذا ِخاللِهِ 

لَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ {] 49: [ اآلية  }لَُمْبلِِسينَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  ُيَنزَّ

ُ {:  تعالى قوله َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي هللاَّ َيحَ {:  والكسائي وحمزة كثير وابن محيصن ابن قرأ} الرِّ  قال. بالجمع والباقون. بالتوحيد} الرِّ

 اآلية ھذه معنى} البقرة{ في مضى وقد. موحد فھو العذاب بمعنى كان وما ، جمع فھو الرحمة بمعنى كان ما وكل:  عمرو أبو

ً {. غيرھا وفي  بإسكان} ِكَسفا{ عامر وابن األعرج وعبدالرحمن جعفر وأبي الحسن قراءة وفي. القطعة وھي كسفة جمع} ِكَسفا

 فترى أي ؛ عليه عائدا بعده الذي المضمر يكون القراءة ھذه وعلى ؛ وسدر سدرة:  قالي كما ؛ كسفة جمع أيضا وھي ، السين

ً {:  قرأ ومن. حسن فيه فالتذكير غير ال الھاء واحده وبين بينه جمع كل ألن ؛ الكسف خالل من يخرج المطر أي الودق } ِكَسفا

 أن ويجوز} َخلَلِهِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى{:  عباس وابن العالية وأبي الضحاك قراءة وفي. السحاب على عائد عنده فالمضمر

. عليھم المطر بنزول يفرحون} َيْسَتْبِشُرونَ  ُھمْ  إَِذا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ {. بالمطر أي} ِبهِ  أََصابَ  َفإَِذا{. خالل جمع خلل يكون

لَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ {  ِمنْ { و. عنھم المطر الحتباس عليھم الحزن ظھر قد مكتئبين يائسين أي} لَُمْبلِِسينَ  ْبلِهِ قَ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  ُيَنزَّ

 لإلنزال األولى} قبل{ إن:  قطرب وقال. النحاس قاله ؛ القول ھذا على النحويين وأكثر ؛ التأكيد معناه األخفش عند تكرير} َقْبلِهِ 

 ، الزرع قبل من عليھم الغيث تنزيل قبل من المعنى:  وقيل. المطر قبل من التنزيل قبل من كانوا وإن أي ؛ للمطر والثانية

 قبل من السحاب قبل من المعنى:  وقيل. يأتي ما على} ُمْصَفّراً  َفَرأَْوهُ { أيضا عليه ودل. يكون بسببه إذ المطر الزرع على ودل

 .السحاب ذكر تقدم وقد. ليائسين أي} ينَ لَُمْبلِسِ { السحاب رؤية قبل من أي ، النحاس القول ھذا واختار ؛ رؤيته

ِ  َرْحَمتِ  آَثارِ  إِلَى َفاْنُظرْ {] 50: [ اآلية  }َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلَمْوَتى لَُمْحيِي َذلِكَ  إِنَّ  َمْوتَِھا َبْعدَ  األَْرضَ  ُيْحيِي َكْيفَ  هللاَّ

 من أن على بذلك استدلوا أي ؛ واستدالل استبصار نظر انظروا أي ؛ المطر يعني }هللاَِّ  َرْحَمتِ  آَثارِ  إِلَى َفاْنُظرْ {:  تعالى قوله

 مضاف ألنه ؛ بالتوحيد" الباقون. بالجمع} آَثارِ {:  والكسائي وحمزه وحفص عامر ابن وقرأ. الموتى إحياء على قادر عليه قدر

 أن يجوز هللا رحمة فألن بالجمع} آَثارِ {:  قرأ منو. وجل عز هللا اسم الفاعل يكون أن ويجوز" يحيي" فاعل واألثر. مفرد إلى

وا َوإِنْ {:  تعالى قال كما ؛ الكثرة بھا يراد  ُتْحِيي َكْيفَ {:  وغيرھما حيوة وأبو الجحدري وقرأ} ُتْحُصوَھا ال هللاَِّ  ِنْعَمةَ  َتُعدُّ
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 الرحمة تحيي كيف أي ؛ الرحمة ھو كأنهف مقامھا يقوم الرحمة أثر ألن ؛ الرحمة لفظ إلى بالتأنيث ذھب ؛ بتاء} األَْرضَ 

 موضع في} األَْرضَ  ُتْحِيي َكْيفَ { و. بالياء قرأ فيمن األثر أو المطر أو وجل عز هللا يحيي أي" ويحيي. "اآلثار أو األرض

 محيية هللا رحمة أثر إلى فانظر:  والتقدير ؛ خبر والحال االستفھام لفظ اللفظ ألن المعنى على الحمل على الحال على نصب

 .الغائب على بالشاھد استدالل} َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلَمْوَتى لَُمْحِيي َذلِكَ  إِنَّ {. موتھا بعد لألرض

ً  أَْرَسْلَنا َولَئِنْ { ] 51: [ اآلية  } َيْكفُُرونَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  لََظلُّوا ُمْصَفّراً  َفَرأَْوهُ  ِريحا

ً  َسْلَناأَرْ  َولَِئنْ { و{:  تعالى قوله  تذكير يمتنع ال:  يزيد بن محمد قال. تذكيره يجوز والريح ، الريح يعني} ُمْصَفّراً  َفَرأَْوهُ  ِريحا

:  والمعنى ؛ األثر وھو ، الزرع:  عباس ابن وقال. السحاب فرأوا:  وقيل. وشبھه الدار أعجبني نحو ، حقيقي غير مؤنث كل

 أنھا على والريح ، يمطر ال أنه على يدل السحاب وكذا ، يبسه على يدل خضرارها بعد الزرع واصفرار ؛ مصفرا األثر فرأوا

 ، المجازاة معنى من الكالم في لما المستقبل موضع في الماضي وقوع وحسن ؛ ليظلن أي} َيْكفُُرونَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  لََظلُّوا{ تلقح ال

 .وغيره الخليل قاله ؛ بالمستقبل إال تكون ال والمجازاة

مَّ  ُتْسِمعُ  َوال اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  ال َفإِنَّكَ {] 52[ : اآلية َعاءَ  الصُّ  }ُمْدبِِرينَ  َولَّْوا إَِذا الدُّ

 }ُمْسلُِمونَ  َفُھمْ  بِآياتَِنا ُيْؤِمنُ  َمنْ  إاِلَّ  ُتْسِمعُ  إِنْ  َضاللَِتِھمْ  َعنْ  اْلُعْميِ  بَِھادِ  أَْنتَ  َوَما{] 53: [ اآلية

 وعميت عقولھم ماتت الكفر في األسالف تقليد إللفھم لكنھم ؛ محمد يا الحجج وضحت أي} اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  ال َفإِنَّكَ {:  تعالى قوله

 إال هللا مواعظ تسمع ال أي} ِبآياِتَنا ُيْؤِمنُ  َمنْ  إاِلَّ  ُتْسِمعُ  إِنْ {. القدرية على رد وھذا. وھدايتھم إسماعھم لك يتھيأ فال ، بصائرھم

 .ياء بغير ھنا} اْلُعْميِ  ِبَھادِ { قوله ووقع} النمل{ في ھذا مضى وقد. الھداية لھم وخلقت التوحيد أدلة إلى نيصغو الذين المؤمنين

ُ {] 54: [ اآلية ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  قُوَّ ً  قُوَّ  َوُھوَ  َيَشاءُ  َما قُ َيْخلُ  َوَشْيَبةً  َضْعفا
 }اْلَقِديرُ  اْلَعلِيمُ 

ُ {:  تعالى قوله  من} َضْعفٍ  ِمنْ {:  ومعنى. ليعتبر اإلنسان نفس في قدرته على آخر استدالال ذكر} َضْعفٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ {. والصغر الطفولة من االبتداء في عليه كانوا ما وھو ؛ ضعف حال في أي} َضْعفٍ  ِمنْ {:  وقيل. ضعيفة نطفة

ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ {. الشبيبة يعني} قُوَّ ً  قُوَّ  ، فيھن الضاد بفتح:  وحمزة عاصم وقرأ. الھرم يعني} َوَشْيَبةً  َضْعفا

 بالفتح} َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  ْعفٍ ضَ  ِمنْ {:  الجحدري وقرأ. وسلم عليه هللا صلى النبي لغة والضم ، لغتان ، بالضم الباقون

:  الجوھري. تميم لغة والفتح ، قريش لغة الضم:  الفراء قال. اللغتين بين يجمع أن أراد. خاصة بالضم} ُضْعَفا{ ؛ فيھما

 كان لذيا الرجل في الحديث ومنه ؛ الجسد في وبالضم ، الرأي في بالفتح الضعف:  وقيل. القوة خالف:  والضعف الضعف

 في القول وكذلك ، للجملة يصلح والمصدر ، كالشيب مصدر} َوَشْيَبةً {". ضعف عقدته وفي يبتاع أنه: " البيوع في يخدع

 الكوفيون النحويون وأجاز. إرادته على} الََقِديرُ {. بتدبيره} اْلَعلِيمُ  َوُھوَ {. وضعف قوة من عني} َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ {. والقوة الضعف

 .ثالثا أو ثانيا الحلق حروف من حرف فيه كان ما كل وكذا ، العين بفتح} فَضعَ  من{
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اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {] 55: [ اآلية  }ُيْؤَفُكونَ  َكاُنوا َكَذلِكَ  َساَعةٍ  َغْيرَ  لَبُِثوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ  السَّ

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ {:  تعالى قوله  ؛ القبر لعذاب رد ھذا في ليس} َساَعةٍ  َغْيرَ  لَبُِثوا َما{. المشركون يحلف أي} ونَ اْلُمْجِرمُ  ُيْقِسمُ  السَّ

 بن عبدهللا رواه ما ذلك فمن ؛ منه يتعوذ أن وأمر ، منه تعوذ أنه طريق غير من وسلم عليه هللا صلى النبي عن صح قد كان إذ

 ، سفيان أبي وبأبي ، هللا رسول بزوجي أمتعني اللھم : تقول وھي حبيبة أم وسلم عليه هللا صلى النبي سمع:  قال مسعود

 يعيذك أن سليه ولكن مقسومة وأرزاق مضروبة آلجال هللا سألت لقد: " وسلم عليه هللا صلى النبي لھا فقال ؛ معاوية وبأخي

 كتاب في جملة منھا ذكرنا وقد. وغيرھما والبخاري مسلم خرجھا مشھورة أحاديث في" القبر وعذاب جھنم عذاب من

 لبثنا ما:  قالوا ھذا فعلى ؛ القيامة يوم قبل خمدة من بد ال أنه:  أحدھما:  قوالن} َساَعةٍ  َغْيرَ  لَِبُثوا َما{:  معنى وفي". التذكرة"

 َعِشيَّةً  إاِلَّ  َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَُّھمْ {:  تعالى هللا قال كما ، وانقطاعھا لزوالھا الدنيا في يعنون أنھم:  اآلخر والقول. ساعة غير

 َكاُنوا َكَذلِكَ {:  تعالى قال. يدرون ما غير وعلى غيب على أقسموا قد كانوا وإن ، نھار من ساعة إال يلبثوا لم كأن} ُضَحاَھا أَوْ 

. المطر من منوعةم:  مأفوكة وأرض. والخير الصدق عن صرف إذا الرجل أفك:  يقال ؛ الدنيا في يكذبون كانوا أي} ُيْؤَفُكونَ 

 عز هللا قال ، ذلك غير على يدل والقرآن ، فيه ھم لما كذب فيھا يكون أن يجوز ال القيامة أن النظر أھل من جماعة زعم وقد

 في الحق عن يصرفون كانوا كذلك ساعة غير لبثوا ما أنھم قسمھم في الحق عن صرفوا كما أي} ُيْؤَفُكونَ  َكاُنوا َكَذلِكَ {:  وجل

ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ {:  وعز جل وقال ؛ الدنيا ً  هللاَّ ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  لَُكمْ  َيْحلِفُونَ  َكَما لَهُ  َفَيْحلِفُونَ  َجِميعا ُھمْ  أاَل َشْيءٍ  َعلَى أَنَّ } اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  إِنَّ

َنا َوهللاَِّ  َقالُوا أن إال فتنتھم تكن لم ثم{:  وقال ا َما َربِّ  .}َكَذُبوا َكْيفَ  ُظرْ انْ . ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

ِ  ِكَتابِ  فِي لَبِْثُتمْ  لََقدْ  َواأْلِيَمانَ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوَقالَ { 56:  اآلية ُكمْ  اْلَبْعثِ  َيْومُ  َفَھَذا اْلَبْعثِ  َيْومِ  إِلَى هللاَّ  }َتْعلَُمونَ  ال ُكْنُتمْ  َوَلِكنَّ

 فقيل ؛ العلم أوتوا الذين في اختلف} اْلَبْعثِ  َيْومِ  إِلَى هللاَِّ  ِكَتابِ  فِي لَِبْثُتمْ  لََقدْ  َواأْلِيَمانَ  مَ اْلِعلْ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوَقالَ {:  تعالى قوله

 عليھم ردا للكفار المؤمنون يقول أي ؛ المؤمنين جميع وقيل. األمة ھذه مؤمنو وقيل. األمم علماء وقيل. األنبياء وقيل. المالئكة

ُكمْ  اْلَبْعثِ  َيْومُ  َفَھَذا{:  قوله في والفاء. البعث يوم ىإل قبوركم في لبثتم لقد  عليه دل محذوف لشرط جواب} َتْعلَُمونَ  ال ُكْنُتمْ  َولَِكنَّ

 َيْومِ  إِلَى{:  الحسن قراءة وھي القراء بعض عن يعقوب وحكى. البعث يوم فھذا البعث منكرين كنتم إن:  مجازه ؛ الكالم

ِ  ِكَتابِ  فِي{ معنى:  وقيل. الحلق حروف من حرف فيه مما وھذا ؛ بالتحريك} اْلَبْعثِ   تقديم الكالم في:  وقيل. هللا حكم في}  هللاَّ

:  القشيري. والسدي وقتادة مقاتل قاله ؛ البعث يوم إلى لبثتم لقد واإليمان هللا كتاب في العلم أوتوا الذين وقال أي ؛ وتأخير

 كنتم الذي اليوم أي} اْلَبْعثِ  َيْومُ  َفَھَذا{ بالعلم الكتاب في لھم حكم الذين:  وقيل. هللا بكتا بمعنى} اْلِعْلمَ  أُوُتوا{ ھذا وعلى

 .تنكرونه

 }ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َوال َمْعِذَرُتُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  َيْنَفعُ  ال َفَيْوَمئِذٍ {] 57: [ اآلية

 عليھم رد لما:  وقيل. يومئذ االعتذار وال بالقيامة العلم ينفعھم ال أي} َمْعِذَرُتُھمْ  واَظلَمُ  الَِّذينَ  َيْنَفعُ  ال َفَيْوَمِئذٍ {:  تعالى قوله

:  يقال ؛ ويرجع يستعتب من حال حالھم وال أي} ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َوال{. يعذروا فلم واعتذروا الدنيا إلى الرجوع سألوا المؤمنون

" فصلت" في وسيأتي. عتبه أزلت:  أعتبته وحقيقة. عليه جانيا كنت إذا وذلك ، فأرضاني استرضيته أي ، فأعتبني استعتبته

 .بالتاء والباقون ، بالياء} َيْنَفعُ  ال َفَيْوَمِئذٍ {:  والكسائي وحمزة عاصم وقرأ. بيانه
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 }ُمْبِطلُونَ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََيقُولَنَّ  آَيةٍ بِ  ِجْئَتُھمْ  َولَئِنْ  َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآنِ  َھَذا فِي لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ {] 58: [ اآلية

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ {] 59: [ اآلية  }َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  قُلُوبِ  َعلَى هللاَّ

ِ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصبِرْ {] 60: [ اآلية  }ُيوقُِنونَ  ال الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َوال َحقٌّ  هللاَّ

 على وينبھھم ، إليه يحتاجون ما على يدلھم مثل كل من أي} َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآنِ  َھَذا فِي لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ {:  عالىت قوله

 يقول} أَْنُتمْ  إِنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََيقُولَنَّ { وغيرھما والعصا البحر كفلق ؛ معجزة أي}  ِبآَيةٍ  ِجْئَتُھمْ  َولَئِنْ {. الرسل وصدق التوحيد

 يفھموا ال حتى قلوبھم على هللا طبع كما أي} َكَذلِكَ { والسحر الباطل تتبعون أي} ُمْبِطلُونَ  إاِلَّ {. المؤمنين معشر يا أنتم إن الكفار

ُ  َيْطَبعُ { فكذلك هللا عن اآليات  فإن أذاھم على اصبر أي}  َحقٌّ  هللاَِّ  ْعدَ وَ  إِنَّ  َفاْصِبرْ {  التوحيد أدلة} َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  قُلُوبِ  َعلَى هللاَّ

 صلى للنبي والخطاب. الحارث بن النضر ھو:  قيل} ُيوقُِنونَ  ال الَِّذينَ { دينك عن يستفزنك ال أي} َيْسَتِخفَّنَّكَ  َوال{ ينصرك هللا

 جزم موضع في وھو. الّغي في اتباعه على حمله حتى استجھله أي فالنا فالن استخف:  يقال ؛ أمته والمراد وسلم عليه هللا

 ، رفع موضع في} ُيوقُِنونَ  ال الَِّذينَ {. اآلخر إلى أحدھما ضم إذا الشيئان يبنى كما الفتح على فبني الثقيلة بالنون أكد ، بالنھي

 ".الفاتحة" في مضى وقد. الرفع موضع في الذون:  يقول من العرب ومن
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لقمان سورة تفسير

 السورة قدمةم

َما َوَلوْ { أولھما:  قتادة قال آيتين غير ، مكية وھي  ثالث:  عباس ابن وقال. اآليتين آخر إلى} أَْقالمٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اأْلَْرِض  فِي أَنَّ

َما َولَوْ { أولھن ، آيات  .آية وثالثون أربع وھي} اأْلَْرِض  فِي أَنَّ

 }الم{] 1: [ اآلية

 }اْلَحِكيمِ  اْلِكَتابِ  آَياتُ  تِْلكَ {] 2: [ اآلية

 }لِْلُمْحِسنِينَ  َوَرْحَمةً  ُھدىً {] 3: [ اآلية

الةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ {] 4: [ اآلية َكاةَ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ  }ُيوقُِنونَ  ُھمْ  بِاآلِخَرةِ  َوُھمْ  الزَّ

ِھمْ  ِمنْ  ُھدىً  َعلَى أُولَئِكَ {] 5: [ اآلية  }اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َوأُولَئِكَ  َربِّ

 أي ، مبتدأ إضمار على رفع موضع في} ِتْلكَ { و. السور فواتح في الكالم مضى} اْلَحِكيمِ  اْلِكَتابِ  آَياتُ  ِتْلكَ  ، الم{:  تعالى قوله

. تناقض وال فيه خلل ال أي ؛ المحكم:  والحكيم. القرآن:  والكتاب. تلك من بدال} اْلَحِكيمِ  اْلِكَتابِ  آَياتُ  ِتيكَ {:  ويقال. تلك ھذه

 وأبي المدنيين قراءة وھذه} آَيةً  لَُكمْ  هللاَِّ  َناَقةُ  َھِذهِ {:  مثل ؛ الحال على بالنصب} َوَرْحَمةً  ُھدىً { الحاكم وقيل الحكمة ذو وقيل

 أول ألنه ؛ مبتدأ إضمار على:  أحدھما:  وجھين من وھو ، بالرفع} َوَرْحَمةً  ُھدىً {:  حمزة وقرأ. والكسائي وعاصم عمرو

 في المحسنون ھم:  وقيل. يراه فإنه يراه يكن لم فإن ، يراه كأنه هللا يعبد الذي:  والمحسن. } ِتْلكَ { خبر يكون أن:  خرواآل. آية

ً  أَْحَسنُ  َوَمنْ {:  تعالى هللا قال ؛ اإلسالم وھو الدين َِّ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ  ِممَّنْ  ِدينا الةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ {. اآلية} ِ  ، الصفة ضعمو في} الصَّ

} البقرة{ في بعدھا والتي اآلية ھذه في الكالم مضى وقد. أعني بإضمار والنصب ، الذين ھم:  بمعنى القطع على الرفع ويجوز

 .وغيرھا

ِ  َسبِيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  اْلَحِديثِ  لَْھوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {] 6: [ اآلية - ِخَذھَ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ  }ُمِھينٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  أُولَئِكَ  ُھُزواً  اَوَيتَّ

 ابن قول في ؛ الغناء: } اْلَحِديثِ  لَْھوَ { و. باالبتداء رفع موضع في} من} {اْلَحِديثِ  لَْھوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله

} اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {:  مثل ؛ لھو ذات أو ھول ذا يشتري من:  والتقدير ؛ والسنة بالكتاب ممنوع وھو. وغيرھما عباس وابن مسعود

 .للھو اشتراھا كأنه ثمنھا في ويبالغ يشتريھا اشتراھا إنما كان لما:  التقدير يكون أو

 َوأَْنُتمْ {:  تعالى قوله الثانية واآلية. منه والمنع الغناء كراھة على العلماء بھا استدل التي الثالث اآليات إحدى ھذه:  قلت

 اْسَتَطْعتَ  َمنِ  َواْسَتْفِززْ {:  تعالى قوله الثالثة واآلية. لنا غني أي ؛ لنا اسمدي ؛ بالحميرية الغناء ھو:  عباس ابن قال} ونَ َساِمدُ 

 رسول عن أمامة أبي عن الترمذي وروى. فيه الكالم} سبحان{ في مضى وقد. والمزامير الغناء:  مجاھد قال} ِبَصْوِتكَ  ِمْنُھمْ 



31 

 

 مثل في ، حرام وثمنھن فيھن تجارة في خير وال تعلموھن وال تشتروھن وال القينات تبيعوا ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

ِ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  اْلَحِديثِ  لَْھوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  اآلية ھذه أنزلت ھذا  حديث ھذا:  عيسى أبو قال. اآلية آخر إلى} هللاَّ

 بن محمد قاله ؛ الحديث في يضّعف يزيد ابن وعلّي ثقة والقاسم ، أمامة أبي عن القاسم حديث من يروى إنما ، غريب

 عن الجوزي الفرج أبو وذكره ، ومجاھد عبدهللا بن وجابر عباس وابن مسعود ابن فسر وبھذا:  عطية ابن قال. إسماعيل

 .والنخّعي وقتادة جبير بن وسعيد الحسن

 سعيد روى. الغناء إنه مرات ثالث ھو إال إله ال الذي با مسعود ابن ذلك على وحلف ، اآلية ھذه في يلق ما أعلى ھذا:  قلت

:  فقال}  اْلَحِديثِ  لَْھوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله عن مسعود بن عبدهللا سئل:  قال البكري الصھباء أبي عن جبير بن

 مھران بن وميمون عكرمة قال وكذلك ؛ الغناء أنه عمر ابن وعن. مرات ثالث يرددھا ؛ ھو إال إله ال الذي وهللا الغناء

 وقاله ؛ القلب في النفاق ينبت الغناء:  مسعود بن عبدهللا قال قال إبراھيم عن وحماد الحكم عن وسفيان شعبة وروى. ومكحول

 المعازف الحديث لھو:  الحسن وقال. الباطل من مثله لىوإ الغناء إلى االستماع اآلية في الحديث لھو إن:  وزاد ، مجاھد

 َفَماَذا{:  تعالى هللا قال:  فقال عنه مالكا سألت القاسم ابن وقال. النار في والباطل باطل الغناء:  محمد بن القاسم وقال. والغناء

اللُ  إاِلَّ  اْلَحقِّ  َبْعدَ   تعالى لصاحبه قال ومن ، هللا طاعة عن شغل اإذ باطل لھو كل باب" البخاري وترجم!  ؟ ھو أفحق} الضَّ

ِخَذَھا ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  اْلَحِديثِ  لَْھوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى وقوله ،" أقامرك  شغل إذا: " فقوله} ُھُزواً  َوَيتَّ

ِ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ {:  تعالى قوله من مأخوذ" هللا طاعة عن  على قوم وتأوله. والشرك الكفر ھو:  أيضا الحسن وعن. } هللاَّ

 ، رستم:  األعاجم كتب اشترى ألنه ؛ الحارث بن النضر في نزلت:  وقيل. واللعب الباطل أھل بھا يتلھى التي األحاديث

:  ويقول الفرس ملوك حاديثبأ وحدثھم ، منه ضحك كذا قال محمدا إن قريش قالت فإذا ، بمكة يجلس فكان ؛ واسفنديار

 اإلسالم يريد بأحد يظفر فال المغنيات يشتري كان:  وقيل. وغيرھما والكلبي الفراء حكاه ؛ محمد حديث من أحسن ھذا حديثي

 تقاتل وأن والصيام الصالة من محمد إليه يدعوك مما خير ھذا:  ويقول ؛ وغنيه واسقيه أطعميه:  فيقول قينته إلى به انطلق إال

 أحاديث في اآلية نزلت وإنما ، مستعار اآلية ھذه في الشراء:  طائفة وقالت. الشراء في ظاھر واألول القول وھذا. يديه نبي

 استمع من" المنكرات ھذه وامتثال فعله يجب ما ترك فكان:  عطية ابن قال. الباطل في وخوضھم اإلسالم بأمر وتلھيھم قريش

 خرجه" الجنة أھل قراء: " قال ؟ هللا رسول يا الروحانيون ومن:  فقيل" . لروحانيينا يسمع أن له يؤذن لم غناء صوت إلى

 لم الدنيا في الخمر شرب فمن: " نظائره مع التذكرة كتاب في ذكرنا وقد ، األصول نوادر في عبدهللا أبو الحكيم الترمذي

 بيناه ما على المعنى صحيح ذلك وكل. ذلك غير ىإل". اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس ومن ، اآلخرة في يشربھا

 تصلوا فال مغنية جارية وعنده مات من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن مكحول رواية ومن. ھناك

 .الغناء بتحريم العلماء قال وغيرھا اآلثار ولھذه". عليه

 يحرك الذي والمجون ، والغزل الھوى على ويبعثھا النفوس يحرك الذي ، به المشتھرين عند المعتاد الغناء وھو -الثانية

 ال والمحرمات الخمور وذكر محاسنھن ووصف النساء بذكر فيه يشبب شعر في كان إذا النوع فھذا ؛ الكامن ويبعث الساكن

 كالعرس ؛ الفرح أوقات في منه القليل فيجوز ذلك من سلم ما فأما. باالتفاق المذموم والغناء اللھو ألنه ؛ تحريمه في يختلف

 الصوفية ابتدعته ما فأما. األكوع بن وسلمة أنجشة وحدو الخندق حفر في كان كما ، الشاقة األعمال على التنشيط وعند والعيد
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 فأما:  العرّبي ابن قال. فحرام واألوتار والمعازف والطار الشبابات من المطربة باآلالت المغاني سماع على اإلدمان من اليوم

 قصبة ّسموا وربما:  الجوھريّ . مباح والدف. تردد اليراعة وفي. العدو ويرھب النفوس يقيم ألنه ؛ فيه حرج فال الحرب طبل

 أبو فھم ، المدينة دخل يوم وسلم عليه هللا صلى النبي يدي بين ضرب:  القشيريّ  قال. ويراعة ھيرعة بھا يزمر التي الراعي

:  ويقلن يضربن فكن" فسيح ديننا أن اليھود تعلم حتى بكر أبا يا دعھن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال بالزجر بكر

 يجوز للنكاح المشھرة اآلالت وكذلك ، كالدف النكاح في الطبل إن:  قيل وقد. جار من محمد حبذا ، النجار بنات نحن

 .رفث فيه يكن ولم الكالم من يحسن بما فيه استعمالھا

 مالك سألت:  قال الطباع عيسى بن إسحاق وذكر. ترد لم يدم لم فإن ، الشھادة به ترد سفه الدوام على بالغناء االشتغال - الثالثة

: قال الطبريّ  عبدهللا بن طاھر الطيب أبو وذكر. الفساق عندنا يفعله إنما:  فقال الغناء من المدينة أھل فيه يرخص عما أنس بن

 وھو ؛ بالعيب ردھا له كان مغنية ووجدھا جارية اشترى إذا:  وقال ، استماعه نوع الغناء عن نھى فإنه أنس بن مالك أما

:  منداد خويز ابن وقال. بأسا به يرى ال كان أنه الساجي زكريا عنه حكى فإنه سعد بن إبراھيم إال ؛ المدينة أھل سائر مذھب

 غالم وأنا الصناعة ھذه تعلمت:  قال أنه عنه يورو. تحريمھا مذھبه وكان بالصناعة عالما كان إنه:  عنه فيقال مالك فأما

 ؛ الدينية العلوم فطلب ، كذلك ولست الوجه صبيح كان من لھا يصلح الصناعة ھذه إن! بّني أي:  أمي لي فقالت ، شاب

 ربش إباحته مع الغناء يكره فإنه حنيفة أبي مذھب وأما:  الطبري الطيب أبو قال. خيرا ذلك في هللا فجعل ربيعة فصحبت

 ال ، وغيرھم والثوري وحماد والشعبي إبراھيم:  الكوفة أھل سائر مذھب وكذلك. الذنوب من الغناء سماع ويجمل ، النبيذ

 بن عبيدهللا عن روي ما إال ؛ منه والمنع ذلك كراھية في خالف البصرة أھل بين يعرف ال وكذلك. ذلك في بينھم اختالف

 فھو منه استكثر ومن ، الباطل يشبه مكروه الغناء:  فقال الشافّعي مذھب وأما:  قال. بأسا به يرى ال كان أنه العنبري الحسن

 بكر أبي عن أصحابنا ذكر وقد:  قال روايات ثالث حنبل بن أحمد إمامه عن الجوزي الفرج أبو وذكر. شھادته ترد سفيه

 ھذا وعلى:  قال ؛ الزھديات القصائد من ھمازمان في كان ما إلى أشاروا وإنما ، الغناء إباحة عبدالعزيز وصاحبه الخالل

 تباع:  فقال بيعھا إلى الصبي فاحتاج مغنية وجارية ولدا وخلف مات رجل عن سئل أنه عليه ويدل ؛ أحمد يكرھه لم ما يحمل

 ال:  فقال ؟ فاأل عشرين تساوي ساذجة بيعت إن ولعلھا ؛ ألفا ثالثين تساوي إنھا:  له فقيل. مغنية أنھا على ال ساذجة أنھا على

 باألشعار بل ، الزھد بقصائد تغني ال المغنية الجارية ھذه ألن ھذا أحمد قال وإنما:  الفرج أبو قال. ساذجة أنھا على إال تباع

 .العشق إلى المثيرة المطربة

 للنبي طلحة أبي لكقو ھذا وصار. اليتيم على المال تفويت جاز ما محظورا يكن لم لو إذ ؛ محظور الغناء أن على دليل وھذا

:  الطبري قال. اليتامى مال بتضييع أمر لما استصالحھا جاز فلو". أِرْقھا: " فقال ؟ أليتام خمر عندي:  وسلم عليه هللا صلى

 قال وقد ؛ العنبري وعبيدهللا سعد بن إبراھيم الجماعة فارق وإنما. منه والمنع الغناء كراھة على األمصار علماء أجمع فقد

 القفال وقال:  الفرج أبو قال" . جاھلية ميتة مات الجماعة فارق ومن. األعظم بالسواد عليكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .والرقاص المغني شھادة تقبل ال:  أصحابنا من

 تحريم على اإلجماع عبدالبر بن عمر أبو ادعى وقد. تجوز ال عليه األجرة فأخذ يجوز ال األمر ھذا أن ثبت قد وإذ:  قلت

 .وحسبك} اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ {:  قوله عند األنعام في مضى وقد. ذلك على األجرة
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 عليه منھا شيء ليس إذ ؛ جاريته غناء يسمع أن للرجل فيجوز القينات سماع وأما:  العربي بن بكر أبو القاضي قال - الرابعة

 األستار ھتك وال للرجال النساء انكشاف يجوز ال أنه أما. بصوتھا لذذالت من يمنع فكيف ، باطنھا من وال ظاھرھا من ال حراما

 أما:  الطبري الطيب أبو وقال. أصله من واجتث أوله من منع يجوز وال يحل ال ما إلى ذلك خرج فإذا ، الرفث سماع وال

 وقال:  قال. مملوكة أو رةح كانت سواء ، يجوز ال قالوا الشافعي أصحاب فإن بمحرم ليست التي المرأة من الغناء سماع

 جعل وإنما. دياثة فھي:  فقال فيه القول غلظ ثم ؛ شھادته ترد سفيه فھو لسماعھا الناس جمع إذا الجارية وصاحب:  الشافعي

 .سفيھا كان الباطل إلى الناس دعا ومن ، الباطل إلى الناس دعا ألنه سفيھا صاحبھا

 غيره أضل وإذا ، الھدى طريق عن غيره ليضل أي ؛ الياء بضم العامة قراءة} هللاَِّ  يلِ َسبِ  َعنْ  لُِيِضلَّ {:  تعالى قوله - الخامسة

 ھو ليضل أي ؛ الالزم على" الياء بفتح" إسحاق أبي وابن ورويس عمرو وأبو وحميد محيصن وابن كثير ابن وقرأ. ضل فقد

 .نفسه

ِخَذَھا{  األعمش وقرأ. مستأنفا يكون أن ويجوز} َيْشَتِري َمنْ { على عطفا عبالرف وعاصم عمرو وأبي المدنيين قراءة} ُھُزواً  َوَيتَّ

ِخَذَھا{:  والكسائي وحمزة } ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ {:  قوله على الوقف يحسن ال جميعا الوجھين ومن. }لُِيِضلَّ { على عطفا بالنصب} َوَيتَّ

ِخَذَھا{ في والھاء ،} ُھُزواً {:  قوله على والوقف  يؤنث السبيل ألن ؛ السبيل عن كناية يكون أن ويجوز. ياتاآل عن كناية} َوَيتَّ

 :  الشاعر قال يھينھم شديد أي} ُمِھينٌ  َعَذابٌ  َلُھمْ  أُولَِئكَ {. ويذكر

 مھينا العذاب من الصليب لقي...  بعدما النصارى إلى جزعت ولقد

َ  ُمْسَتْكبِراً  َولَّى آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى َوإَِذا{] 7: [ اآلية ْرهُ  َوْقراً  أُُذَنْيهِ  فِي َكأَنَّ  َيْسَمْعَھا لَمْ  نْ َكأ  }أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّ

 فِي َكأَنَّ  َيْسَمْعَھا لَمْ  َكأَنْ {. الحال على نصب} ُمْسَتْكِبراً {. أعرض أي} َولَّى{. القرآن يعني} آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى َوإَِذا{:  تعالى قوله

ْرهُ {. تقدم وقد. وصمما ثقال} َوْقراً  أُُذَنْيهِ   أيضا.تقدم} أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {] 8: [ اآلية ِعيمِ  َجنَّاتُ  لَُھمْ  الصَّ  }النَّ

ِ  َوْعدَ  فِيَھا َخالِِدينَ {] 9: [ اآلية ً  هللاَّ  }اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َحّقا

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  إِنَّ {:  تعالى قوله  أي} فِيَھا َخالِِدينَ {. المؤمنين نعيم ذكر الكفار عذاب ذكر لما} النَِّعيمِ  َجنَّاتُ  لَُھمْ  الصَّ

ً  هللاَِّ  َوْعدَ {. دائمين  .تقدم} اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ {. فيه خلف ال حقا وعدا ھذا هللا وعدھم أي} َحّقا
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َماَواتِ  لَقَ خَ {] 10: [ اآلية  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوَبثَّ  بُِكمْ  َتِميدَ  أَنْ  َرَواِسيَ  األَْرِض  فِي َوأَْلَقى َتَرْوَنَھا َعَمدٍ  بَِغْيرِ  السَّ
َماءِ   }َكِريمٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َفأَْنَبْتَنا َماءً  السَّ

ِ  َخْلقُ  َھَذا{] 11: [ اآلية الُِمونَ  َبلِ  ُدونِهِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخلَقَ  َماَذا أَُرونِيفَ  هللاَّ  }ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي الظَّ

َماَواتِ  َخلَقَ {:  تعالى قوله  ثم يكون أن فيمكن} َعَمدٍ { لـ النعت على خفض موضع في} َتَرْوَنَھا{ تكون} َتَرْوَنَھا َعَمدٍ  ِبَغْيرِ  السَّ

َماَواتِ { من الحال على نصب ضعمو في تكون أن ويجوز. ترى ال ولكن عمد  علي وسمعت:  النحاس. البتة ثم عمد وال} السَّ

 الكالم} الرعد{ في مضى وقد. التمام} َعَمدٍ  َغْيرِ { ويكون. مكي قاله ؛ ثم عمد وال ، مستأنفا يكون أن األولى:  يقول سليمان بن

 والكوفيون. تميد أن كراھية أي ؛ نصب موضع في} َتِميدَ  أَنْ {. تثواب جباال أي} َرَواِسيَ  األَْرِض  فِي َوأَْلَقى{. اآلية ھذه في

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوَبثَّ {. تميد لئال بمعنى يقدرونه  من:  عباس ابن عن} َكِريمٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َفأَْنَبْتَنا َماءً  السَّ

 ، الكريم فھو الجنة إلى يصير منھم كان من:  قال ؛ األرض من مخلوقون ألنھم ؛ اسالن على الشعبي وتأوله. حسن لون كل

 .ذلك على يدل القرآن وظاھر ، تراب من مخلوقة النطفة أن غيره تأول وقد. اللئيم فھو النار إلى يصير منھم كان ومن

 ، هللا مخلوق أي} هللاَِّ  َخْلقُ { تعاينون مما ذكرته الذي ھذا أي ؛ المخلوق بمعنى والخلق. وخبر مبتدأ} هللاَِّ  َخْلقُ  َھَذا{:  تعالى قوله

الُِمونَ  َبلِ {. األصنام يعني} ُدوِنهِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخَلقَ  َماَذا{ المشركين معاشر} َفأَُروِني{. شريك غير من خلقھا أي  أي} الظَّ

 و. الذي بمعنى وذا} ذا{ وخبره باالبتداء فعر موضع في استفھام} وما{. ظاھر خسران أي} ُمِبينٍ  َضاللٍ  فِي{ المشركون

 وتضمر} أروني{ بـ نصب موضع في والجملة ؛ دونه من الذين خلق شيء أي فأروني تقديره ؛ محذوفة ھاء على واقع} خلق{

 أنحو ، تعلمت ماذا:  تقول القول ھذا وعلى. دونه من الذين خلقھا التي األشياء فأروني أي ؛ الذين على تعود }خلق{ مع الھاء

 أم أنحوا ، تعلمت ماذا:  يقول القول ھذا وعلى ؛ زائد} ذا{ و} أروني{ بـ نصب موضع في} ما{ تكون أن ويجوز. شعر أم

 .شعرا

ِ  اْشُكرْ  أَنِ  اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ  آَتْيَنا َولََقدْ {] 12: [ اآلية َّ َما َيْشُكرْ  َوَمنْ  ِ َ  َفإِنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  لَِنْفِسهِ  َيْشُكرُ  َفإِنَّ  }َحِميدٌ  َغنِيٌّ  هللاَّ

 الذي فعالن فأشبه ؛ زائدتين ونونا ألفا آخره في ألن} لُْقَمانَ { ينصرف ولم. مفعوالن} اْلِحْكَمةَ  لُْقَمانَ  آَتْيَنا َولََقدْ {:  تعالى قوله

 لقمان وھو. النحاس قاله ؛ زال قد الثقلين أحد ألن النكرة في وانصرف ، ثان ثقل ذلك ألن المعرفة في ينصرف فلم فعلى أنثاه

 سرون بن عنقاء بن لقمان ھو:  وقيل. إسحاق بن محمد نسبه كذا ؛ إبراھيم أبو آزر وھو ، تارح بن ناحور بن باعوراء بن

. أيوب خالة ابن كان أنه ذكر:  مقاتل وقال. أيوب أخت ابن كان:  وھب قال. السھيلي ذكره ؛ أيلة أھل من نوبيا وكان

 داود وأدركه سنة ألف عاش ، آزر أوالد من كان وقيل ، خالته ابن أو أيوب أخت ابن باعوراء بن لقمان وھو : الزمخشري

. كفيت إذ أكتفي أال:  فقال ، له فقيل الفتوى قطع بعث فلما ، داود مبعث قبل يفتي وكان ، العلم عنه وأخذ والسالم الصالة عليه

 هللا أعطاه ، مشافر ذا مصر سودان من أسود لقمان كان:  المسيب ابن سعيد وقال. إسرائيل بني في قاضيا كان:  الواقدي وقال

 وعلى ؛ والشعبي عكرمة بنبوته وقال. نبيا يكن ولم وليا كان إنه التأويل أھل جمھور ھذا وعلى ؛ النبوة ومنعه الحكمة تعالى

 الدين في والفقه المعتقدات في الصواب وھي - ىتعال هللا بحكمة حكيما رجال كان أنه والصواب. النبوة الحكمة تكون ھذا

 من وروي. وغيره عباس ابن قاله ؛ الشفتين عظيم أي ، مشافر ذا الرجلين مشقق أسود ، إسرائيل بني في قاضيا -  والعقل
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 حسن التفكر كثير عبدا كان ولكن نبيا لقمان يكن لم: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عمر ابن حديث

 قبلت خيرتني إن ، رب:  فقال ؛ بالحق يحكم خليفة يجعله أن في وخيره ، بالحكمة عليه فّمن ، فأحبه تعالى هللا أحب ، اليقين

 المالئكة له فقالت:  الثعلبي وزاد. عطية ابن ذكره ؛ ستعصمني فإنك وطاعة فسمعا علّي عزمت وإن ، البالء وتركت العافية

 أن فبالحرى يعن إن ، مكان كل من المظلوم يغشاه ، وأكدرھا المنازل بأشد الحاكم ألن:  قال ؟ قمانل يا لم:  يراھم ال بصوت

 على الدنيا يختر ومن. شريفا فيھا يكون أن من خير فذلك ذليال الدنيا في يكن ومن. الجنة طريق أخطأ أخطأ وإن ، ينجو

 نودي ثم. بھا يتكلم فانتبه الحكمة فأعطي نومة فنام ؛ منطقه سنح من المالئكة فعجبت. اآلخرة يصيب وال الدنيا نفته اآلخرة

 وكان. عنه هللا يعفو ذلك كل ، مرة غير الخطيئة في فھوى ، لقمان اشترطه ما يشترط ولم - الخالفة يعني - فقبلھا بعده داود

 وابتلي الخالفة داود وأعطى ، ءالبال عنك وصرف الحكمة أعطيت! لقمان يا لك طوبى:  داود له فقال ؛ بحكمته يوازره لقمان

 السالم عليه جبريل فأتاه ؛ النبوة على الحكمة فاختار ؛ والحكمة النبوة بين لقمان تعالى هللا خير:  قتادة وقال. والفتنة بالبالء

 لو نهإ:  فقال ؟ ربك خيرك وقد النبوة على الحكمة اخترت كيف فقيل ؛ بھا ينطق وھو فأصبح الحكمة عليه فذر نائم وھو

 .إلي أحب الحكمة فكانت ، النبوة عن أضعف أن فخفت خيرني ولكنه ، منه العون فيھا لرجوت عزمة بالنبوة إلي أرسل

 من كان فإنه ، أسود أنك من تحزن ال:  أسود لرجل وقال ، المسيب بن سعيد قاله ؛ خياطا كان:  فقيل ؛ صنعته في واختلف

 لرجل وقال. حطب حزمة لمواله يوم كل يحتطب كان:  وقيل. ولقمان عمر مولى ھجعوم بالل:  السودان من ثالثة الناس خير

 كان:  وقيل. أبيض فقلبي أسود تراني كنت وإن ، رقيق كالم بينھما من يخرج فإنه الشفتين غليظ تراني كنت إن:  إليه ينظر

 ، هللا قدر:  قال ؟ أرى ما بك بلغ فما:  قال. بلى قال ؟ فالن بني عبد ألست:  له فقال ذلك قبل يعرفه كان رجل فرآه ، راعيا

 ؛ نجارا كان:  الربعي خالد وقال. جابر بن زيد بن الرحمن عبد قاله ؛ يعنيني ال ما وترك  ، الحديث وصدق ، األمانة وأدائي

 ؟ ھذين من أطيب يءش فيھا كان ما:  له فقال ؛ والقلب باللسان فأتاه ؛ مضغتين بأطيبھا وأتني شاة لي اذبح:  سيده له فقال

 بأطيب تأتيني أن أمرتك:  له فقال ؛ والقلب اللسان فألقى ؛ مضغتين أخبثھا ألق:  له قال ثم أخرى شاة بذبح أمره ثم ، فسكت

 إذا منھما أطيب شيء ليس إنه:  له فقال!  ؟ والقلب اللسان فألقيت أخبثھا تلقي أن وأمرتك ، والقلب باللسان فأتيتني مضغتين

 .خبثا إذا منھما أخبث وال ، طابا

 صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن أال: " وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك من ؛ حديث ما غير في مرفوع معناه ھذا:  قلت

: السالم عليه قوله منھا ؛ وشھيرة صحيحة كثيرة آثار اللسان في وجاء" . القلب وھي أال كله الجسد فسد فسدت وإذا كله الجسد

 أي:  له وقيل. منھا ھذا مأثورة كثيرة لقمان وحكم. الحديث..." ورجليه لحييه بين ما:  الجنة ولج اثنتين شر هللا وقاه من"

 .مسيئا الناس رآه أن يبالي ال الذي:  قال ؟ شر الناس

 يعمل أن المجاھرة من وإن المجاھرون إال معافى أمتي كل: " وسلم عليه هللا صلى قال ، معنى مرفوع أيضا وھذا:  قلت

 هللا ستر يكشف ويصبح ربه يستره بات وقد وكذا كذا البارحة عملت فالن يا فيقول هللا ستره وقد يصبح ثم عمال بالليل الرجل

 أنه وروي. باب آالف عشرة من أرجح لقمان حكمة من قرأت:  منبه بن وھب وقال. البخاري خرجه ھريرة أبو رواه" . عنه

 فلما ؛ فسكت الحكمة فأدركته ، يسأل أن فأراد كالطين الحديد له هللا لين وقد ، الدروع يسرد ووھ السالم عليه داود على دخل

 .حكيما سميت ما بحق:  داود له فقال. فاعله وقليل ، حكمة الصمت:  فقال. أنت الحرب لبوس نعم:  وقال لبسھا أتمھا
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َِّ  اْشُكرْ  أَنِ {:  تعالى قوله  في أنھا اآلخر والقول. اشكر له قلنا أي ؛ مفسرة أي بمعنى} أن{ كونت أن أحدھما:  تقديران فيه} ِ

:  الزجاج وقال. بعيد عنده الوجه ھذا أن إال ؛ قم أن إليه كتبت:  سيبويه حكى كما ؛ صلتھا في داخل والفعل نصب موضع

:  والشكر. لنا بشكره حكيما فكان ؛ كرفش تعالى  اشكر بأن أي:  وقيل. تعالى هللا يشكر ألن الحكمة لقمان آتينا ولقد المعنى

َما َيْشُكرْ  َوَمنْ {. وغيرھا} البقرة{ في ومعنى لغة حقيقته في القول مضى وقد. به أمر فيما طاعته  يطع من أي} لَِنْفِسهِ  َيْشُكرُ  َفإِنَّ

َ  َفإِنَّ { هللا يوحد فلم النعم كفر أي} َكَفرَ  َوَمنْ {. إليه عائد الثواب نفع ألن ؛ لنفسه يعمل فإنما تعالى هللا  خلقه عبادة عن} َغنِيٌّ  هللاَّ

 .فعله في} َحِميدٌ { خلقه عن} َغِنيٌّ {:  سالم بن يحيى وقال. محمود أي ؛ الخلق عند} َحِميدٌ {

ِ  ُتْشِركْ  ال ُبَنيَّ  َيا َيِعُظهُ  َوُھوَ  الِْبنِهِ  لُْقَمانُ  َقالَ  َوإِذْ {] 13: [ اآلية َّ  }َعِظيمٌ  لَُظْلمٌ  الشِّْركَ  إِنَّ  بِا

. مشكم:  الكلبي وقال. والقتبي الطبري قول في ؛ ثاران ابنه اسم:  السھيلي قال} َيِعُظهُ  َوُھوَ  الِْبنِهِ  لُْقَمانُ  َقالَ  َوإِذْ {:  تعالى قوله

 .أسلما حتى يعظھما زال فما كافرين كانا وامرأته ابنه أن القشيري وذكر. النقاش حكاه ؛ أنعم وقيل

َِّ  ُتْشِركْ  ال{:  قوله ھذا على لود:  قلت  الَِّذينَ { نزلت لما:  قال هللا عبد عن وغيره مسلم صحيح وفي} َعِظيمٌ  لَُظْلمٌ  الشِّْركَ  إِنَّ  ِبا

 رسول فقال ؟ نفسه يظلم ال أينا:  وقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب على ذلك شق} ِبُظْلمٍ  إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا

" . عظيم لظلم الشرك إن با تشرك ال بني يا:  البنه لقمان قال كما ھو إنما تظنون كما ھو ليس: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 لقمان كالم من منقطعا تعالى هللا من خبر ھو:  وقيل. لقمان كالم من إنه:  فقيل" عظيم لظلم الشرك إن{:  قوله في واختلف

 أصحاب أشفق} ِبُظْلمٍ  إِيَماَنُھمْ  َيْلِبُسوا َولَمْ  آَمُنوا الَِّذينَ {:  نزلت لما أنه المأثور الحديث ھذا ويؤيد ؛ المعنى دتأكي في به متصال

 يسكن وإنما ، إشفاقھم فسكن} َعِظيمٌ  لَُظْلمٌ  الشِّْركَ  إِنَّ {:  تعالى هللا فأنزل ؛ يظلم لم أينا:  وقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في} إذ{ و. والسداد بالحكمة وصفه قد عبد عن ذلك هللا يذكر بأن اإلشفاق يسكن وقد ؛ تعالى هللا من خبرا يكون بأن شفاقھمإ

 لقمان آتينا ولقد:  والمعنى} آتينا{ بـ نصب موضع في} إذ{ إن:  القرآن في كتابه في الزجاج وقال. اذكر بمعنى نصب موضع

 الياء على دالة ألنھا ؛ الياء بكسر} ُبنيِّ  يا{:  وقال. ذلك من تمنع واوا الكالم في ألن ؛ غلطا وأحسبه:  النحاس. قال إذ الحكمة

 التصغير حقيقة على ھو ليس} بني يا{:  وقوله. ھذا في القول} ھود{ في مضى وقد ؛ عنده الفتحة فلخفة فتحھا ومن ، المحذوفة

 .كويس ھو وللصبي ، أخي يا:  للرجل يقال كما ؛ الترقيق وجه على ھو وإنما ، لفظه على كان وإن

ْيَنا{] 14: [ اآلية هُ  َحَملَْتهُ  بَِوالَِدْيهِ  األِْنَسانَ  َوَوصَّ ً  أُمُّ  }اْلَمِصيرُ  إِلَيَّ  َولَِوالَِدْيكَ  لِي اْشُكرْ  أَنِ  َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ  َوْھنٍ  َعلَى َوْھنا

ْنَيا فِي َوَصاِحْبُھَما ُتِطْعُھَما َفال ِعْلمٌ  بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  َما بِي ْشِركَ تُ  أَنْ  َعلَى َجاَھَداكَ  َوإِنْ {] 15: [ اآلية ً  الدُّ بِعْ  َمْعُروفا  َمنْ  َسبِيلَ  َواتَّ
ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  ُثمَّ  إِلَيَّ  أََنابَ   }َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َفأَُنبِّ

 :  مسائل ثماني فيه

يْ {:  تعالى قوله األولى  به أوصى مما ھذا إن:  وقيل. لقمان وصية أثناء بين اعتراض اآليتان ھاتان} ِبَوالَِدْيهِ  األِْنَسانَ  َناَوَوصَّ

 في بھما وصى هللا فإن ، والديك الشرك في تطع وال با تشرك ال:  البنه لقمان قال أي ؛ عنه به هللا أخبر ؛ ابنه لقمان

 ووصينا الحكمة من آتيناه فيما للقمان فقلنا ؛ البنه لقمان قال وإذ أي:  وقيل. تعالى  ومعصية شركا يكون ال مما طاعتھما
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 وصينا ونحن ، تشرك ال ، البنه لقمان قال وإذ:  وقيل. اإلنسان ووصينا له وقلنا ،  اشكر له قلنا أي ؛ بوالديه اإلنسان

 نزلتا اآليتين ھاتين أن والصحيح. القشيري األقوال ھذه كرذ ؛ ابنه به لقمان وأمر ، بھذا الناس وأمرنا ، حسنا بوالديه اإلنسان

 .المفسرين جماعة وعليه} العنكبوت{ في تقدم كما ؛ وقاص أبي بن سعد شأن في

 في طاعتھما وتلزم ، األعيان على فريضة ترك في وال كبيرة ركوب في تراعى ال األبوين طاعة أن الباب ھذا وجملة

 على ؛ اإلعادة إمكان مع الصالة في لألم واإلجابة ، الكفاية الجھاد أمر ومنه ؛ الندب طاعاتال ترك في ويستحسن ، المباحات

 وخالف. الندب من أقوى يكون فال الصالة قطع يبيح مما ونحوه ، عليھا ھلكة بخوف يعلل لكن ؛ الندب من أقوى ھذا أن

 .يطعھا فال شفقة العشاء شھود من أمه منعته إن:  فقال التفصيل ھذا في الحسن

 ولألب ، مراتب ثالث بذلك لھا حصل الرضاع ذكر وبدرجة الحمل ذكر بدرجة األم تعالى خص لما:  تعالي قوله -الثانية

 ؟ من ثم قال" أمك: " قال ؟ من ثم قال" أمك: " قال ؟ أّبر من رجل له قال حين وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك وأشبه ؛ واحدة

 .}سبحان{ في كله ھذا مضى وقد ؛ اآلية ھذه في كما المبرة من الّربع له فجعل" أبوك: " لقا ؟ من ثم قال" أمك: " قال

ً {:  تعالى قوله الثالثة  الخلقة ضعيفة المرأة:  وقيل. ضعف على ضعفا يوم كل تزداد وھي بطنھا في حملته أي} َوْھنٍ  َعلَى َوْھنا

ً {:  الثقّفي عيسى وقرأ. الحمل يضعفھا ثم  قال. واحد بمعنى وھما ، عمرو أبي عن ورويت ؛ فيھما الھاء بفتح} ْھنٍ وَ  َعلَى َوْھنا

 :  صاحب أم بن قعنب

 والوھن األين فيھا العواذل إن...  فيزجرھا ناه من للعواذل ھل

ً { وانتصب. يرم ورم مثل ؛ يھن ، ووھن يوھن ووھن ، يھن ن وه:  يقال  على:  النحاس. القشيري ذكره ؛ المصدر على} َوْھنا

:  ويعقوب الحسن وقرأ} َوفَِصالُهُ {:  الجمھور وقرأ. ضعف على بضعف حملته أي ؛ الجر حرف بإسقاط الثاني المفعول

 انفصل:  ويقال. ونھايته بغايته فعّبر ، الفطام الفصال من والمقصود ؛ عامين انقضاء في وفصاله أي ، لغتان وھما} َوفَِصلُهُ {

 .الفصيل سمي وبه ؛ تمّيز أي كذا عن

 ال بالعام فرقة فّحددت اللبن تحريم في وأما ، والنفقات األحكام باب في الرضاع مدة في العامين على مجمعون الناس - الرابعة

 فطم إن:  فرقة وقالت. الرضاع متصل كان إذا ونحوه الشھر من بھما اتصل وما العامان:  فرقة وقالت. نقص وال زيادة

 .مستوفى} البقرة{ في ھذا مضى وقد ؛ يّحرم ال الحولين في ذلك بعد شرب ما فإن اللبن وترك العامين قبل الصّبي

 أن بوالديه اإلنسان ووصينا:  المعنى وأن ، الزجاج قول في نصب موضع في} أن} {لِي اْشُكرْ  أَنِ {:  تعالى قوله - الخامسة

 نعمة على  الشكر:  قيل. ولوالديك لي راشك أن له قلنا:  والمعنى ، مفسرة} أن{ تكون أن منه وأجود:  النحاس. لي اشكر

 دعا ومن ، تعالى هللا شكر فقد الخمس الصلوات صلى من:  عيينة بن سفيان وقال. التربية نعمة على وللوالدين ، اإليمان

 .شكرھما فقد الصلوات أدبار في لوالديه



38 

 

ْنَيا فِي َوَصاِحْبُھَما ُتِطْعُھَما َفال ِعْلمٌ  ِبهِ  كَ لَ  لَْيسَ  َما ِبي ُتْشِركَ  أَنْ  َعلَى َجاَھَداكَ  َوإِنْ {:  تعالى قوله ً  الدُّ  أََنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروفا

ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  إِلَيَّ  ُثمَّ  إِلَيَّ   وأن ، أسلم لما وقاص أبي بن سعد شأن في نزلتا قبلھا والتي اآلية ھذه أن بينا قد} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفأَُنبِّ

 .قبلھا اآلية في تقدم كما ؛ تأكل أال حلفت أمية بن سفيان أبي بنت حمنة وھي أمه

ْنَيا فِي َوَصاِحْبُھَما{:  تعالى قوله -السابعة ً  الدُّ  مصاحبة صاحبته يقال ؛ معروفا مصاحبا أي ؛ محذوف لمصدر نعت} َمْعُروفا

ً { و. ومصاحبا  .يحسن ما أي} َمْعُروفا

 قالت وقد. برفق اإلسالم إلى والدعاء القول وإالنة ، فقير كانا إن المال من أمكن بما الكافرين األبوين ةصل على دليل واآلية

 ، هللا رسول يا:  فقالت الرضاعة من أمھا وقيل خالتھا عليه قدمت وقد والسالم الصالة عليه للنّبي الصديق بكر أبي بنت أسماء

 أنھا عندي والظاھر:  عطية ابن قال. اإلسالم عن:  معناه قيل وراغبة". نعم: " لقا ؟ أفأصلھا راغبة وھي علّي قدمت أمي إن

 عائشة وأم. أسد عبد بن الّعزى عبد بنت قتيلة ھي أسماء ووالدة. حاجتھا لوال أسماء على لتقدم كانت وما ، الصلة في راغبة

 .اإلسالم قديمة رومان أم ھي وعبدالرحمن

 إلى ورجع مال معناه} أََنابَ { و. اإلنسان المأمور كأن ؛ العالم لجميع وصية} إِلَيَّ  أََنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  ِبعْ َواتَّ {:  تعالى قوله -الثامنة

 أسلم لما بكر أبا إن:  وقال ؛ بكر أبو أناب والذي ، سعد المأمور أن النقاش وحكى. والصالحين األنبياء سبيل وھذه ؛ الشيء

 اللَّْيلِ  آَناءَ  َقاِنتٌ  ُھوَ  أَمَّنْ {:  فيه فنزلت ؛ نعم قال! آمنت:  فقالوا والزبير وسعيد وطلحة وعثمان عوف بن وعبدالرحمن سعد أتاه

ً  َساِجداً  اُغوتَ  اْجَتَنُبوا َوالَِّذينَ {:  فيھم تعالى هللا فأنزل ؛ آمنوا الستة سمعھا فلما} َربِّهِ  َرْحَمةَ  َوَيْرُجو اآْلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوَقاِئما  أَنْ  الطَّ

ُ  َھَداُھمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { قوله إلى} اْلُبْشَرى لَُھمُ  هللاَِّ  إِلَى َوأََناُبوا ْعُبُدوَھايَ   ابن وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي أناب الذي:  قيل. } هللاَّ

 القبور في من ببعث وجل عز توعد ثم. عتبة إال مشرك منھم يبق فلم ؛ وعويمر عامر أخواه معه أسلم سعد أسلم ولما:  عباس

 .وكبيرھا األعمال صغير على والتوقيف للجزاء إليه والرجوع

َھا ُبَنيَّ  َيا{] 16: [ اآلية َماَواتِ  فِي أَوْ  َصْخَرةٍ  فِي َفَتُكنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  إِنْ  إِنَّ ُ  بَِھا َيأْتِ  اأْلَْرِض  فِي أَوْ  السَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  هللاَّ
 }يرٌ َخبِ  لَِطيفٌ 

 أن أمكنه التي الغاية وھذه. تعالى هللا قدرة بقدر ابنه إعالم به قصد إنما لقمان من القول وھذا. بّني يا البنه لقمان وقال:  المعنى

 في خردل ّحبة مثقال رزق لإلنسان كان لو أي. ميزانا ترجح ال إذ ، ثقال لھا يدرك ال الّحس إن:  يقال الخردلة ألن ، يفھمه

 اتباع وعن ، الفرائض أداء عن به تشتغل حتى للرزق تھتم ال أي ؛ رزقه ھي من إلى يسوقھا حتى بھا هللا جاء ضعالموا ھذه

 .إلّي أناب من سبيل

" . يأتيك ترزق وما يكون يقدر ما ھمك تكثر ال: " مسعود بن لعبدهللا وسلم عليه هللا صلى النبي قول المعنى ھذا ومن:  قلت

 ابن أن وروي. له شريك ال سبحانه ؛ عددا شيء كل وأحصى ، علما شيء بكل أحاط قد تعالى هللا نبأ اآلية ھذه نطقت وقد

 ، األعمال أراد أنه المعنى:  وقيل. اآلية بھذه لقمان فراجعه ؟ هللا أيعلمھا البحر سفل في تقع التي الحبة عن أباه سأل لقمان

 وبھذا. منه وقوعھا المقدر اإلنسان تفوت ال أي ؛ هللا بھا يأت حبة لمثقا الخطيئة أو الحسنة تك إن أي ؛ والطاعات المعاصي
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 وال ترجية فيه ليس األول القول وفي. تعالى هللا قدرة تبيين إلى ذلك مضاف وتخويف ترجية الموعظة في يتحصل المعنى

 .تخويف

. حبة قدر المماثلة جھة على يزنه ما أي ؛ ماللألع وتصلح ، حبة قدر أي ، للجواھر تصلح عبارة} َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ {:  تعالى قوله

 ھو الذي الّكن من ، النون وشد الكاف بكسر} َفَتُكنْ { الجزري عبدالكريم قراءة:  الجواھر من ھي قال من قول يؤيد ومما

:  تقديره ضمرم واسمھا ، كان خبر على بالنصب} ِمْثَقالَ { فوق من بالتاء} َتكُ  إِنْ {:  الّقراء جمھور وقرأ. المغطى الشيء

 عملت إن أبت يا:  ألبيه لقمان ابن قول صحته على ويدل ؛ الثاني القول على والطاعة المعصية أو ، روي ما على ، مسألتك

َھا ُبَنيَّ  َيا{:  له لقمان فقال ؟ هللا يعلمھا كيف أحد يراني ال حيث الخطيئة . اآلية} َصْخَرةٍ  فِي َفَتُكنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  إِنْ  إِنَّ

َھا{ في والضمير. مقاتل قاله ؛ مات حتى يضطرب ابنه زال فما  إن إنھا القصة أي ؛ قائمة ھند إنھا:  كقولك ؛ القصة ضمير} إِنَّ

 كما المؤنث في إال ھذا يجيزون ال والكوفيون. القصة إن بمعنى ؛ ضربته زيد إنھا:  يجيزون والبصريون. حبة مثقال تك

 إلى أسند:  وقيل. خردل من حبة تك إن أي ؛ خردلة معنى إلى يرجع} َتكُ { ھذا وعلى ، بالرفع} ِمْثَقالَ {:  نافع رأوق. ذكرنا

 كما ؛ حسنة أو سيئة إما الخردل من الحبة مثقال ألن ؛ منه ھو مؤنث إلى انضاف حيث من التأنيث عالمة فيه فعال المثقال

 :  الشاعر قول ھذا ومن. الحسنات أراد ألنه ؛ مذكرا المثل كان وإن فأنث} أَْمَثالَِھا َعْشرُ  َفلَهُ {: قال

 النواسم الرياح مر أعاليھا...  تسفھت رماح اھتزت كما مشين

 .خبرا تقتضي فال تقع بمعنى ھنا ھا} َتكُ { و

 في يكون ما تنال تعالى درتهق أن أي ؛ التفھيم في واالنتھاء المبالغة الكالم معنى:  قيل} َصْخَرةٍ  فِي َفَتُكنْ {:  تعالى قوله

:  وقيل. األرض وعليھا السبع األرضين تحت الصخرة:  عباس ابن وقال. واألرض السماء في يكون وما صخرة تضاعيف

 عليھا أرضين سبع وراء ھي بل ، واألرض السموات في ليست صخرة ھي:  الّسدي وقال. الحوت ظھر على الصخرة ھي

َماَواتِ  يفِ  أَوْ {:  قال ألنه ؛ قائم ملك  ، ممكن قاله الذي وھذا ؛} َصْخَرةٍ  فِي َفَتُكنْ {:  قوله عن غنية وفيھما} األَْرِض  فِي أَوْ  السَّ

 سبحان{:  وقول} َعلَقٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَقَ . َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ {:  كقوله ؛ تأكيد} َصْخَرةٍ  فِي َفَتُكنْ {:  قوله:  يقال أن ويمكن

 ].1:  اإلسراء[} ليال بعبده أسرى الذي

الةَ  أَقِمِ  ُبَنيَّ  َيا{] 17: [ اآلية  }األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصبِرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّ

 :  مسائل ثالث فيه

الةَ ا أَقِمِ  ُبَنيَّ  َيا{:  تعالى قوله - األولي  وھذا. المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر الصالة وھي الطاعات بعظم ابنه وّصى} لصَّ

 :  قال من أحسن ولقد. أجمع والفضائل الطاعات ھي وھنا ، المنكر عن ويزدجر نفسه في ھو ذلك يمتثل أن بعد به يريد إنما

 حكيم فأنت عنه انتھت فإذا...  َغيھا عن فانھھا بنفسك وابدأ

 .ذكرھا} البقرة{ في تقدم ياتأب في
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 المغير بأن إشعار فھو ؛ ضرر نالك وإن المنكر تغيير على حضا يقتضي} أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصِبرْ {:  تعالي قوله -الثانية

 آل{ في مستوفى ھذا في الكالم مضى وقد ، فال اللزوم على وأما ؛ هللا ذات في والقوة الندب جھة على القدر وھذا أحيانا؛

 عز هللا معصية إلى الجزع من يخرج وأال ، وغيرھا كاألمراض الدنيا شدائد على بالصبر أمره:  وقيل. }والمائدة عمران

 .يّعم ألنه حسن قول وھذا وجل؛

 إقامة نإ:  وقيل. المكاره على الصبر اإليمان حقيقة من:  عباس ابن قال} األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ {:  تعالي قوله - الثالثة

 يريد أن ويحتمل. جريج ابن قاله ؛ به وأمر هللا عزمه مما أي ؛ األمور عزم من المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر الصالة

 .صوب جريج ابن وقول. النجاة طريق السالكين الحزم أھل وعزائم األخالق مكارم من ذلك أن

رْ  َوال{] 18: [ اآلية كَ  ُتَصعِّ ً  األَْرِض  فِي ْمشِ تَ  َوال لِلنَّاسِ  َخدَّ َ  إِنَّ  َمَرحا  }َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال هللاَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 وابن وعاصم كثير ابن وقرأ. الصاد بعد باأللف} تصاعر{:  محيصن وابن والكسائي وحمزة عمرو وأبو نافع قرأ - األولي

رْ {:  ومجاھد والحسن عامر  قول ومنه ؛ الميل:  والصعر. متقارب والمعنى ؛ الصاد بسكون} ُتْصعر{:  الجحدري وقرأ} ُتَصعِّ

 :  التغلبي حّني بن عمرو قول ومنه. صعره أقمت أن بعد ، صعري الدھر أقام وقد:  األعرابي

 فتقومِ  ميله من له أقمنا...  خده صعر الجبار إذا وكنا

 :  آخر بيت وفي. مخفوضة الشعر قافية ألن ؛ خطأ وھو:  عطية ابن قال. } فتقوَما{:  الطبري وأنشده

 المتصعر ّخده من له أقمنا

. عنقه منه يلوي داء أصابه إذ وصيد صعر البعير أصاب:  يقال ؛ عليھم تكبرا عنھم تعرض ال أي} تصاعر ال{:  الھروي قال

 زمان الناس على ييأت: " الحديث وفي. الصعر ّخدك تلزم ال أي} تصعر ال{:  فمعنى ؛ وصيد صعر فيه:  للمتكبر يقال ثم

 ."أبتر أو أصعر إال فيھم ليس

 أبھة ذي كل أي" ملعون صعار كل: " الحديث وفي. لھم دين ال الذين الناس رذالة وأراد ؛ كبرا بوجھه المعرض:  واألصعر

 .وكبر

 أن ھو:  وقيل. ماعةوج عباس ابن تأويل وھذا. لھم واحتقارا وإعجابا عليھم كبرا للناس ّخدك تمل وال:  اآلية معنى -الثانية

 فاصغ أصغرھم حدثك وإذا ، مستأنسا مؤنسا متواضعا عليھم أقبل:  فالمعنى ؛ تحتقره كأنك عندك الرجل ذكر إذا شدقك تلوي

 .يفعل وسلم عليه هللا صلى النبي كان وكذلك. حديثه يكمل حتى إليه

 تباغضوا ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا سولر أن مالك بن أنس عن شھاب ابن عن مالك رواه ما المعنى ھذا ومن:  قلت

 الكالم وترك اإلعراض فالتدابر" . ثالث فوق أخاه يھجر أن لمسلم يحل وال ، إخوانا هللا عباد وكونوا تحاسدوا وال تدابروا وال
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 أحببته ومن. كب ھو يصنع وكذلك ؛ دبرك ووليته عنه أعرضت أبغضته من ألن تدابر لإلعراض قيل وإنما. ونحوه والسالم

 خويز ابن وقال. اآلية مجاھد فسر وبه ، خده صعر فيمن موجود التدابر فمعنى ؛ ويسرك لتسره وواجھته بوجھك عليه أقبلت

 هللا صلى النبي عن روي ذلك ونحو ؛ حاجة غير من نفسه اإلنسان يذل أن نھى كأنه} لِلنَّاسِ  َخدَّكَ  ُتَصاِعرْ  َوال{:  قوله:  منداد

 ".نفسه يذل أن لإلنسان ليس: " قال أنه وسلم عليه

ً  األَْرِض  فِي َتْمشِ  َوال{:  تعالى قوله - الثالثة . }سبحان{ في مضى وقد ، الحال موضع في مصدر ، متكبرا متبخترا أي} َمَرحا

 في مختال فالمرح ؛ والخيالء للفخر مالزمون الخلق ھذا وأھل. حاجة غير وفي شغل غير في فرحا والمشي النشاط وھو

 بن وعبدهللا أنا المقدس بيت أتيت:  قال الحارث بن غضيف عن األزدي عائذ ابن عن الطائي جابر بن يحيى روى. مشيته

 ابن يا:  فيقول فيه وضع إذا العبد يكلم القبر إن:  يقول فسمعته العاصي بن عمرو بن عبدهللا إلى فجلسنا:  قال عمير بن عبيد

 كنت لقد! بي ّغرك ما آدم ابن يا! الحق بيت أني تعلم ألم! الظلمة بيت أني تعلم ألم! الوحدة يتب أني تعلم ألم! بي غرك ما آدم

:  عبيد أبو قال. أحيانا أخي ابن يا مشيتك كبعض:  قال ؟ أسماء أبا يا الفّداد ما:  لُغضيف قلت عائذ ابن قال. ّفدادا حولي تمشي

:  والفخور" . القيامة يوم إليه هللا ينظر ال خيالء ثوبه ّجر من: " وسلم عليه هللا صلى وقال. خيالء وذا كثير مال ذا والمعنى

 .ذلك وغير بالنسب الفخر اللفظة وفي. مجاھد قاله ؛ تعالى هللا يشكر وال أعطي ما يعدد الذي ھو

 }اْلَحِميرِ  تُ لََصوْ  األَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِنَّ  َصْوتِكَ  ِمنْ  َواْغُضضْ  َمْشيِكَ  فِي َواْقِصدْ {] 19: [ اآلية

 :  مسائلك ست فيه

:  فقال يستعمله أن ينبغي الذي الكريم الخلق له رسم الذميم الخلق عن نھاه لما} َمْشِيكَ  فِي َواْقِصدْ {:  تعالى قوله - األولي

 ؛ الشطار وثب ثبت وال المتماوتين دبيب تدب ال أي ؛ والبطء اإلسراع بين ما:  والقصد. فيه توّسط أي} َمْشيِكَ  فِي َواْقِصدْ {

 مشى إذا كان أنه السالم عليه عنه روي ما فأما" . المؤمن بھاء تذھب المشي سرعة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال

 ؛ المتماوت دبيب عن المرتفعة السرعة أرادت فإنما - أسرع مشى إذا كان:  عنھما هللا رضي عمر في عائشة وقول ، أسرع

 .}الفرقان{ في بيانه تّقدم حسبما صفته ھذه من سبحانه هللا مدح وقد. أعلم وهللا

 الجھر فإن ؛ إليه تحتاج ما منه وخذ الصوت رفع تتكلف ال أي ؛ منه انقص أي} َصْوِتكَ  ِمنْ  َواْغُضضْ {:  تعالى قوله -الثانية

 لقد:  طاقته من بأكثر ألذانا رفع تكلف لمؤذن عمر قال وقد ؛ التواضع كله بذلك والمراد. يؤذي تكلف الحاجة من بأكثر

 .العانة إلى السرة بين ما:  والمريطاء. معير بن سمرة محذورة أبو ھو والمؤذن! ُمْرَيطاؤك ينشق أن خشيت

 ذمال في مثل والحمار. منكر بوجه أتانا ومنه ؛ وأوحشھا أقبحھا أي} اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَْنَكرَ  إِنَّ {:  تعالي قوله - الثالثة

 الطويل:  فيقولون التصريح عن ويرغبون عنه يكنون أنھم مجردا لذكره استفحاشھم ومن ؛ نھاقه وكذلك ، والشتيمة البليغ

. المروءة أولي من قوم مجلس في الحمار ذكر يجري أن اآلداب مساوئ في عد وقد. المستقذرة األشياء عن يكنى كما ؛ األذنين

 تبارك  وتذلال تواضعا يركبه والسالم الصالة عليه وكان. الرجلة منه بلغت وإن كافااستن الحمار يركب ال من العرب ومن

 .وتعالى
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 وفي. عالية ألنھا ؛ الحمير أصوات بقبح والمالحاة المخاطبة في الصوت رفع قبح تعريف على دليل اآلية في - الرابعة

 وقد". شيطانا رأت فإنھا الشيطان من با فتعوذوا الحمير قنھي سمعتم وإذا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النّبي عن الصحيح

 نھيق إال تسبيح شيء شيء كل صياح:  الثوري سفيان وقال. شيطانا يرى أن إال كلب نبح وال حمار صاح ما أنه:  روي

 .الظلمة على دعاء الحمير نھيق:  عطاء وقال. الحمير

 العرب وكانت ؛ جملة الصياح بترك أو ، بھم تھاونا الناس وجوه في ياحالص بترك تعالى هللا من أدب اآلية وھذه - الخامسة

 قال حتى ، أذل كان أخفض كان ومن ، أعز كان صوتا أشد منھم كان فمن ، ذلك وغير الجھير الصوت بجھارة تفخر

 : شاعرھم

 النعم جھير الرواء جھير...  العطاس جھير الكالم جھير

 عمم بخلق الرجال يعلوو...  الظليم عدوى األين على ويعد

 لكان لصوته يھاب شيئا أن لو أي} اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  األَْصَواتِ  أَْنَكرَ  نَّ {:  بقوله الجاھلية الخلق ھذه عن وتعالى سبحانه هللا فنھى

 .سواء المثل في فجعلھم ؛ الحمار

 على يدل والمصدر مصدر ألنه الجماعة إلى فامضا كان وإن الصوت ووحد ، للتأكيد الالم} اْلَحِميرِ  لََصْوتُ {:  تعالى قوله

 الصوت شديد أي صات ورجل. مصوت فھو تصويتا صوت:  ويقال. صائت فھو صوتا يصوت صات مصدر وھو ، الكثرة

 .والنوال المال كثير أي ؛ ونال مال رجال:  كقولھم ؛ صائت بمعنى

َ  أَنَّ  َتَرْوا أَلَمْ {] 20: [ اآلية رَ  هللاَّ َماَواتِ  فِي امَ  لَُكمْ  َسخَّ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  َوَباِطَنةً  َظاِھَرةً  نَِعَمهُ  َعلَْيُكمْ  َوأَْسَبغَ  األَْرِض  فِي َوَما السَّ
ِ  فِي ُيَجاِدلُ   }ُمنِيرٍ  ِكَتابٍ  َوال ُھدىً  َوال ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ

ِبُعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{] 21: [ اآلية ُ  أَْنَزلَ  َما اتَّ بِعُ  َبلْ  واَقالُ  هللاَّ ْيَطانُ  َكانَ  أََولَوْ  آَباَءَنا َعلَْيهِ  َوَجْدَنا َما َنتَّ  َعَذابِ  إِلَى َيْدُعوُھمْ  الشَّ
ِعيرِ   }السَّ

َ  أَنَّ  َتَرْوا أَلَمْ {:  تعالى قوله رَ  هللاَّ َماَواتِ  فِي َما لَُكمْ  َسخَّ  فِي امَ { لھم سخر وأنه ، آدم بني على نعمه ذكر} األَْرِض  فِي َوَما السَّ

َماَواتِ   والثمار واألشجار الجبال في عام} األَْرِض  فِي َوَما{. منافعھم إليھم وتجر تحوطھم ومالئكة ونجوم وقمر شمس من} السَّ

 من بدلھا على بالصاد} َوأَْصَبغَ {:  عمارة بن ويحيى عباس ابن وقرأ. وأتمھا أكملھا أي} نَِعَمهُ  َعلَْيُكمْ  َوأَْسَبغَ {. يحصى ال وما

 بفتح" وسدر كسدرة نعمة جمع:  والنعم. صادا فتردھا علوھا إلى سفلھا من السين تجتذب االستعالء حروف ألن ؛ سينال

 َوإِنْ {:  تعالى كقوله ؛ الكثرة على يدل واإلفراد ؛ اإلفراد على} نَِعَمهُ {:  الباقون. وحفص عمرو وأبي نافع قراءة وھي" الدال

وا ِ  ِنْعَمةَ  َتُعدُّ  عليه هللا صلى النبي قال ؛ اإلسالم معناھا إن:  وقيل. صحاح وجوه من عباس ابن قراءة وھي} ْحُصوَھاتُ  ال هللاَّ

". عملك سيئ من عليك ستر ما والباطنة ، خلقك من حسن وما اإلسالم الظاھرة: " اآلية ھذه عن سأله وقد عباس البن وسلم

 يدخلكم:  قال} َعلَْيُكمْ  ِنْعَمَتهُ  َولُِيِتمَّ  لُِيَطھَِّرُكمْ  ُيِريدُ  َولَِكنْ {:  وجل عز هللا قول في قال جبير بن سعيد أن ھذا وشرح:  النحاس قال

:  وقيل. نعمة سمي الجنة إلى أمره يؤول اإلسالم كان لما فكذا ، الجنة يدخله أن العبد على وجل عز هللا نعمة وتمام. الجنة
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:  وقيل. العقبى نعم والباطنة ، الدنيا نعم الظاھرة:  المحاسبي وقال. عقلوال المعرفة والباطنة ، الخلق وكمال الصحة الظاھرة

 العلم من نفسه في المرء يجده ما والباطنة ، الطاعات وتوفيق الناس في والجمال والجاه المال من باألبصار يرى ما الظاھرة

 .ھذا إلى ترجع كلھا ، تسعة أقواال ھذا في ديالماور سرد وقد. اآلفات من العبد عن تعالى هللا يدفع وما اليقين وحسن با

 هللا صلى النبي إلى جاء يھودي في نزلت وغيرھا الحج في مھناھا تقدم} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  فِي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله

 في ھذا مضى وقد. مجاھد قاله ؛ هفأخذت صاعقة فجاءت ؟ ھو شيء أي من ، ربك عن أخبرني ، محمد يا:  فقال وسلم عليه

 يخاصم} ُيَجاِدلُ {. عباس ابن قاله ؛ هللا بنات المالئكة إن:  يقول كان ، الحارث بن النضر في نزلت إنھا:  وقيل. }الرعد{

َياِطينَ  نَّ َوإِ {. إليھم يلقي فيما الشيطان إال ؛ بين نير أي} ُمِنيرٍ  ِكَتابٍ  َوال ُھدىً  َوال{ حجة بغير أي} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ {  إِلَى لَُيوُحونَ  الشَّ

 .فيتبعونه" السعير عذاب إلى يدعوھم الشيطان كان أولو. "بعد اآلية في كما األسالف تقليد وإال} لُِيَجاِدلُوُكمْ  أَْولَِياِئِھمْ 

ِ  إِلَى َوْجَھهُ  ُيْسلِمْ  َوَمنْ {] 22: [ اآلية ِ  َوإِلَى اْلُوْثَقى َوةِ بِاْلُعرْ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ُمْحِسنٌ  َوُھوَ  هللاَّ  }األُُمورِ  َعاقَِبةُ  هللاَّ

 إحسان غير من العبادة ألن} ُمْحِسنٌ  َوُھوَ {. تعالى هللا إلى وقصده عبادته يخلص أي} هللاَِّ  إِلَى َوْجَھهُ  ُيْسلِمْ  َوَمنْ {:  تعالى قوله

الَِحاتِ  ِمنَ  َيْعَملْ  َوَمنْ {:  نظيره ؛ تنفع ال القلب معرفة وال  ؟ اإلحسان عن فأخبرني:  قال جبريل حديث وفي} ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  الصَّ

 وقد ؛ هللا إال إله ال:  عباس ابن قال} اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ {" . يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك هللا تعبد أن: " قال

. }ُيَسلَّم َوَمنْ {:  يسار بن مسلم بن وعبدهللا والسلمي عنه لىتعا هللا رضي طالب أبي بن علّي قرأ وقد. }البقرة{ في مضى

َِّ  َوْجِھيَ  أَْسلَْمتُ  َفقُلْ {:  وجل عز قال كما ؛ أعرف ھذا في} يسلَّم{ و:  النحاس َِّ  َوْجِھيَ  أَْسلَْمتُ {:  ومعنى}  ِ  بعبادتي قصدت} ِ

 وقد ، الحنطة في سلمت يقال ؛ دفعت بمعنى أنه سلمت في مستعملال أن إال ؛ التكثير على} يسلّم{ ويكون ؛ وجل عز هللا إلى

 وسلم أمرك أسلم:  يقال ؛ بالتشديد} ُيَسلّم َوَمنْ {:  عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن علّي قرأ:  الزمخشري. أسلمت يقال

َِّ  َوْجَھهُ  أَْسلَمَ  َمنْ  ىَبلَ {:  وجل عز قول في بالالم عدي وقد ، بإلى عدي ماله:  قلت فإن ؛ تعالى هللا إلى أمرك  معناه:  قلت ؟} ِ

 المتاع يسلم كما نفسه إليه سلم أنه إلى راجع إلى مع ومعناه. له خالصا أي ؛  سالما ونفسه ذاته وھو وجھه جعل أنه الالم مع

 .مصيرھا أي} ُمورِ األُ  َعاقَِبةُ  هللاَِّ  َوإِلَى{. إليه والتفويض عليه التوكل والمراد. إليه دفع إذا الرجل إلى

ُئُھمْ  َمْرِجُعُھمْ  إِلَْيَنا ُكْفُرهُ  َيْحُزْنكَ  َفال َكَفرَ  َوَمنْ {] 23: [ اآلية َ  إِنَّ  َعِملُوا بَِما َفُنَنبِّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيمٌ  هللاَّ  }الصُّ

ُعُھمْ {] 24: [ اآلية ُھمْ  ُثمَّ  َقلِيالً  ُنَمتِّ  }َغلِيظٍ  َعَذابٍ  إِلَى َنْضَطرُّ

ُئُھمْ  َمْرِجُعُھمْ  إِلَْيَنا ُكْفُرهُ  َيْحُزْنكَ  َفال َكَفرَ  َوَمنْ {:  الىتع قوله َ  إِنَّ {. عملوا بما نجازيھم أي} َعِملُوا بَِما َفُنَنبِّ ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  هللاَّ . }الصُّ

ُعُھمْ { ُھمْ  ُثمَّ {. بھا يتمتعون قليلة مدة الدنيا في نبقيھم أي} َقلِيالً  ُنَمتِّ  عذاب وھو} َغلِيظٍ  َعَذابٍ  إِلَى{. ونسوقھم نلجئھم أي }َنْضَطرُّ

 .المعنى على بعده وما} َمْرِجُعُھم{:  قال ثم} ُكْفُرهُ {:  قال فلھذا ، والجمع للواحد يصلح} َمن{ ولفظ. جھنم
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َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَئِنْ {] 25: [ اآلية ُ  لََيقُولُنَّ  َواألَْرضَ  السَّ ِ  اْلَحْمدُ  لِ قُ  هللاَّ َّ  }َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ  ِ

ِ {] 26: [ اآلية َّ َماَواتِ  فِي َما ِ َ  إِنَّ  َواألَْرِض  السَّ  }اْلَحِميدُ  اْلَغنِيُّ  ُھوَ  هللاَّ

َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ {:  تعالى قوله ُ  لََيقُولُنَّ  َواألَْرضَ  السَّ  قُلِ {. غيره يعبدون فلم خالقھن هللا بأن رفونيعت ھم أي} هللاَّ

َِّ  اْلَحْمدُ  َِّ {. يتدبرون وال ينظرون ال أي} َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  َبلْ {. لغيره الحمد وليس ، دينه من له ھدانا ما على أي} ِ  فِي َما ِ

َماَواتِ  َ  إِنَّ {. وخلقا ملكا أي} َواألَْرِض  السَّ . لينفعھم أمرھم وإنما ، عبادتھم وعن خلقه عن الغني أي} اْلَحِميدُ  يُّ اْلَغنِ  ُھوَ  هللاَّ

 .صنعه على المحمود أي} اْلَحِميدُ {

َما لَوْ {] 27: [ اآلية هُ  َواْلَبْحرُ  أَْقالمٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  األَْرِض  فِي أَنَّ ِ  َكلَِماتُ  َنفَِدتْ  َما أَْبُحرٍ  َسْبَعةُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َيُمدُّ َ  إِنَّ  هللاَّ  }َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

 لھم سخر أنه ذكر لما:  القفال وقال. لھا نھاية ال وأنھا ، تنفد ال سبحانه كالمه معاني أن بين احتج بما المشركين على احتج لما

 نعص عجائب بھا فكتب مدادا والبحار ، أقالما كانت لو األشجار أن على نبه النعم أسبغ وأنه األرض في وما السموات في ما

 على اآلية وحمل ، المقدورات إلى الكلمات تلك معنى فرد:  القشيري قال. العجائب تلك تنفد لم ووحدانيته قدرته على الدالة هللا

 على المستقبل في يقدر عما النھاية نفي فھو مقدوراته عن النھاية نفيت فإذا ، نھاية من له بد ال والمخلوق ؛ أولى القديم الكالم

 َكلَِماتُ { معنى في الكالم مضى وقد. التحقيق على له نھاية ال والقديم ، تناھيه من بد فال وعده الوجود حصره ما فأما ، إيجاده

 مما نحو وھذا. الوجود إلى منه خرج ما دون المقدور في ما أعلم وهللا بالكلمات المراد:  علّي أبو وقال. }الكھف{ آخر في} هللاَِّ 

 البشر أفھام على األمر قرب وإنما ، متناھية غير نفسھا في وھي هللا كلمات معاني بكثرة إلعالما الغرض وإنما ، القفال قاله

 أن على يدل:  اآلية نزول ومعنى. والبحور األقالم ھذه من بأكثر تنفد أنھا ال ؛ الكثرة من البشر يعھده ما غاية ألنه يتناھى بما

 َوَما{ القول بھذا عنينا كيف ، محمد يا:  قالت اليھود أن اآلية ھذه سبب إن:  عباس ابن قال. القديم الكالم بالكلمات المراد

 هللا رسول لھم فقال ؟ شيء كل تبيان أنھا وعندك ، وأحكامه هللا كالم فيھا التوراة أوتينا قد ونحن} َقلِيالً  إاِلَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوِتيُتمْ 

 الكلمات أن تبين فقد:  النحاس جعفر أبو قال. مدنية واآلية ، اآلية ھذه تونزل" كثير من قليل التوراة: " وسلم عليه هللا صلى

 كل من واألرض السموات في خالق ھو ما الخلق يخلق أن قبل علم وجل عز ألنه ؛ األشياء وحقائق العلم بھا يراد ھنا ھا

 فيھا وما ، ورقة من الشجرة في وما ، وعضو شعرة من فيھا وما كلھا األجناس وعلم ، الّذر مثاقيل من فيه ما وعلم ، شيء

 علم ما على أجزاءھا وسمى ، وحدھا دابة كل سمى فلو ؛ واللون الطعم ضروب من فيه يتصرف وما ، الخلق ضروب من

 ، إليه تفرعت وما وحدھا شجرة كل وبين ، زمان كل في فيھا زاد وما ، األحوال من عليه تحولت وما وكثيرھا قليلھا من

 مدادا البحر كان ثم ، منھا به ثناؤه جل هللا أحاط ما منھا واحد كل على البيان كتب ثم ، زمان كل في ذلك نم ييبس ما وقدر

 .أكثر األشياء تلك عن البيان لكان أبحر سبعة بعده من يمده األشياء تلك عن وتعالى تبارك هللا بين الذي البيان لذلك

 ؛ وينحسر لمحمد الكالم ھذا سيتم قالت قريشا إن:  قوم وقال. تعالى هللا ءشا إن حسن قول وھو ، القفال قول معنى ھذا:  قلت

 .فنزلت! محمد كالم أكثر ما قريش قالت:  الّسدي وقال فنزلت

هُ  َواْلَبْحرُ {:  تعالى قوله  ؛ الحال موضع في والجملة ، بعدھا التي الجملة في وخبره ، االبتداء على بالرفع الجمھور قراءة} َيُمدُّ

. باالبتداء رفع موضع في ألنھا} أنّ { على عطف ھو:  النحويين بعض وقال. سيبويه قدرھا كذا ؛ حاله ھذه والبحر:  قال كأنه
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 يمده البحر أن ولو أي:  وقيل. } أنّ { اسم وھي} ما{ على العطف على بالنصب} َواْلَبْحرُ {:  إسحاق أبي وابن عمرو أبو وقرأ

هُ {:  نوالحس ھرمز ابن وقرأ. فيه يزيد أي  بعضه الشيء ّمد:  فرقة وقالت. واحد بمعنى ھما:  فرقة قالت. أّمد من ؛} َيُمدُّ

 وقرأ. }عمران وآل. البقرة{ في ھذا مضى وقد. منه ليس ما الشيء وأّمد. فيه زاد أي ؛ الخليج النيل ّمد:  تقول كما بعضا؛

َ  إِنَّ {. تقدم} هللاَِّ  َكلَِماتُ  َنفَِدتْ  َما{. } مداده والبحر{:  محمد بن جعفر  الماء ھنا ھا البحر:  عبيدة أبو وقال. } َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

 .األقالم ينبت فال الملح الماء وأما ، األقالم ينبت الذي العذب

َ  إِنَّ  َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما{] 28: [ اآلية  }َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 وما ، واحدة نفس كخلق إال جميعا خلقكم ابتداء ما المعنى:  الضحاك قال} َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما{ : تعالى قوله

 َواْسأَلِ {:  مثل ؛ واحدة نفس كخلق إال بمعنى النحويون ّقدره وھكذا:  النحاس قال. واحدة نفس كبعث إال القيامة يوم بعثكم

 ابني ونبيه ومنبِّه األسدين وأبي خلف بن أبي في اآلية ونزلت. فيكون كن والكثير للقليل يقول ألنه:  مجاھد وقال} اْلَقْرَيةَ 

 ثم ، عظاما ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة ، أطوارا خلقنا قد تعالى هللا إن:  وسلم عليه هللا صلى للنّبي قالوا ، السباق بن الحجاج

 ال تعالى هللا ألن ،} َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِلَّ  َبْعُثُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما{:  تعالى هللا فأنزل! واحدة ساعة في جميعا جديدا خلقا نبعث إنا تقول

َ  إِنَّ {. واحدة لنفس كخلقه للعالم وخلقه ، العباد على يصعب ما عليه يصعب  .يفعلون بما} َبِصيرٌ { يقولون لما} َسِميعٌ  هللاَّ

َ  أَنَّ  رَ تَ  أَلَمْ {] 29: [ اآلية َھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ  هللاَّ َھارَ  َوُيولِجُ  النَّ رَ  اللَّْيلِ  فِي النَّ  ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى َيْجِري ُكلٌّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ
َ  َوأَنَّ   }َخبِيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ {] 30: [ اآلية َ  َوأَنَّ  اْلَباِطلُ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  امَ  َوأَنَّ  اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ  }اْلَكبِيرُ  اْلَعلِيُّ  ُھوَ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله رَ {. تقدم} اللَّْيلِ  فِي النََّھارَ  َوُيولِجُ  النََّھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ  هللاَّ  بالطلوع ذللھما أي} َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

 طلوعه في وقته إلى :  قتادة. القيامة يوم إلى:  الحسن قال} ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى َيْجِري ُكلٌّ {. للمنافع وإتماما لآلجال تقديرا واألفول

َ  َوأَنَّ {. عنه يقصر وال يعدوه ال وأفوله  ، بھا عالما يكون أن من بد فال األشياء ھذه على قدر من أي} َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ

 أبي عن والدوري عاصم بن ونصر السلّمي وقرأ. الخطاب على بالتاء} َتْعَملُونَ { العامة وقراءة. بأعمالكم عالم بھا العالمو

َ  ِبأَنَّ { وتقروا لتعلموا ذلك تعالى هللا فعل أي}  َذلِكَ {. الخبر على بالياء عمرو  أي} ِطلُ اْلَبا ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوأَنَّ  اْلَحقُّ  ُھوَ  هللاَّ

َ  َوأَنَّ {. واألوثان األصنام من تعالى هللا به أشركوا ما:  وقيل. مجاھد قاله ؛ الشيطان  ، مكانته في العلّي} اْلَكِبيرُ  اْلَعلِيُّ  ُھوَ  هللاَّ

 .سلطانه في الكبير

ِ  بِنِْعَمتِ  اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري اْلفُْلكَ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {] 31: [ اآلية ارٍ  لُِكلِّ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  آَياتِهِ  ِمنْ  ُكمْ لُِيِريَ  هللاَّ  }َشُكورٍ  َصبَّ

 في لكم وبرحمته بكم بلطفه أي} هللاَِّ  ِبِنْعَمتِ  اْلَبْحرِ  فِي{. الخبر موضع في} َتْجِري{ السفن أي} اْلفُْلكَ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

 ِمنْ  لُِيِرَيُكمْ {. فأسكنت العين تحريك األصل وكان ، السالمة جمع وھو نعمة جمع} هللاَِّ  ِبِنْعَمتِ {:  ھرُمز ابن وقرأ. منه خالصكم

 هللا قدرة من تشاھدون ما} آَياِتهِ  ِمنْ {:  شجرة ابن وقال. سالم بن يحيى قال ؛ السفن جري ليريكم أي ، للتبعيض} ِمنْ } {آَياِتهِ 

. الدعاء السماء ومفتاح ، الطرق األرض ومفتاح ، السفن البحار مفتاح : الحسن وقال. منه هللا يرزقھم ما:  النقاش. فيه تعالى
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 ؛ الصفة بھذه مؤمن لكل أراد:  المعاني أھل وقال. نعمائه على شكور لقضائه صبار أي} َشُكورٍ  َصبَّارٍ  لُِكلِّ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {

 لمن تستبين إنما مؤمن كل صدر في تستبين ال عالمةوال ، العالمة:  واآلية. اإليمان خصال أفضل من والشكر الصبر ألن

 ألم ؛ كله اإليمان واليقين ، اإليمان نصف والشكر ، اإليمان نصف الصبر:  الشعّبي قال. الرخاء على وشكر البالء على صبر

 اإليمان: " السالم عليه وقال} لِْلُموقِِنينَ  آَياتٌ  اأْلَْرِض  َوفِي{:  وقوله} َشُكورٍ  َصبَّارٍ  لُِكلِّ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {:  تعالى قوله إلى تر

 "شكر ونصف صبر نصف نصفان

لَلِ  َمْوجٌ  َغِشَيُھمْ  َوإَِذا{] 32: [ اآلية َ  َدَعُوا َكالظُّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ ا الدِّ اُھمْ  َفلَمَّ  إاِلَّ  بِآياتَِنا َيْجَحدُ  َوَما ُمْقَتِصدٌ  َفِمْنُھمْ  اْلَبرِّ  إِلَى َنجَّ
ارٍ  ُكلُّ   }َكفُورٍ  َختَّ

لَلِ  َمْوجٌ  َغِشَيُھمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله  الموج شبه ؛ ظلة جمع:  قتادة وقاله ؛ كالسحاب:  الكلبي وقال. كالجبال:  مقاتل قال} َكالظُّ

 :  بحر وصف في النابغة قال. وارتفاعھا لكبرھا بھا

 الدنان فلق حافاته على...  ظالل ذو أخضر يماشيھن

 بمعنى ھو:  وقيل. كالظلل بعضا بعضه ويركب شيء بعد شيئا يأتي الموج ألن ؛ جمع وھو بالظل واحد وھو الموج شبه إنماو

 :  كعب قال. يموجون والناس ، البحر ماج:  ومنه ؛ واالزدحام الحركة من وأصله. مصدر ألنه يجمع لم وإنما ، الجمع

 ومقنع حاسر ممنھ أحابيش...  وسطه البحر من موج إلى فجئنا

لَلِ  َمْوجٌ {:  الحنفية ابن محمد وقرأ َ  َدَعُوا{. ظل جمع} َكالظُّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  وقد ؛ سواه لخالصھم يدعون ال له موحدين} الدِّ

ا{. تقدم اُھمْ  َفلَمَّ :  النقاش. البحر في هللا عليه دعاھ بما موف:  عباس ابن قال} ُمْقَتِصدٌ  َفِمْنُھمْ  اْلَبرِّ  إِلَى{. البحر من يعني} َنجَّ

. والطاعة بالتوحيد متمسك مؤمن} ُمْقَتِصدٌ {:  الحسن وقال. البحر في هللا عليه عاھد بما البر في وفي ، العھد في عدل يعني

 لىع ودل. كافر ومنھم مقتصد فمنھم:  والمعنى ؛ حذف الكالم في:  وقيل. للكفر مضمر القول في} ُمْقَتِصدٌ {:  مجاھد وقال

 : يكرب معد بن عمرو قال. الغدر أسوأ:  والختر. الغدار:  الختار} َكفُورٍ  َختَّارٍ  ُكلُّ  إاِلَّ  ِبآياِتَنا َيْجَحدُ  َوَما{:  تعالى قوله المحذوف

 وختر غدر من يديك مألت...  عمير أبا رأيت لو فإنك

 :  األعشى وقال

 ختار غير وجار حصين حصن...  منزله تيماء من الفرد باألبلق

 ختر:  ويقال. الجاحد إنه:  عطية وقال. الجمھور قول وھو:  الماوردي. ختار فھو ختره:  يقال ؛ الغدر الختر:  الجوھري قال

 .دالئلھا إنكار باآليات والجحد. أعيانھا إنكار اآليات وجحد ، القشيري ذكره ؛ خترا" والكسر بالضم" ويخُتر يخِتر
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َھا َيا{] 33: [ اآلية قُوا لنَّاسُ ا أَيُّ ُكمْ  اتَّ ً  َواْخَشْوا َربَّ ً  َوالِِدهِ  َعنْ  َجازٍ  ُھوَ  َمْولُودٌ  َوال َولَِدهِ  َعنْ  َوالِدٌ  َيْجِزي ال َيْوما ِ  َوْعدَ  إِنَّ  َشْيئا  هللاَّ
ُكمُ  َفال َحقٌّ  نَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َتُغرَّ ُكمْ  َوال الدُّ نَّ ِ  َيُغرَّ َّ  }اْلَغُرورُ  بِا

َھا َيا{:  تعالى قوله قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمْ  اتَّ ً  َواْخَشْوا{. ووحدوه خافوه أي ؛ والمؤمن الكافر يعني} َربَّ  َوال َولَِدهِ  َعنْ  َوالِدٌ  َيْجِزي ال َيْوما

ً  َوالِِدهِ  َعنْ  َجازٍ  ُھوَ  َمْولُودٌ   من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال فقد:  قيل فإن. وغيرھا البقرة في} َيْجِزي{ معنى تقدم} َشْيئا

 إليّھن فأحسن البنات ھذه من بشيء ابتلي من: " وقال" . القسم تحله إال النار تمسه لم الحنث يبلغوا لم الولد من ثالثة له مات

 أحدھما يؤاخذ وال ، والده ذنب مولود وال ، ولده ذنب والد يحمل ال أنه اآلية بھذه المعّني:  له قيل" . النار من حجابا له ّكن

 له سابقا الولد ويكون ، النار عن العبد يحجب البنات إلى واإلحسان الموت على الصبر ثواب أن باألخبار والمعّني. خراآل عن

ُكمُ  َفال{ البعث أي} َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ {. الجنة إلى نَّ ْنَيا اْلَحَياةُ { تخدعنكم أي} َتُغرَّ  كنواوتر عليھا فتتكلوا إليه تدعوا وما بزينتھا} الدُّ

نَُّكمْ  َوال{ لآلخرة العمل وتتركوا إليھا َِّ  َيُغرَّ  وھو ، الغين بفتح والحديد المالئكة سورة وفي ھنا العامة قراءة} اْلَغُرورُ  ِبا

 َيِعُدُھمْ {: } النساء{ سورة وفي ؛ اآلخرة عن ويلھيھم الدنيا ويمنيھم الخلق يّغر الذي وھو ، وغيره مجاھد قول في الشيطان

 سعيد قال. غرورا يغر ّغر مصدر كأنه. تغتروا ال أي ؛ الغين بضم السميقع وابن حيوة وأبو حرب بن سماك وقرأ}  نِّيِھمْ َوُيمَ 

 .المغفرة ويتمنى بالمعصية يعمل أن ھو:  جبير بن

َ  إِنَّ {] 34: [ اآلية اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ لُ  السَّ  َنْفسٌ  َتْدِري َوَما َغداً  َتْكِسبُ  َماَذا َنْفسٌ  َتْدِري َوَما ْرَحامِ األَ  فِي َما َوَيْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َوُيَنزِّ
َ  إِنَّ  َتُموتُ  أَْرٍض  بِأَيِّ   }َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

 واإليجاب النفي معنى فيه صار وإنما:  النحاس جعفر أبو قال. تعالى هللا إال أحد يعلمه ما أي ؛ النفي معنى ھذا أن الفراء زعم

 ال اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ {:  وجل عز هللا قوله في قال وسلم عليه هللا صلى ألنه ؛ ذلك على وسلم عليه هللا صلى رسولال بتوقيف

 " : ھذه إنھا: "} ُھوَ  إاِلَّ  َيْعلَُمَھا

 أخبرني: " قال السالم عليه جبريل حديث وفي. البخاري خرجه ، ھذا في عمر ابن حديث} األنعام{ سورة في ذكرنا قد:  قلت

:  تعالى هللا إال يعلمھن ال خمس ھن ، السائل من بأعلم عنھا المسؤول ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ الساعة عن

 داود أبي لفظ" . صدقت: " قال" غدا تكسب ما نفس تدري وما األرحام في ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده هللا إن

َ  إِنَّ {:  خمس غير وسلم عليه هللا صلى نبيكم أوتي شيء كل:  مسعود بن عبدهللا وقال. الطيالّسي اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  اآلية ،} السَّ

 يعلم أنه ادعى فمن ؛ مرسل نّبي وال مقرب ملك يعلمھا وال ، تعالى هللا إال يعلمھا ال الخمسة ھذه:  عباس ابن وقال. آخرھا إلى

 كون إبطال والمراد. إياھم تعالى هللا بتعريف الغيب من كثيرا يعلمون األنبياء إن ثم. خالفه ألنه ؛ بالقرآن كفر فقد ھذه من شيئا

 حسبما ؛ ذلك غير إلى وأنوثته الحمل ذكورة من أشياء التجارب بطول يعرف وقد باألنواء يستسقي ومن والمنجمين الكھنة

 حساب يحسب كان يھوديا أن وروي. وحده تعالى  العلم ويبقى العادة روتنكس التجربة تختلف وقد. األنعام في ذكره تقدم

 يحول ال وأنا ، تعمى حتى تموت ال وأنت  ، أيام عشرة بعد يموت وأنه ، ابنك نجم نبأتك شئت إن:  عباس البن فقال ، النجوم

 ِبأَيِّ  َنْفسٌ  َتْدِري َوَما{. هللا صدق:  اسعب ابن فقال. أدري ال:  فقال ؟ يھوّدي يا موتك فأين:  قال. أموت حتى الحول علّي

 عباس ابن ومات ، الحول قبل اليھوّدي ومات. أيام عشرة بعد ومات ، محموما ابنه فوجد عباس ابن فرجع} َتُموتُ  أَْرٍض 
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 أھل من رجل في نزلت اآلية ھذه إن:  مقاتل وقال. األحاديث أعجب ھذا:  الحديث ھذا راوي الحسين بن علّي قال. أعمى

 وبالدنا ، تلد ماذا فأخبرني حبلى امرأتي إن:  فقال وسلم عليه هللا صلى النّبي أتى ، حارثة بن عمرو بن الوارث اسمه البادية

 أعمل ماذا فأخبرني اليوم عملت ما علمت وقد ، أموت متى فأخبرني ولدت متى علمت وقد ، الغيث ينزل متى فأخبرني جدبة

 ّعزة أبي عن المليح أبو وروى. والماورّدي القشيري ذكره ؛ اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل ؟ ساعةال تقوم متى وأخبرني ، غدا

 حتى ينته فلم حاجة إليھا له جعل بأرض عبد روح قبض تعالى هللا أراد إذا: " وسلم عليه هللا صلى رسول قال قال الھذلي

َ  إِنَّ { – وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ثم -  يقدمھا اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  الماورّدي، ذكره" } َتُموتُ  أَْرٍض  ِبأَيِّ  -  قوله إلى - السَّ

لُ {:  العامة وقراءة. مستوفى" التذكرة" كتاب في ذكرناه وقد. بمعناه مسعود ابن حديث من ماجة ابن وخرجه . مشددا} َوُيَنزِّ

:  الفراء قال. } أَْرٍض  ِبأَيِّ { الباقون} أَْرٍض  ِبأَيِّةِ {:  كعب بن أبي وقرأ. مخففا والكسائي وحمزه عمرو وأبو كثير ابن وقرأ

 :  الشاعر قال. فذكر المكان باألرض أراد:  وقيل. أي تأنيث من األرض بتأنيث اكتفى

 إبقالھا أبقل أرض وال...  ودقھا ودقت مزنة فال

َ  إِنَّ {. كلتھن:  قولھم في كل بتأنيث} أَيِّ { تأنيث هسيبوي وشبه. جارية وأية ، جارية أي بجارية مررت يجوز:  األخفش وقال  هللاَّ

 .أعلم تعالى وهللا. خبر بعد خبر أو} َعلِيمٌ { لـ نعت} َخِبيرٌ } {َخِبيرٌ  َعلِيمٌ 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 السجدة سورة تفسير

 السورة مقدمة

ً  َكانَ  َمنْ أَفَ {:  تعالى قوله وھي ؛ بالمدينة نزلت آيات ثالث غير ، مكية وھي ً  َكانَ  َكَمنْ  ُمْؤِمنا  قاله ؛ آيات ثالث تمام} َفاِسقا

ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي{ قوله إلى} ُجُنوُبُھمْ  َتَتَجاَفى{:  تعالى قوله من ، آيات خمس إال:  غيرھما وقال. ومقاتل الكلّبي  وھي} ُتَكذِّ

 يوم الفجر صالة في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى النّبي أن عباس ابن عن الصحيح وفي. وعشرون تسع وقيل. آية ثالثون

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  األِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { و ، السجدة} َتْنِزيلُ . الم{ الجمعة  عن مسنده في محمد أبو الدارمي وخرج. الحديث} الدَّ

 قال} ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ { و. السجدة} َتْنِزيلُ . لما{:  يقرأ حتى ينام ال وسلم عليه هللا صلى النّبي كان:  قال عبدهللا بن جابر

 أن بلغني فإنه} َتْنِزيلُ . الم{ وھي ، المنجية اقرؤوا:  قال معدان بن خالد عن عبدة حدثنا قال المغيرة أبو وأخبرنا:  الدارمي

 من يكثر كان فإنه له اغفر رب:  لتوقا عليه جناحھا فنشرت الخطايا كثير وكان ، غيرھا شيئا يقرأ ما ، يقرؤھا كان رجال

 ".درجة له وارفعوا حسنة خطيئة بكل له اكتبوا" وقال فيه الرب فّشفعھا ؛ قراءتي

 }الم{] 1: [ اآلية

 }اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِمنْ  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ {] 2: [ اآلية

:  الكوفيون قرأ كما ؛ لجاز المصدر على منصوبا كان ولو} اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ { فعر على اإلجماع} اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ . الم{:  تعالى قوله

ِحيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْنِزيلَ . ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى. اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  إِنَّكَ {  على خبر أو. } فِيهِ  َرْيبَ  ال{ والخبر باالبتداء رفع} َتْنِزيلُ { و} الرَّ

 يكون أن ويجوز. الحروف ذكر على }الم{:  ودلت. تنزيل الحروف ھذه أو ، تنزيل المتلو أو ، تنزيل ھذا أي ؛ مبتدأ إضمار

 َربِّ  ِمنْ  فِيهِ  َرْيبَ  ال{. أحسنھا وھو:  مّكي قال. الخبر} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ { و. } اْلِكَتابِ { من الحال موضع في} فِيهِ  َرْيبَ  ال{

 .األولين أساطير وال كھانة وال شعر وال بسحر فليس ؛ هللا عند من أنه فيه شك ال} اْلَعالَِمينَ 

ً  لُِتْنِذرَ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  ُھوَ  َبلْ  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ {] 3: [ اآلية  }َيْھَتُدونَ  لََعلَُّھمْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  َنِذيرٍ  ِمنْ  أََتاُھمْ  َما َقْوما

 من خروج على تدل وھي. أيقولون بل أي ؛ االستفھام وألف ببل تّقدر التي المنقطعة} أَمْ { ھذه} اهُ اْفَترَ  َيقُولُونَ  أَمْ {:  تعالى قوله

: قوله إلى ذلك عن أضرب ثم ، فيه ريب ال مما ذلك وأن ، العالمين رب من تنزيل أنه أثبت وجل عز فإنه ؛ حديث إلى حديث

ً  لُِتْنِذرَ { االفتراء دعوى في كذبھم} َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  ُھوَ  َبلْ {. واختلقه افتعله أي} اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ {  َقْبلِكَ  ِمنْ  َنِذيرٍ  ِمنْ  أََتاُھمْ  َما َقْوما

 بما متعلق} لُِتْنِذرَ { و. وسلم عليه هللا صلى محمد قبل من نذير يأتھم لم أمية أمة كانوا ، قريشا يعني:  قتادة قال} َيْھَتُدونَ  لََعلَُّھمْ 

. } َربِّكَ  ِمنْ { على الوقف فيجوز ، قوما لتنذر أنزله:  التقدير ؛ بمحذوف يتعلق أن ويجوز. } َربِّكَ  ِمنْ { على يوقف الف قبلھا

 بين الفترة أھل بالقوم المراد:  وقيل. المخوف المعلم وھو ، الرفع محل في} َنِذيرٍ { و. صلة} َنِذيرٍ  ِمنْ {. نفي} أََتاُھمْ  َما} {َما{و

 الرسل من تقدم من بإنذار عليھم وعز جل  ثابتة الحجة كانت:  وقيل. ومقاتل عباس ابن قاله ؛ السالم عليھما ومحمد عيسى

 .المعنى ھذا تّقدم وقد ؛ رسوال يروا لم وإن
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ُ {] 4: [ اآلية َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ امٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواألَْرضَ  السَّ  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  لَُكمْ  َما اْلَعْرشِ  َعلَى َوىاْستَ  ُثمَّ  أَيَّ
ُرونَ  أََفال َشفِيعٍ   }َتَتَذكَّ

ُ {:  تعالى قوله َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ : ومعنى. ويتأملوه القرآن ليسمعوا قدرته كمال عرفھم} أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواألَْرضَ  السَّ

 قال. الجمعة يوم آخر إلى األحد يوم من} أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي} {أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي{. شيئا تكن لم أن وبعد العدم بعد وأوجد عأبد} َخلَقَ {

 من سنة ألف مقداره واألرض السموات فيھا هللا خلق التي الستة األيام من اليوم إن:  عباس ابن وقال. الدنيا أيام من:  الحسن

 وذكرنا. تقدم} اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ {. اآلخرة أيام من أيام ستة مدة في أي ؛ سنة آالف ستة في:  الضحاك وقال. الدنيا سني

. الواو بمعنى ھي وإنما للترتيب} ُثمَّ { وليست". الحسنى هللا أسماء شرح في األسنى الكتاب" في مستوفى ذلك في العلماء أقوال

 أََفال{. الموضع على الرفع ويجوز. شفيع وال عذابھم من يمنع ولي من للكافرين ما أي} َشفِيعٍ  َوال لِيٍّ وَ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَُكمْ  َما{

ُرونَ   .ومخلوقاته قدرته في} َتَتَذكَّ

َماءِ  ِمنَ  األَْمرَ  ُيَدبِّرُ {] 5: [ اآلية ا َسَنةٍ  فَ أَلْ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي إِلَْيهِ  َيْعُرجُ  ُثمَّ  األَْرِض  إِلَى السَّ ونَ  ِممَّ  }َتُعدُّ

َماءِ  ِمنَ  األَْمرَ  ُيَدبِّرُ {:  تعالى قوله . جبريل مع الوحي ينزل:  وقيل. والقدر القضاء ينزل:  عباس ابن قال} األَْرِض  إِلَى السَّ

 ؛ وإسرافيل ، الموت وملك ، وميكائيل ، جبريل:  أربعة الدنيا أمر يدبر:  قال سابط بن عبدالرحمن عن مرة بن عمرو وروى

 فموكل الموت ملك وأما. والماء بالقطر فموكل ميكائيل وأما. والجنود بالرياح فموكل جبريل فأما. أجمعين عليھم هللا صلوات

 موضع العرش دون ما أن كما ؛ التدبير موضع العرش إن:  قيل وقد. عليھم باألمر ينزل فھو إسرافيل وأما. األرواح بقبض

رَ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ {:  الىتع هللا قال ؛ التفصيل لُ  اأْلَْمرَ  ُيَدبِّرُ  ُمَسّمىً  أِلََجلٍ  َيْجِري ُكلٌّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ } اآْلياتِ  ُيَفصِّ

ْفَناهُ  َولََقدْ {:  تعالى هللا قال ؛ التصريف موضع السموات دون وما ُروا َبْيَنُھمْ  َصرَّ كَّ  }لَِيذَّ

 الملك ھو:  النقاش وقال. بالوحي نزوله بعد السماء إلى يصعد جبريل ھو:  سالم بن يحيى قال} إِلَْيهِ  َيْعُرجُ  مَّ ثُ {:  تعالى قوله

. شجرة ابن قاله ؛ المالئكة من حملتھا مع إليه تصعد األرض أھل أخبار إنھا:  وقيل. األرض إلى السماء من األمر يدبر الذي

ا َسَنةٍ  أَْلفَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ الدنيا انقضاء بعد إليه والتدبير األمر ذلك يرجع يأ} إِلَْيهِ  َيْعُرجُ  ُثمَّ {:  وقيل ونَ  ِممَّ  َيْومٍ  فِي} {َتُعدُّ

 ألنه ذكر له يجر ولم ، الملك عن كناية} َيْعُرجُ { في فالكناية المتقدمة األقوال وعلى. القيامة يوم وھو} َسَنةٍ  أَْلفَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ 

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ {:  قوله} َساِئلٌ  َسأَلَ { في صريحا جاء وقد ، المعنى من مفھوم  على يعود} إِلَْيهِ { في والضمير} إِلَْيهِ  َوالرُّ

 أقره الذي الموضع إلى والمراد ؛ تعالى هللا اسم على أو ، إليه يرجع الذي الملك مكان على أو ، يذكرھا من لغة على السماء

 ومنھا األرض من به يصعد ما يرتفع إليھا فإنه ؛ المنتھى سدرة إلى أي ، السماء إلى رجعت فقد هللا إلى رجعت وإذا ، فيه

 ذلك مقدار كان:  والمعنى ؛ التدبير إلى راجعة} ِمْقَداُرهُ { في والھاء. مسلم صحيح في ذلك معنى ثبت ؛ إليھا به يھبط ما ينزل

 قضى مضت فإذا ، مالئكته إلى يلقيه ثم ، واحد يوم في سنة أللف شيء كل أمر يقضي أي ؛ الدنيا سني من سنة ألف التدبير

 ، الساعة تقوم أن إلى الدنيا أمر يدبر أنه المعنى:  وقيل. للعروج الھاء:  وقيل. مجاھد قاله ؛ أبدا كذلك ثم ، أخرى سنة أللف

 وغروبھا طلوعھا في الشمس أمر يدبر المعنى:  وقيل. سنة ألف مقداره كان يوم في فيه فيحكم األمر ذلك إليه يعرج ثم

 ساره لو مقداره كان المعنى:  عباس ابن وقال. سنة ألف المسافة في مقداره كان يوم في ، الطلوع من موضعھا إلى ورجوعھا
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 الطبري؛ اراختي وھو ، المفسرين من جماعة عن ذلك وروي. خمسمائة والصعود خمسمائة النزول ألن ؛ سنة ألف الملك غير

 ذكره ؛ أيامكم من يوم في سنة ألف مسيرة يقطع سيره لسرعة جبريل أن أي. األول القول معنى وھو. المھدّوي ذكره

 ينزل الملك أن قتادة وعن. سنة ألف مسيرة يوم في يصعد الملك أن والضحاك عباس ابن على الماورّدي وذكر. الزمخشري

. والّسدي قتادة قول على خمسمائة صعوده ومقدار ، سنة خمسمائة نزوله مقدار فيكون ؛ سنة ألف مقداره يوم في ويصعد

ا{. سنة ألف والصعود ، سنة ألف النزول:  والضحاك عباس ابن قول وعلى ونَ  ِممَّ  وھذا. الدنيا أيام من تحسبون مما أي} َتُعدُّ

 والعرب. هللا عند ليس ذلك ألن ؛ ليلتين بين ھاران يستوعب بيوم وليس ، العالم سني من سنة بألف يتقدر زمان عن عبارة اليوم

 :  الشاعر قال كما ؛ باليوم العصر مدة عن تّعبر قد

 تأويب األعداء إلى سير ويوم...  وأندية مقامات يوم يومان

 بيأ ابن وقرأ. بيوم الشطرين من واحد كل عن فّعبر ، شطرين ينقسم زمانھم أن أراد وإنما ، مخصوصين يومين يريد وليس

ونَ {:  وقرئ. للمفعول البناء على} َيْعُرجُ {:  عبلة  فمشكل} َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  تعالى قوله فأما. بالياء} َيُعدُّ

 َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  قوله وعن اآلية ھذه عن عباس بن عبدهللا الديلّمي فيروز بن عبدهللا سأل وقد. اآلية ھذه مع

:  فقال المّسيب بن سعيد عنھا سئل ثم. أعلم ال ما فيھا أقول أن فأكره ؟ ھي ما أدري وما ، سبحانه سّماھا أيام:  فقال} َسَنةٍ  أَْلفَ 

 العلماء تكلم ثم. مني أعلم وھو فيھا يقول أن اتقى عباس ابن ھذا:  للسائل المسيب ابن فقال عباس ابن بقول فأخبرته. أدري ال

 صعوبته في جعله تعالى هللا أن:  والمعنى. اآلية ھذه بخالف ، القيامة يوم إلى إشارة ھو} َسائِلٌ  َسأَلَ { آية إن:  فقيل ذلك في

 :  قال. بالقصر السرور وأيام بالطول المكروه أيام تصف والعرب. عباس ابن قاله ؛ سنة ألف كخمسين الكفار على

 المزاھر واصطفاق عنا الزق دم...  طوله قصر الرمح كظل ويوم

 ، مختلفة القيامة أوقات:  وقيل. سنة ألف خمسون مقداره ما ومنه سنة ألف مقداره ما فمنه ؛ أيام فيه القيامة يوم إن:  وقيل

 خمسون القيامة مواقف:  وقيل. سنة ألف خمسون ّمدته آخر جنس إلى ينتقل ثم ، سنة ألف العذاب من بجنس الكافر فيّعذب

. القيامة يوم من موقف أو ، وقت مقدار أي} َسَنةٍ  أَْلفَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي إِلَْيهِ  َيْعُرجُ {:  فمعنى. سنة ألف موقف كل ؛ موقفا

 وقت وفي ، سنة ألف مقداره كان وقت في إليه والروح المالئكة تعرج:  فالمعنى ؛ الوقت بمعنى اللغة في اليوم:  النحاس وقال

 إلى األرض أسفل بين ما:  قال} َسَنةٍ  أَْلفَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{:  مّنبه بن وھب وعن. سنة ألف خمسين مقداره نكا آخر

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ {:  تعالى قوله في والضحاك وقتادة مجاھد عن الثعلّبي وذكر. العرش  ينَ َخْمسِ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي إِلَْيهِ  َوالرُّ

 مقامه أھل من معه الذين والمالئكة جبريل يسير:  تعالى يقول. جبريل فيھا التي المنتھى سدرة إلى األرض من أراد} َسَنةٍ  أَْلفَ 

. إليه يعرجوا أن تعالى هللا أمرھم الذي المكان إلى يعني} إِلَْيهِ {:  وقوله. الدنيا أيام من واحد يوم في سنة ألف خمسين مسيرة

 َيْخُرجْ  َوَمنْ {:  تعالى وقال. الشام أرض أراد} َسَيْھِدينِ  َربِّي إِلَى َذاِھبٌ  إِنِّي َوَقالَ {:  والسالم الصالة عليه براھيمإ كقول وھذا

ِ  إِلَى ُمَھاِجراً  َبْيِتهِ  ِمنْ   ثم برسالة وجل عز ربي من أتاني: " وسلم عليه هللا صلى النّبي قال ھريرة أبو وقال. المدينة إلى أي} هللاَّ

 " .بعد يرفعھا لم األرض على واألخرى السماء فوق فوضعھا رجله رفع
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َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ  َذلِكَ {] 6: [ اآلية ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  َوالشَّ  }الرَّ

َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ  َذلِكَ {:  تعالى قوله  في بيانه تقدم ماحسب. أنا بمعنى} َذلِكَ { و. حضرھم وما الخلق عن غاب ما علم أي} َوالشَّ

 .عليھا أجازي فإني وأقوالكم أفعالكم أخلصوا أي ؛ والوعيد التھديد معنى الكالم وفي. البقرة أول

 }ِطينٍ  ِمنْ  اإلْنَسانِ  َخْلقَ  َوَبَدأَ  َخلََقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْحَسنَ  الَِّذي{] 7: [ اآلية

 }َمِھينٍ  ءٍ َما ِمنْ  ُسالَلةٍ  ِمنْ  َنْسلَهُ  َجَعلَ  ُثمَّ {] 8: [ اآلية

اهُ  ُثمَّ {] 9: [ اآلية ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  ُروِحهِ  ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفخَ  َسوَّ  }َتْشُكُرونَ  َما َقلِيالً  َواألَْفئَِدةَ  َواألَْبَصارَ  السَّ

. الباقون وفتحھا. الالم بإسكان} َخلََقهُ {:  عامر وابن عمرو وأبو كثير ابن قرأ} َخلََقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْحَسنَ  الَِّذي{:  تعالى قوله

 ابن عن روي ما على والمعنى. } َشْيءٍ { لـ نعت خفض موضع في ماض فعل وھو. لسھولتھا طلبا حاتم وأبو عبيد أبو واختاره

 ال ألنه ؛ حسن خلقه شيء كل أن - آخر وقول. إرادته عن يتغير لم ، أراد ما على به جاء أي ، حلقه شيء كل أحكم:  عباس

} َخلََقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْحَسنَ {:  قوله ألن ؛ سيبويه عند مصدر فھو الالم أسكن ومن. خالقه على دال وھو ؛ بمثله أتيي أن أحد يقدر

ِ  ِكَتابَ { و} هللاَِّ  ُصْنعَ {:  مثل فھو ؛ خلقا شيء كل خلق:  على يدل  أي} ُكلَّ { من البدل على منصوب غيره وعند. } َعلَْيُكمْ  هللاَّ

 إلى فيتّعدى ؛ وأعلم أفھم} أَْحَسنَ {:  معنى يكون أن على ، النحويين بعض عند ثان مفعول وھو. شيء كل خلق أحسن الذي

 منصوب ھو:  وقيل. خلقا شيء كل أحسن:  والمعنى ؛ التفسير على منصوب ھو:  وقيل. خلقه شيء كل أفھم أي ، مفعولين

 أحسن فھو ؛ وأحكم أتقن أي} أَْحَسنَ { و عباس ابن عن اهمعن وروي. خلقه في شيء كل أحسن:  والمعنى ، الجر حرف بإسقاط

 متقنة ولكنھا ، بحسنة القرد است ليست:  وعكرمة عباس ابن قال المعنى ھذا ومن. لھا أريد التي لمقاصده ھو ما جھة من

 ُكلَّ  أَْعَطى الَِّذي{:  وتعالى باركت قوله مثل وھو. أتقنه:  قال} َخلََقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْحَسنَ { مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى. محكمة

 تقدير على ؛ بالرفع} َخلََقهُ {:  ويجوز. اإلنسان خلق على البھيمة خلق وال ، البھيمة خلق على اإلنسان يخلق لم أي} َخْلَقهُ  َشْيءٍ 

 اللفظ في معمو ھو:  وقيل. حسن شيء كل خلق حسن:  والمعنى ؛ المعنى في خصوص اللفظ في عموم ھو:  وقيل. خلقه ذلك

 القرد است في:  قتادة وقال. عباس ابن قاله ؛ حسنا خلقه في الكلب جعل حتى ، حسنا خلقه شيء كل جعل أي ، والمعنى

 .حسنة

. وغيرھا} ؤمنونالم{ في تّقدم} َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  َنْسلَهُ  َجَعلَ  ُثمَّ {. آدم يعني} ِطينٍ  ِمنْ  اإلْنَسانِ  َخْلقَ  َوَبَدأَ {:  تعالى قوله

 .ضعيف} َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ {:  الزجاج وقال

اهُ  ُثمَّ {. الناس عند له خطر ال} َمِھينٍ {:  غيره وقال  إلى رجع ثم} ُروِحهِ  ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفخَ {. خلقه سوى أي ، آدم إلى رجع} َسوَّ

ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ {:  فقال ذريته  وأضافه الروح فيه وركب ، معتدال خلقا المھين الماء ذلك جعل ثم:  قيلو} َواألَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

 جنس في الروح ألن بالنفخ عنه وعبر. } َعْبدي{:  بقوله إليه العبد أضاف كما وخلقه فعله من فإنه وأيضا. تشريفا نفسه إلى

 .تكفرون بل تشكرون ال أنتم مث أي} َتْشُكُرونَ  َما َقلِيالً {. وغيرھا} النساء{ في مبينا ھذا مضى وقد. الريح
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ا األَْرِض  فِي َضلَْلَنا أَإَِذا َوَقالُوا{] 10: [ اآلية ِھمْ  بِلَِقاءِ  ُھمْ  َبلْ  َجِديدٍ  َخْلقٍ  لَفِي أَإِنَّ  }َكافُِرونَ  َربِّ

:  العرب قول من وأصله. ترابا وصرنا وبطلنا ھلكنا أي ؛ البعث منكري قول ھذا} األَْرِض  فِي َضلَْلَنا أَإَِذا َوَقالُوا{:  تعالى قوله

 :  األخطل قال. ّضل قد:  أثره فيه حتى عليه غلب للشيء تقول والعرب. ذھب إذا اللبن في الماء ضل

 ضالال فضلَّ  به األتيّ  قذف...  مزبد أكدر موج في القذى كنت

 :  قطرب وقال

 .األرض في غبنا ضللنا معنى

 :  الذبياني النابغة قول وأنشد

 ونائل حزم بالجوالن وغودر...  جلية عينب مضلوه فآب

 قُلْ {:  تعالى هللا قال أضل ضللت وقد:  الجوھري قال. لغة وھي ، الالم بكسر} َضلَْلَنا{:  يعمر بن ويحيى محيصن ابن وقرأ

َما َضلَْلتُ  إِنْ   وھو. أضل - الالم بكسر -} تُ َضلَلْ {:  يقولون العالية وأھل. الفصيحة وھي نجد لغة فھذه} َنْفِسي َعلَى أَِضلُّ  َفإِنَّ

 :  قال. دفن إذا المّيت أضل:  يقال. وأھلكه أضاعه أي وأّضله. والتاللة الضاللة وھي ، تال ضال

 البيت...... مضلوه فآب

 يھتدى ال مقيم شيء كل وكذلك. موضعھما تعرف لم إذا:  والدار المسجد وضللت. منك ذھب إذا بعيري أضللت. السكيت ابن

. خفينا أي} األَْرِض  فِي َضَلْلَنا إَِذا{:  تعالى قوله من ، عليه أخفى أي ، عنه أضل يريد" هللا أضل لعلي" لحديثا وفي. له

 وھي. أنتنا أي ؛ بالصاد} َصلَْلَنا{:  والحسن األعمش وقرأ. المتضال تھدي وال الضال تھدي إنك:  تقول ؛ فضل هللا وأضله

 إذا وأّخم وّخم ، وأصل اللحم صل:  يقال ولكن صللنا اللغة في يعرف وال:  النحاس. هعن هللا رضي طالب أبي بن علّي قراءة

 :  الحطيئة قال. نيئا أو كان مطبوخا ، أنتن أي ، صلوال - بالكسر -  يصل اللحم ّصل:  الجوھري. أنتن

 الصلول لديه اللحم يفسد ال...  قدره ذا يبذل فتى ذاك

ا{:  تعالى قوله ا{. مثله وأصل} َجِديدٍ  قٍ َخلْ  لَفِي أَإِنَّ :  النحاس. } أئنا{:  ويقرأ ؟ جديدا خلقا ذلك بعد نخلق أي} َجِديدٍ  َخْلقٍ  لَفِي أَإِنَّ

 االستفھام في والسؤال. قبلھا فيما بعدھا ما يعمل ال} إن{ و ؟} إذا{ في العامل ما:  يقال ؛ العربية من صعب سؤال ھذا وفي

 العامل أن} إنا{:  قرأ من قراءة على فالجواب. اجتمعا وقد كيف} إن{ من قبله فيما يعمل أال ؛ درأج االستفھام بعد ما ألن ؛ أّشد

 جواب أين:  يقال ، آخر سؤال أيضا وفيه. متنا إذا أنبعث والتقدير ، مضمر العامل أن} أإنا{:  قرأ من قراءة وعلى ،} ضللنا{

 َربِِّھمْ  ِبلَِقاءِ  ُھمْ  َبلْ {. ھذا جاز فلذلك ؛ ماضيا فعال بعدھا أن ذلك في لقولفا ؟ الشرط معنى فيھا ألن األولى القراءة على} إذا{

 ال وأنھم ، عليھم حساب ال أن اعتقدوا ولكنھم بقدرته يعترفون ألنھم ؛ اإلعادة عن تعالى هللا قدرة جحود لھم ليس أي} َكافُِرونَ 

 .تعالى هللا يلقون
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لَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  كُ َملَ  َيَتَوفَّاُكمْ  قُلْ {] 11: [ اآلية ُكمْ  إِلَى ُثمَّ  بُِكمْ  ُوكِّ  }ُتْرَجُعونَ  َربِّ

 :  مسألتان فيه

 العدد توفى من} َيَتَوفَّاُكمْ {. يعيدھم وأنه توفيھم ذكر للبعث استبعادھم ذكر لما} اْلَمْوتِ  َملَكُ  َيَتَوفَّاُكمْ  قُلْ {:  تعالى قوله - األولي

 َملَكُ {. استوفيته أي فالن من مالي وتوفيت. قبضه ثم روحه استوفى أي هللا توفاه:  يقال. جميعا وقبضه استوفاه إذا والشيء

 في وروي. واختراعه وبخلقه تعالى هللا بأمر كله وتصرفه". البقرة" في تقدم كما ؛ عبدهللا ومعناه عزرائيل واسمه} اْلَمْوتِ 

 .عطية ابن ذكره ؛ حياتھا يعدم كأنه" تالمو ملك دون أرواحھا هللا يتوفى كلھا البھائم" أن الحديث

 عن محمد بن جعفر روى. والبعوضة البرغوث حتى الخالئق جميع أرواح يتوفى الموت ملك وأن ، خالفه روي وقد:  قلت

 عليه هللا صلى النبي له فقال ، األنصار من رجل رأس عند الموت ملك إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نظر:  قال أبيه

. رفيق مؤمن بكل فإني عينا وقر نفسا طب ، محمد يا: " السالم عليه الموت ملك فقال" مؤمن فإنه بصاحبي ارفق: " وسلم

 بصغيرھم أعرف ألنا حتى مرات خمس يوم كل في أتصفحھم وأنا إال بحر وال بر في شعر وال مدر بيت أھل من ما أن واعلم

 اآلمر ھو هللا يكون حتى ذلك على قدرت ما بعوضة روح أقبض أن تأرد أني لو محمد يا وهللا. بأنفسھم منھم وكبيرھم

 بن أحمد بكر أبو الخطيب وذكر. الماوردي ذكره ؛ الصلوات مواقيت عند يتصفحھم أنه بلغني:  علّي بن جعفر قال" . بقبضھا

 قال الصفار عثمان بن بدهللاع محمد أبو حدثنا:  قال الخالل محمد بن الحسن محمد أبو حدثني:  قال البغدادي ثابت بن علّي

 بن مالك حضرت:  قال الكالّبي مھير بن سليمان حدثنا قال العالف أيوب ابن يحيى ّحدثنا قال المصري حامد بكر أبو ّحدثنا

:  قال ثم طويال مالك فأطرق:  قال ؟ أرواحھا يقبض الموت أملك البراغيث ، عبدهللا أبا:  فسأله رجل فأتاه عنه هللا رضي أنس

ُ { ؛ أرواحھا يقبض الموت ملك:  قال. نعم قال ؟ أنفس لھاأ  الحديث ذكره بعد عطية ابن قال} َمْوِتَھا ِحينَ  اأْلَْنفُسَ  َيَتَوفَّى هللاَّ

 الموت ملك تعالى هللا فخلق. أرواحھم قبض في معه ومالئكة ملك بتصرف شرف نوع أنه إال ، آدم بني في األمر وكذلك

 بأمره عمله يعملون معه يكونون جندا تعالى هللا وخلق منھا وإخراجھا األجسام من واستاللھا واحاألر قبض يديه على وخلق

 والبارئ األنعام في المعنى ھذا مضى وقد رسلنا توفته:  تعالى وقال المالئكة كفروا الذين يتوفى إذ ترى ولو:  تعالى فقال

 الموت خلق الذي منامھا في تمت لم والتي موتھا حين األنفس يتوفى هللا:  تعالى هللا قال فعل لكل حقيقة الفاعل الكل خالق

 لكنه واألحاديث اآلي بين الجمع ھو وھذا الروح يزھق تعالى وهللا يعالجون واألعوان يقبض الموت فملك ويميت يحيي ولحياة

 عن وروي الحج في تقدم كما كللمل الخلق أضيف كما إليه التوفي أضيف والمباشرة بالوساطة ذلك متولي الموت ملك كان لما

 ذكرناه وقد مرفوعا المعنى ھذا روى وقد شاء حيث من يأخذ اإلنسان يدي بين كالطست الموت ملك يدي بين الدنيا أن مجاھد

 آدم بنو ويشتمني بسوء أذكر جعلتني رب:  قال األرواح بقبض تعالى هللا وكله لما الموت ملك أن وروي(  التذكرة كتاب)  في

 وقد)  بخير إال أحد يذكرك فال إليھا الموت ينسبون واألسقام األمراض من وأسبابا علال للموت أجعل إني: )  له تعالى هللا فقال

 شفاء فيه بما العذاب أو الرحمة مالئكة إلى يسلمھا ثم ويقبضھا فتجيئه األرواح يدعو أنه ذكرنا وقد مستوفي التذكرة في ذكرناه

 بقبض أي(  بكم وكل: )  قوله من الوكالة جواز على العلماء بعض اآلية بھذه استدل لثانيةا ذلك على الوقوف أراد لمن

 هللا رسول إني الناس يأيھا قل:  تعالى قوله في لقلنا ذلك اطرد ولو معناه من ال لفظه من أخذ وھذا:  العربي بن قال األرواح

 إنه الزكاة وآتوا:  وتعالى تبارك قوله في أيضا ولقلنا رسالته ليغتب في ووكالة وتعالى تبارك هللا عن نيابة إنھا جميعا إليكم
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 إليھم بتسليمه وأمر عندھم الفقراء رزق بأن إليھم وأوعز باألغذية األغنياء وخص دابة لكل الرزق ضمن تعالى هللا فإن وكالة

 على ترد أن إال باأللفاظ تتعلق ال واألحكام بحكمته وقدره حكمه من وأنفذه بعلمه دبره معلوم وقت في معلوما مقدارا

 معلوم والشراء البيع أن ترى أال عليھا تعلق لم مقصدھا غير في ظھرت فإن المطلوبة مقاصدھا في األصلية موضوعاتھا

 جواز على دليل اآلية ھذه:  يقال وال الجنة لھم بأن وأموالھم أنفسھم المؤمنين من اشترى هللا إن:  تعالى قال وقد والمعنى اللفظ

 أن للقاضي أن على دليل اآلية ھذه إن:  فيقال المعاني من بد يكن لم إذا إنه أما مختلفان المقصدين ألن لعبده السيد مبايعة

 ذلك وجد إذا رضا به يرتبط أو فعل ذلك في له يكون أن دون قسرا عليه ھو ممن الحق يأخذ من يستنيب

 . . . . . إذ ترى ولو ) 12 (:  السجدة

 ) 12 السجدة (

 هللا صلى(  للنبي والمخاطبة:  الزجاج قال وخبر ابتداء(  ربھم عند رؤوسھم ناكسوا المجرمون إذ ترى ولو: )  تعالى قوله

 ھذا غير العباس أبي ومذھب العجب لرأيت القيامة يوم البعث منكري يامحمد ترى ولو:  والمعنى ألمته مخاطبة)  وسلم عليه

 ناكسو منك كان ما على لندمت ربھم عند رؤوسھم ناكسو المجرمون إذ ترى ولو مجرملل قل يامحمد:  المعنى يكون وأن

 ربنا يقولون أي ربنا أعمالھم وجزاء ربھم محاسبة عند أي ربھم عند والغم والذل والحزن والخزي الندم من أي رؤوسھم

 ال حين أبصروا رسلك تصديق عناوسم وعيدك صدق أبصرنا:  وقيل ننكر كنا ما وسمعنا نكذب كنا ما أبصرنا أي أبصرنا

 النقاش قاله بالبعث مصدقون أي موقنون إنا صالحا نعمل الدنيا إلى أي فارجعنا السمع ينفعھم ال حين وسمعوا البصر ينفعھم

 هللا فأكذبھم:  الثوري سفيان قال سالم بن يحيى قاله حق أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد به جاء بالذي مصدقون:  وقيل

 وكانوا اآلن الشكوك عنا زالت قد أي موقنون إنا معنى:  وقيل(  لكاذبون وإنھم عنه نھوا لما لعادوا ردوا ولو: )  فقال الىتع

 حينئذ صاروا اآلخرة في تنبھوا فلما يسمع وال يبصر ال كمن وكانوا يتدبرون يكونوا لم ولكن الدنيا في ويبصرون يسمعون

 فھذا لنا حجة فال كالمھم وسمعنا الدنيا في خلقك وعجائب رسلك أبصرنا فقد الحجة لك بنار أي:  وقيل وأبصروا سمعوا كأنھم

 ليؤمنوا الدنيا إلى يردوا أن طلبوا ثم منھم اعتراف

 . . . . . آلتينا شئنا ولو ) 13 (:  السجدة

 ) 13 السجدة (

 شئنا ولو: )  بقوله عليھم رد موقنون إنا صالحا نعمل فارجعنا وسمعنا أبصرنا ربنا:  قالوا لما:  القرظي كعب بن محمد قال

 بن ذكره اآلية(  مني القول حق ولكن)  أحد منھم يختلف فلم جميعا الناس لھديت شئت لو:  يقول(  ھداھا نفس كل آلتينا

 أحدھما:  النقو معناه في ھداھا نفس كل آلتينا شئنا ولو:  النحاس التذكرة في ذكرناه وقد طويل حديث في رقائقه في المبارك

 حق ولكن سألوا كما والمحنة الدنيا إلى لرددناھم شئنا لو أي اآلخرة في أنه على يدل الكالم سياق أن واآلخر الدنيا في أنه

 وتعالى تبارك هللا وعلم جھنم بنار عصاني من ألعذبن مني القول حق أي أجمعين والناس الجنة من جھنم ألمألن مني القول

: المعتزلة وتأويل القلب في المعرفة خلق معناھا الھداية وھذه عنه نھوا لما لعادوا ردوا ولو:  تعالى قال كما لعادوا ردھم لو أنه

 وھو إليه بالتكليف المجري الغرض ينقض ألنه فعله منه يحسن ال لكن الھائلة اآليات بإظھار الھداية على ألكرھناھم شئنا ولو
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 في الجنة طريق إلى ھداھا يريد أن يجوز إنه:  تأويلھا في اإلمامية وقالت باختياره مكلفال يفعله بما إال يستحق ال الذي الثواب

 الواجب بل:  قالوا إليھا الكل ھداية عندنا تعالى هللا على يجب فال جھنم يمأل أنه منه القول حق لكن أحدا يعاقب ولم اآلخرة

 ھداھا المراد أن على لقطعھم منع ذلك جواز وفي أفعاله على اءجز النار إلى ھدايته فجائز ذنب له من فأما المعصومين ھداية

 فقد:  يقال أن الجواب في مالھم وأقرب الدين أصول في كفاية فيه بما التأويلين ھذين في عليھم العلماء تكلم وقد اإليمان إلى

 وھو الجبرية مذھب إلى ذلك دييؤ فصار واإلكراه واإلجبار اإللجاء طريق على سبحانه هللا يھديھم أن وعندكم عندنا بطل

 االختيار طريق على والطاعة اإليمان إلى تعالى هللا ھداھم إنما المؤمنين من المھتدين أن إال يبق فلم وعندكم عندنا رذل مذھب

 إلى اتخذ شاء فمن:  وقال يستقيم أن منكم شاء لمن:  تعالى هللا قال جبرا ال اختيارا وأطاع آمن شاء فمن التكليف يصح حتى

 إال يشاءوا أن ونفى بمشيئتھم المؤمنين إيمان فوقع هللا يشاء أن إال تشاءون وما:  تعالى بقوله اآليتين ھاتين عقب ثم سبيال ربه

 في مجبورون الخلق:  فقالوا تعالى هللا بمشيئة معذوق اإليمان إلى ھدايتھم أن رأوا لما المجبرة فرطت ولھذا هللا يشاء أن

 بمشيئة معذوق اإليمان إلى ھدايتھم أن رأوا لما القدرية وفرطت هللا يشاء أن إال تشاءون وما:  قوله إلى تاالتفا كلھا طاعتھم

 اإلعتقاد في االقتصاد ھو ومذھبنا يستقيم أن منكم شاء لمن:  تعالى قوله إلى منھم التفاتا ألفعالھم خالقون الخلق:  فقالوا العباد

 إليه اضطررنا ما بين نفرق نحن:  قالوا الحق أھل أن وذلك أوساطھا األمور وخير ريةوالقد المجبرة مذھبي بين مذھب وھو

 بقدرته مقرونة وال وإرادته محاولته بغير اإلنسان يد في الواقعة االرتعاش حركة بين تفرقة ندرك أنا وھو اخترناه ما وبين

 وحركة االرتعاش حركة:  الحركتين بين يفرق ال ومن االرتعاش لحركة مماثلة حركة يده حرك إذا االختيار حركة وبين

 وخارج حسه في ومختل عقله في معتوه فھو حاسته وإدراك بمشاھدته يده في ومحسوستان ذاته في موجودتان وھما االختيار

 .ذميم األمور قصد طرفي كال:  و والتفريط اإلفراط طريقي بين طريق وھو المبين الحق ھو وھذا العقالء حزب من

 العزيز هللا كتاب من التسمية ھذه وأخذوا كسبا المنزلتين بين المنزلة ھذه سموا أن العلماء من النظر أھل اختار العتبارا وبھذا

 اكتسبت ما وعليھا ماكسبت لھا:  سبحانه قوله وھو

 . . . . . نسيتم بما فذوقوا ) 14 (:  السجدة

 ) 14 السجدة (

 اليوم لھذا يعملوا لم أي معه الذكر الذي النسيان من أنه أحدھما:  قوالن فيه(  ھذا كميوم لقاء نسيتم بما فذوقوا: )  تعالى قوله

 من آدم إلى عھدنا ولقد:  تعالى بقوله يزيد بن محمد واحتج نسيناكم إنا وكذا تركتم بما نسيتم أن واآلخر الناسين بمنزلة فكانوا

 إال الشجرة ھذه عن ربكما نھاكما ما:  قال أنه إبليس عن أخبر لوج عز هللا أن ترك بمعنى أنه على والدليل:  قال فنسي قبل

 تركوه أي مفتأد عند نسوه شرب سفود صفحته جنب من خارجا كأنه:  وأنشد ذكره قد لكان ناسيا آدم كان فلو ملكين تكونا أن

 بالبعث اإليمان تركتم أي:  سالم بن يحيى أمري تركتم أي نسيتم:  الضحاك قال مرة به عملوا قد لكان النسيان من كان ولو

 وبناء نسيناكم إنا:  قوله استئناف وفي العذاب في تركناكم:  مجاھد السدي قاله الخير من تركناكم(  نسيناكم)  اليوم ھذا في

 بسبب والغم والخزي الرءوس نكس من فيه أنتم ما أي ھذا فذوقوا:  والمعنى منھم االنتقام في تشديد واسمھا إن على الفعل

 وقد المعاصي من الدنيا في يعني(  تعملون كنتم بما)  جھنم في له انقطاع ال الذي الدائم وھو المخلد العذاب ذوقوا أو هللا ياننس
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 فذق:  ربيعة أبي بن عمر قال المطعوم بذوق كإحساسھا به إلحساسھا مطعوما يكن لم وإن النفس على يطرأ عما بالذوق يعبر

 جذبت إذا القوس وذقت خبرته أي فالن عند ما وذقت:  الجوھري الزعم كذب ربما يا أال فساد أنھا تزعم كنت إن ھجرھا

 أي وتذوقته والتحوب أكبادنا في الغيظ من محجر غداة ذقنا كما فذوقوا:  طفيل قال أمره وبال هللا وأذاقه شدتھا ما لتنظر وترھا

 مستذاق الجعائل عنه ونت قين كعھد الغانيات عھدو:  الشاعر قال معلوم مجرب أي مستذاق وأمر شيء بعد شيئا ذقته

 الملول: والذواق

 . . . . . بآياتنا يؤمن إنما ) 15 (:  السجدة

 ) 15 السجدة (

 والمتعظون له المتدبرون وبالقرآن بك يؤمن إنما بك اليؤمنون الكفر إللفھم أنھم أي)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي تسلية ھذه

 الركوع يرى من مذھب على وھذا:  المھدوي قال ركعا:  عباس بن قال(  سجدا خروا)  القرآن عليھم قرئ إذا الذين وھم به

 خروا أي العلماء أكثر وعليه السجود به المراد:  وقيل وأناب راكعا وخر:  وتعالى تبارك بقوله واستدل السجدة قراءة عند

 أي بالحمد التسبيح خلطوا أي(  ربھم بحمد وسبحوا)  وعذابه سطوته من وخوفا آلياته تعظيما وجوھھم على تعالى  سجدا

 المشركين قول عن تعالى  تنزيھا أي وبحمده األعلى ربي سبحان وبحمده هللا سبحان:  سجودھم في فقالوا وحمدوه نزھوه

 ال:  النقاش مسال بن يحيى قاله عبادته عن(  اليشكرون وھم)  لربھم حمدا صلوا أي ربھم بحمد وسبحوا:  سفيان وقال

 السجود عن مكة أھل استكبر كما يستكبرون

 . . . . . عن جنوبھم تتجافى ) 16 (:  السجدة

 ) 16 السجدة (

 أي الحال على نصب موضع في وھو االضطجاع مواضع عن وتنبو ترتفع أي(  المضاجع عن جنوبھم تتجافى: )  تعالى قوله

 ومنه أولى والحقيقة مجاز ولكنه االضطجاع وقت عن ويحتمل النوم مواضع وھي مضجع جمع والمضاجع جنوبھم متجافية

 إذا فراشه عن جنبه يجافي يبيت ساطع الصبح من معروف انشق إذا كتابه يتلو هللا رسول وفينا:  رواحة بن هللا عبد قول

 في المخطئ عن الصفح في ھو وكذلك فوق جھة إلى التنحي التجافي:  والرماني الزجاج قال المضاجع بالمشركين استثقلت

 وإما صالة في إما تعالى هللا لذكر أحدھما:  قوالن ألجله المضاجع عن جنوبھم تتجافى وفيما جنب جمع والجنوب ونحوه سب

 التنفل أحدھا:  أقوال أربعة ألجلھا جنوبھم تتجافى التي الصالة وفي للصالة الثاني والضحاك عباس بن قاله صالة غير في

 والحسن أنس بن ومالك واألوزاعي مجاھد قول وھو المدح فيه الذي وھو الناس أكثر وعليه المفسرين من ھورالجم قاله بالليل

 ما على جوزوا ألنھم أعين قرة من لھم أخفي ما نفس تعلم فال:  تعالى قوله عليه ويدل وغيرھم العالية وأبي الحسن أبي بن

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن جبل بن معاذ حديث منھا كثيرة أحاديث لليلا قيام وفي بيانه وسيأتي أعلم وهللا خفى بما أخفوا

 جوف من الرجل وصالة النار الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة جنة الصوم:  الخير أبواب على أدلك أال: )  له قال

 بن إسماعيل والقاضي مسنده في لطيالسيا داود أبو أخرجه)  يعملون بلغ حتى المضاجع عن جنوبھم تتجافى تال ثم قال الليل

 وفي وعطاء الحسن قاله العتمة لھا يقال التي العشاء صالة الثاني صحيح حسن حديث:  فيه وقال الترمذي عيسى وأبو إسحاق
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 ھذا:  قال العتمة تدعى التي الصالة انتظار في نزلت المضاجع عن جنوبھم تتجافى اآلية ھذه أن مالك بن أنس عن الترمذي

 اآلية ھذه أن مالك بن أنس عن داود أبو وروي وعكرمة قتادة قاله والعشاء المغرب مابين التنفل الثالث غريب حسن حديث

 والعشاء المغرب مابين يتنفلون كانوا:  قال ينفقون رزقناھم ومما وطمعا خوفا ربھم يدعون المضاجع عن جنوبھم تتجافى

 .وعبادة الدرداء أبو وقاله جماعة في والصبح العشاء الرجل صليي أن ھو الجنب تجافي:  الضحاك قال الرابع

 قال كما وعز جل  وذكر صالة في يصليھا أن إلى العشاء منتظر أن وذلك بالمعنى األقوال يجمع وھو حسن قول وھذا:  قلت

 العشاء صالة انتظار باآلية مرادال:  أنس وقال)  الصالة انتظر ما صالة في الرجل يزال ال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 من ينامون الجاھلية وكانت:  عطية بن قال الليل ثلث نحو إلى يؤخرھا كان)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ألن اآلخرة

 أول في سيما ال جماعة في الصبح ومصلى شاقا غريبا العشاء وقت انتظار فجاء اإلنسان شاء وقت أي ومن الغروب أول

 هللا ويذكر ويصلي يتوضأ سحرا يقوم الوقت أول في الصالة ھذه على حافظ من أن والعادة يصليھا السالم عليه كان كما الوقت

 قال عفان بن عثمان حديث من مسلم رواه ما ھذا يزيد وآخره الليل أول التجافي حصل فقد الفجر يطلع أن إلى وجل عز

 في الصبح صلى ومن الليل نصف قام فكأنما جماعة في العشاء صلى من: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سمعت

 ليلة نصف قيام له كان جماعة في العشاء شھد من: )  الحديث ھذا في داود وأبي الترمذي ولفظ)  كله الليل قام فكأنما جماعة

 اآلخرة العشاء بعد صلى يمنف كعب عن النور سورة في مضى وقد)  ليلة كقيام له كان جماعة في والفجر العشاء صلى ومن

 المبارك بن ذكر الليل وقيام والعشاء المغرب بين الصالة فضل في حسان آثار وجاءت القدر ليلة بمنزلة له كن ركعات أربع

 صلى(  هللا رسول أن يحدث الكريم عبد سمع أنه الحجاج أبي بن أو الحجاج بن محمد حدثني قال أيوب بن يحيى أخبرنا:  قال

 إذا:  الخطاب بن عمر له فقال)  الجنة في قصر له بني والعشاء المغرب بين ركعات عشر ركع من: )  قال)  وسلم هعلي هللا

 هللا عبد وعن)  أطيب قال أو وأفضل أكبر هللا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال هللا رسول يا وبيوتنا قصورنا تكثر

 بن هللا عبد وكان الصالة إلى الناس تثوب حتى والعشاء المغرب بين التي الخلوة يناألواب صالة:  قال العاصي بن عمرو بن

 بن عن مرفوعا الثعلبي ورواه المبارك بن ذكره والعشاء المغرب بين الغفلة صالة:  ويقول الساعة تلك في يصلي مسعود

 في قصران له بني والعشاء المغرب بين ما المضاجع عن جنباه جفت من) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قال قال عمر

 الغافلين وغفلة األوابين صالة وھي)  فاكھة ألوسعتھم والمغرب المشرق أھل نزلھا لو ما الشجر من وفيھما عام مسيره الجنة

 عباس بن عن المبارك بن ذكر التجافي فضل في فصل والعشاء المغرب بين الدعاء يرد ال الذي المستجاب الدعاء من وإن

 إلى فيسرحون فيقومون حال كل على  الحامدون ليقم الكرم أصحاب من اليوم ستعلمون:  مناد نادى القيامة يوم كان إذا:  لقا

 خوفا ربھم يدعون المضاجع عن تتجافى جنوبھم كانت الذين ليقم الكرم أصحاب من اليوم ستعلمون:  ثانية ينادي ثم الجنة

 ليقم الكرم أصحاب من اليوم ستعلمون:  ثالثة ينادي ثم:  قال الجنة إلى فيسرحون يقومونف:  قال ينفقون رزقناھم ومما وطمعا

 فيقومون واألبصار القلوب فيه تتقلب يوما يخافون الزكاة وإيتاء الصالة وإقام هللا ذكر عن بيع وال تجارة تلھيھم ال كانوا الذين

 األولين هللا جمع إذا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قال يديز بنت أسماء عن مرفوعا الثعلبي ذكره الجنة إلى فيسرحون

 كانت الذين ليقم بالكرم أولى من اليوم الجمع أھل سيعلم:  كلھم الخالئق تسمعه بصوت فنادى مناد جاء القيامة يوم واآلخرين

 وال تجارة تلھيھم ال الذين ليقم بالكرم أولى من اليوم ستعلمون الثانية ينادي ثم قليل وھم فيقومون المضاجع عن جنوبھم تتجافى

 والضراء السراء في حال كل على  الحامدون ليقم بالكرم أولى من اليوم ستعلمون الثالثة ينادي ثم فيقومون هللا ذكر عن بيع
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 أبي عن لرج عن معمر أخبرنا قال المبارك بن وذكر)  الناس سائر يحاسب ثم الجنة إلى جميعا فيسرحون قليل وھم فيقومون

 توضأ ثم ودفئه فراشه وترك الليل من قام رجل:  بھم هللا ويستبشر إليھم هللا يضحك ثالثة:  قال ذر أبي عن الشخير بن العالء

 منا به أعلم أنت ربنا:  فيقولون)  صنع ما على عبدي حمل ما: )  لمالئكته هللا فيقول الصالة إلى قام ثم الوضوء فأحسن

 خاف مما أمنته قد أني أشھدكم: )  فيقول فخافه وخوفته فرجاه شيئا رجيته:  فيقولون)  أخبروني ولكن به أعلم أنا: ) فيقول

 هللا فيقول عليھم هللا يفتح أو يقتل حتى ھو وثبت أصحابه فانھزم العدو فلقي سرية في كان ورجل:  قال)  رجاه ما له وأوجبت

 يصلي ھو وقام أصحابه فنام وأصحابه ھو نزل الليل آخر في كان إذا حتى ليلة في سرى ورجل القصة ھذه مثل لمالئكته

 تكون أن ويحتمل داعين أي الحال على نصب موضع في(  ربھم يدعون: )  تعالى قوله القصة وذكر)  لمالئكته هللا فيقول

 أن ويجوز أجله نم مفعول(  خوفا)  و ونھارھم ليلھم ربھم يدعون حال كل في أيضا وھم جنوبھم تتجافى أي مستأنفة صفة

 وتكون الذي بمعنى ما تكون(  ينفقون رزقناھم ومما)  الثواب في وطمعا العذاب من خوفا أي مثله(  وطمعا)  مصدرا يكون

 القول وھذا النوافل:  وقيل المفروضة الزكاة معناه:  قيل وينفقون من من منفصلة تكون أن يجب الوجھين كال وفي مصدرا

 أمدح

 . . . . . نفس تعلم الف ) 17 (:  السجدة

 ) 17 السجدة (

 عن المفضل وروى مضمومة بالنون نخفي ما هللا عبد قراءة وفي الباقون وفتحھا الياء بإسكان(  لھم أخفي ما: )  حمزة قرأ

 ما:  قوله من الياء أسكن فمن أعين قرات من:  ھريرة وأبو مسعود بن وقرأ الفاء وفتح المضمومة بالياء لھم يخفي ما األعمش

 موقع لوقوعھا نصب موضع في والجملة استفھام وھي أخفي ب نصب موضع في وما المتكلم ألف وألفه مستقبل فھو أخفي

 والخبر باالبتداء رفع موضع في وما للمفعول مبني ماض فعل فھو الياء فتح ومن محذوف ما على العائد والضمير المفعولين

 بن محمد قراءة وھي لھم هللا أخفى ما بمعنى لھم أخفى ما ويقرأ:  الزجاج قال ما على عائد أخفى في والضمير بعده وما أخفى

 ألنه واإلفراد جمع إلى إلضافته فيه الجمع وحسن قرة جمع فھو أعين قرات:  قرأ ومن:  المھدوي نصب موضع في وما كعب

 يجري من لغة على تاء تكتب رةق تاء ألن للمصحف مخالف غير وھذا:  األنباري بكر أبو وقال للجنس اسم وھو مصدر

 لم كما اللفظ في موجود وھو الخط في قرأت من األلف سقوط يستنكر وال بالتاء(  هللا رحمت)  كتبوا كما الوقف على الوصل

 لم الذي النعيم من لھم بما تعالى أخبر أنه:  المراد والمعنى والنطق اللسان في ثابتة وھي السماوات من األلف سقوط يستنكر

 لعبادي أعددت وجل عز هللا قال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قال:  اآلية ھذه معنى وفي ملك وال بشر وال نفس لمهتع

 قوله إلى المضاجع عن جنوبھم تتجافى اآلية ھذه قرأ ثم بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما الصالحين

 للذين هللا على:  مكتوب التوراة في:  مسعود بن وقال الساعدي سعد بن سھل حديث من الصحيح خرجه)  يعملون كانوا بما

 أجل ھذا في األمر:  عباس بن وقال بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ماال المضاجع عن جنوبھم تتجافى

 المغيرة عن مسلم صحيح في ينامب جاء كما منزال الجنة أھل ألعلى ھي إنما الكرامة وھذه:  قلت تفسيره يعرف أن من وأعظم

 الجنة أھل أدنى ما رب يا فقال ربه السالم عليه موسى سأل: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى يرفعه شعبة بن

 منازلھم الناس نزل وقد كيف رب أي فيقول الجنة ادخل له فيقال الجنة الجنة أھل يدخل ما بعد يأتي رجل ھو قال منزلة
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 ومثله ومثله ذلك لك فيقول رب رضيت فيقول الدنيا ملوك من ملك ملك مثل لك يكون أن أترضى له فيقال أخذاتھم وأخذوا

 عينك ولذت نفسك اشتھت ما ولك أمثاله وعشرة لك ھذا فيقال رب رضيت الخامسة في فقال ومثله ومثله ومثله ومثله معه

 تسمع ولم عين تر فلم عليھا وختمت بيدي كرامتھم غرست أردت الذين أولئك قال منزلة فأعالھم رب قال رب رضيت فيقول

 كانوا بما جزاء أعين قرة من لھم أخفي ما نفس تعلم فال:  تعالى قوله هللا كتاب من ومصداقه قال بشر قلب على يخطر ولم أذن

) : )  وسلم عليه هللا صلى ( هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أيضا مسلم وخرج قوله موقوفا المغيرة عن روي وقد يعملون

 أطلعكم ما بله ذخرا بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت وتعالى تبارك هللا يقول

 أخفى:  الحسن وقال تعالى هللا إلى النظر به المراد:  سيرين بن وقال أعين قرة من لھم أخفي ما نفس تعلم فال قرأ ثم عليه

 .سمعت أذن وال رأت عين ال ما لھم تعالى هللا فأخفى أعماال القوم

 . . . . . مؤمنا كان أفمن ) 18 (:  السجدة

 ) 18 السجدة (

 آتينا فلھذا كالفاسق المؤمن ليس أي(  اليستوون فاسقا كان كمن مؤمنا كان أفمن: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثالث فيه

 أبي بن عقبة بن والوليد طالب أبي بن علي في اآلية نزلت:  يسار بن وعطاء عباس بن لقا العظيم الثواب المؤمنين ھؤالء

 له فقال جسدا الكتيبة في وأمآل وروي للكتيبة وأرد سنانا وأحد لسانا منك أبسط أنا:  الوليد له فقال تالحيا أنھما وذلك معيط

 وعلى:  عطية بن قال معيط أبي بن وعقبة علي في زلتن أنھا والنحاس الزجاج وذكر اآلية فنزلت فاسق فإنك اسكت:  علي

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول منصرف مكة طريق في قتل وإنما بالمدينة يكن لم عقبة ألن مكية اآلية تكون أن يلزم ھذا

 نفسه في كان شيءل الوليد إسالم صدر في يكون أن يحتمل وذلك الوليد على الفسق اسم بإطالق اآلخر القول ويعترض بدر من

 الحجرات في يأتي ما على فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إن:  فيه نزلت حتى يكن لم ما المصطلق بني عن نقله من روي لما أو

 هللا رضي عثمان زمن في الخمر شرب الذي وھو يبغي مما طرف على كان ألنه عليه ذلك الشريعة تطلق أن ويحتمل بيانه

 المؤمنين تعالى هللا قسم لما الثانية ذكره يطول مما ھذا ونحو أزيدكم أن أتريدون:  وقال لتفتا ثم بالناس الصبح وصلى عنه

 منع ولھذا والكافر المؤمن بين المساواة نفي ذلك اقتضى ذلك يقتضي اآلية آخر في التكذيب ألن بالكفر فسقھم الذين والفاسقين

 قتله في حنيفة أبي على علماؤنا احتج وبذلك والمقتول قاتلال بين المساواة القصاص وجوب شرط من إذ بينھما القصاص

 وھو عمومه على حملناه ونحن العدالة في الدنيا وفي الثواب في اآلخرة في ھنا ھا المساواة نفي أراد:  وقال بالذمي المسلم

 والجمع للواحد يصلح من:  وغيره الزجاج قال(  يستوون ال: )  تعالى قوله الثالثة العربي بن قاله يخصه دليل ال إذ أصح

 ألن الثنين اليستوون:  بعضھم وقال النحويين من كثير قول ھذا اليستوون:  قال فلھذا الجماعة عن يؤدى من لفظ:  النحاس

 نزلت:  قال وغيره عباس بن عن ألنه القول ھذا على يدل والحديث أيضا الزجاج وقاله آخر مع جمع واحد ألنه جمع االثنين

 أليس:  الشاعر وقال معيط أبي بن عقبة بن الوليد في فاسقا كان كمن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي في منامؤ كان أفمن

 .القبور في وصاروا ماتوا إذا سواء بينھما الموت
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 . . . . . آمنوا الذين أما)  19 (:  السجدة

 ) 20:  19 السجدة (

 أي المأوى جنات فللمؤمنين غدا الفريقين مقر عن أخبر(  المأوى جنات ھمفل الصالحات وعملوا آمنوا الذين أما: )  تعالى قوله

 للنازل يھيأ ما:  والنزل ضيافة أي(  نزال)  جنات يتضمن الموضع ذلك ألن المأوى إلى الجنات فأضاف الجنات إلى يأوون

)  له مفعوال يكون أن جوزوي معدة الجنات لھم أي الجنات من الحال على نصب وھو عمران آل آخر في مضى وقد والضيف

 أعيدوا منھا يخرجوا أن أرادوا كلما)  فيھا مقامھم أي(  النار فمأواھم)  الكفر إلى اإليمان عن خرجوا أي(  فسقوا الذين وأما

)  الحج في ھذا مضى وقد منھا الخروج في يطمعون ألنھم فيھا موضعھم إلى ردوا أعالھا إلى النار لھب دفعھم إذا أي(  فيھا

 محسوسا يستعمل والذوق(  تكذبون به كنتم الذي النار عذاب ذوقوا: )  لھم هللا يقول أو جھنم خزنة لھم يقول أي(  لھم يلوق

 بيانه السورة ھذه في مضى وقد ومعنى

 . . . . . العذاب من ولنذيقنھم ) 21 (:  السجدة

 ) 21 السجدة (

 العذاب:  النخعي وإبراھيم كعب بن وأبي والضحاك العالية وأبو سنالح قال(  األدنى العذاب من ولنذيقھم: )  تعالى قوله

 مسعود بن وقال الحدود أنه أيضا وعنه عباس أبن وقاله يتوبوا حتى العبيد به يبتلى مما وأسقامھا الدنيا مصائب األدنى

 الجيف أكلوا حتى بمكة نينس سبع الجوع:  مقاتل وقال بدر يوم بالسيف القتل ھو:  الحارث بن هللا وعبد علي بن والحسين

:  القشيري قال القيامة يوم عذاب واألكبر:  قالوا عازب بن البراء وقاله القبر عذاب األدنى العذاب:  أيضا وعنه مجاھد وقاله

 بقي من يرجع أي يرجعون لعلھم:  قال القتل على العذاب حمل ومن:  قال يرجعون لعلھم:  لقوله نظر وفيه القبر عذاب وقيل

 غالء واألدنى بالسيف المھدي خروج أنه محمد بن جعفر عن روي ما إال جھنم عذاب األكبر العذاب أن خالف وال ممنھ

:  كقوله ويطلبونه الرجوع يريدون لعلھم أي:  والبراء مجاھد قول على يرجعون لعلھم:  قوله معنى إن:  قيل وقد السعر

 ويدل الصالة إلى قمتم إذا:  تعالى قوله في قياما القيام إرادة سميت كما رجوعا الرجوع إرادة وسميت صالحا نعمل فارجعنا

 .الزمخشري ذكره للمفعول البناء على يرجعون:  قرأ من قراءة عليه

 . . . . . ممن أظلم ومن ) 22 (:  السجدة

 ) 22 السجدة (

 بترك(  عنھا أعرض ثم)  وعالماته هبحجج أي(  ربه بآيات ذكر ممن)  لنفسه أظلم أحد ال أي(  أظلم ومن: )  تعالى قوله

 .وإعراضھم لتكذيبھم(  منتقمون المجرمين من إنا)  القبول
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 . . . . . موسى آتينا ولقد ) 23 (:  السجدة

 ) 25:  23 السجدة (

 بن هقال موسى لقاء من شك في محمد يا تكن فال أي(  لقائه من مرية في تكن فال الكتاب موسى آتينا ولقد: )  تعالى قوله

 شك في تكن فال:  وقيل واحد والمعنى اإلسراء ليلة لقيته أنك من شك في تكن فال المعنى:  قتادة اإلسراء ليلة لقيه وقد عباس

 وعن والزجاج مجاھد قاله بالقبول الكتاب موسى لقاء من شك في تكن فال:  وقيل فيھا وستلقاه القيامة في موسى لقاء من

 واألذى التكذيب من لقيه ما سيلقاك أنه من شك في تكن فال وكذب فأوذي الكتاب موسى آتينا لقدو:  معناه في قال أنه الحسن

 في وقيل عبيد بن عمرو رواية من أنه إال غريب قول وھذا:  النحاس القى ما لقاء من والمعنى محذوف على عائدة فالھاء

 آتينا ولقد بين معترضا فجاء لقائه من مرية في تكن فال كمب وكل الذي الموت ملك يتوفاكم قل:  والمعنى وتأخير تقديم الكالم

 جعلنا الثاني قتادة قاله موسى جعلنا أحدھما:  وجھان فيه جعلناه في والضمير إسرائيل لبني ھدى وجعلناه وبين الكتاب موسى

 النحويين جميع عند لحن ھوو:  النحاس أئمة يقرؤون والكوفيون دينھم في بھم يقتدى وقدوة قادة أي) (  الحسن قاله الكتاب

 الھمزة على الميم حركة ألقيت ثم أأممة األصل أن:  وشرحه النحو دقيق من وھو واحدة كلمة في ھمزتين بين جمع ألنه

 يجوز فال واحد حرف في فأما بعيد حرفين في ھمزتين بين والجمع ھمزتان يجتمع لئال الثانية الھمزة وخففت الميم وأدغمت

)  أعلم تعالى وهللا براءة في ھذا مضى وقد والياء بالواو وأيم ھذا من أوم ھذا:  ويقال وآخر آدم:  قولك نحو يةالثان تخفيف إال

 ثم لديننا الناس يھدون أي ألمرنا أي بأمرنا:  وقيل بذلك أمرناھم أي(  بأمرنا)  طاعتنا إلى الخلق يدعون أي(  بأمرنا يھدون

 وتشديد الالم بفتح لما العامة قراءة(  صبروا لما)  والعلماء الفقھاء المراد:  وقيل قتادة قاله السالم عليھم األنبياء المراد:  قيل

 أئمة جعلناھم لصبرھم أي صبروا لما:  يعقوب عن ورويس وخلف والكسائي وحمزة يحيى وقرأ صبروا حين أي وفتحھا الميم

 عن صبروا:  وقيل البالء وعلى الدين على صبر الصبر وھذا بالباء صبروا بما مسعود بن بقراءة اعتبارا عبيد أبو واختاره

 يقضي:  وقيل يستحق بما كال فيجازي والكفار المؤمنين بين ويحكم يقضي أي(  القيامة يوم بينھم يفصل ھو ربك إن)  الدنيا

 النقاش حكاه قومھم وبين األنبياء بين

 . . . . . لھم يھد أولم ) 26 (:  السجدة

 ) 26 السجدة (

 بينة قراءة فھذه بالنون لھم نھد يعقوب عن زيد وأبو وقتادة السلمي الرحمن عبد أبو وقرأ(  لھم يھد لم أو: )  تعالى لهقو

 في كم:  الفراء فقال ھذا في النحويون فتكلم يھد ل الفاعل فأين فاعل من يخلو ال الفعل:  يقال ألنه إشكال فيھا وبالياء:  النحاس

 قبلھا ما أعني بوجه كم في وال قبله ما فيه يعمل ال االستفھام إن:  قولھم في النحويين ألصول ضنق وھذا يھد ب رفع موضع

 الياء معنى فيكون لھم هللا يھد أولم المعنى:  وقيل الھدى لھم يھد لم أو والمعنى الھدى على يدل يھد أن العباس أبي ومذھب

 في يمشون)  أھلكنا ب نصب موضع في كم:  الزجاج وقال قبلھم من رةالكاف القرون إھالكنا لھم نبين لم أو أي واحدا والنون

 أن ويحتمل يعتبرون وال يمشون وھؤالء أي المھلكين مساكن في الماشين على يعود أن يمشون في الضمير يحتمل(  مساكنھم
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 وعظاته هللا آيات(  يسمعون أفال آليات ذلك في إن)  مساكنھم في ماشين أھلكناھم:  والمعنى حاال فيكون المھلكين على يعود

 فيتعظون

 . . . . . أنا يروا أولم ) 27 (:  السجدة

 ) 27 السجدة (

 اليابسة األرض إلى الماء بسوقنا قدرتنا كمال يعلموا أولم أي(  الجرز األرض إلى الماء نسوق أنا يروا لم أو: )  تعالى قوله

 يقال وال وأزيل رعي ألنه وإما الماء لعدم إما قطع أي نباتھا جرز لتيا األرض الجرز:  الزمخشري لنحييھا فيھا نبات ال التي

 ھي:  مجاھد وقال باليمن أرض ھي:  عباس بن قال(  زرعا به فنخرج: )  تعالى قوله عليه ويدل جرز كالسباخ تنبت ال للتي

 نبات ال التي األرض ھي:  اءالفر وقال العطشى الميتة األرض ھي:  الضحاك وقال الظمآى األرض ھي:  عكرمة وقال أبين

 والالم األلف لدخول بعينھا ألرض تكون أن يبعد:  يزيد بن محمد وقال شيئا تنبت ال التي األرض ھي:  األصمعي وقال فيھا

 والنعت نعت ھو إنما وھذا فيه مطعن ال صحيح عباس بن عن واإلسناد والضحاك العباس:  قال من قول على يجوز أنه إال

 وإذا جروز خب:  الراجز قال أكله إال شيئا يبقي ال كان إذا جروز رجل:  قولھم من مشتق وھو والالم باأللف يكون للمعرفة

 ماض قاطع أي:  جراز وسيف تجده شيء كل تأكل كانت إذا:  جروز ناقة وكذلك النوى يلقي وال التمر ويأكل بكى جاع

 بخل وكذلك وجرز وجرز وجرز جرز أرض:  يقال أنه وغيره الفراء وحكى باألكل استأصلته إذا:  الزرع الجراد وجرزت

 عام كل في يأتيھا وإنما البحر من بعيدة وھي فيھا أنھار ال األرض ھذه أن روي وقد لغات أربع األربعة في ورھب ورغب

 منه لتأك زرعا)  بالماء أي(  به فنخرج)  النيل أرض أنھا:  أيضا مجاھد وعن عام كل في مرات ثالث فيزرعون ودان

 إعادتھم على نقدر أنا فيعلمون ھذا(  يبصرون أفال)  والفواكه والخضر الحب من(  وأنفسھم)  والحشيش الكأل من(  أنعامھم

 .النعت على نصب موضع في أنعامھم منه تأكل قبله مما منقطعا أو نسوق على معطوفا يكون وفنخرج

 . . . . . ھذا متى ويقولون ) 28 (:  السجدة

 ) 29:  28 السجدة (

 على نصب موضع في يكون أن ويجوز رفع موضع في متى(  صادقين كنتم إن الفتح ھذا متى ويقولون: )  تعالى قوله

 القيامة يوم يعني:  قال مجاھد قاله ما ھذا من وأولى مكة فتح يعني:  والقتبي الفراء وقال القضاء الفتح:  قتادة قال الظرف

:  التھزيء على الكفار فقال المسيء ويعاقب المحسن فيثيب القيامة يوم بيننا وجل عز هللا مسيحك:  قالوا المؤمنين أن ويروى

 وبين بيننا افتح ربنا:  القرآن وفي وتنفصل يديه على تنفتح األشياء ألن وفتاح فاتح:  للحاكم ويقال الحكم ھذا أي الفتح يوم متى

 كفروا الذين ينفع ال)  الرفع الفراء وأجاز الظرف على(  الفتح ومي قل)  وغيرھا البقرة في ھذا في مضى وقد بالحق قومنا

 ھربوا الفتح ويوم قتلوا بدر ففي مكة فتح أو بدر يوم الفتح يوم كان إن للتوبة ويمھلون يؤخرون أي(  ينظرون ھم وال إيمانھم

  .فقتلھم الوليد بن خالد فلحقھم
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 . . . . . وانتظر عنھم فأعرض ) 30 (:  السجدة

 ) 30 لسجدةا (

 أي(  منتظرون إنھم وانتظر)  به أمرت بما إال تجبھم وال سفھھم عن فأعرض معناه:  قيل(  عنھم فأعرض: )  تعالى قوله

 في بالسيف منسوخ ھذا وأن مكة قريش مشركي عن أي عنھم فأعرض:  عباس بن عليھم لك هللا يحكم يوم الفتح يوم انتظر

 أي(  منتظرون إنھم)  بدر يوم يعني:  قيل لك موعدي أي وانتظر وجدتموھم حيث المشركين فاقتلوا:  قوله في براءة

 أعرض:  وقيل وغيرھا كالھدنة بالقتال األمر مع اإلعراض يقع قد إذ منسوخة غير اآلية:  وقيل الزمان حوادث بكم ينتظرون

 أن أحدھما:  جوابان ھذا ففي يؤمنون ال ھمو القيامة ينتظرون كيف:  قيل إن منتظرون إنھم وانتظر الحجة بلغت ما بعد عنھم

 بالقيامة يؤمن من وفيھم يشك من فيھم أن واآلخر مجازا ھذا فيكون القيامة أسباب من وھو الموت منتظرون إنھم المعنى يكون

 قال حيصنم وبن مجاھد عن ورويت الظاء بفتح منتظرون إنھم:  السميقع بن وقرأ أعلم وهللا الصنفين لھذين جوابا ھذا فيكون

 منتظرون إنھم عذابھم انتظر أي الكسر الصحيح:  حاتم أبو قال بھم منتظرون إنھم:  مجازه بإضمار إال ھذا يصح ال:  الفراء

 أنھم يعني ھالكھم ينتظر بأن أحقاء فإنھم ھالكھم وانتظر:  معناھا(  الظاء بفتح)  السميقع بن قراءة إن:  قيل وقد ھالكك

 .أعلم وهللا الفراء قول معنى وھو الزمخشري ذكره ينتظرونه السماء في المالئكة فإن ذلك روانتظ محالة ال ھالكون
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 األحزاب سورة تفسير

 وھي وغيرھا مناكحته وفي فيه وطعنھم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وإيذائھم المنافقين في نزلت جميعھم قول في مدنية

 ألبتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة الشيخ: )  الرجم آية فيھا وكانت البقرة سورة تعدل السورة ھذه وكانت آية وسبعون ثالث

 من رفع تعالى هللا أن على العلم أھل يحمله وھذا كعب بن أبي عن األنباري بكر أبو ذكره(  حكيم عزيز وهللا هللا من نكاال

 القاسم عبيد أبو حدثنا قال خالد بن الھيثم بن أحمد حدثنا وقد لفظھا رفع الرجم يةآ وأن أيدينا في ما على يزيد ما إليه األحزاب

 على تعدل األحزاب سورة كانت:  قالت عائشة عن عروة عن األسود أبي عن لھيعة بن عن مريم أبي بن حدثنا قال سالم بن

 فمعنى:  بكر أبو قال اآلن ھي ما على إال منھا يقدر لم المصحف كتب فلما آية مائتي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عھد

 وجوه من وجه ھذا:  قلت عندنا ما على يزيد ما األحزاب سورة من إليه رفع تعالى هللا أن:  عائشة المؤمنين أم قول من ھذا

:  قلت األحزاب سورة تعدون كم:  كعب بن أبي لي قال قال زر وروي  والحمد مستوفي فيه القول البقرة في تقدم وقد النسخ

 الشيخ:  الرجم آية منھا قرأنا ولقد أطول أو البقرة سورة لتعدل كانت أن كعب بن أبي به يحلف فوالذي:  قال آية وسبعين ثالثا

 يحكى ما وأما القرآن من نسخ ما جملة من ذلك أن أبي أراد حكيم عزيز وهللا هللا من نكاال ألبتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة

 . والروافض المالحدة تأليف فمن الداجن فأكلتھا عائشة بيت في صحيفة في كانت الزيادة كتل أن من

 . . . . . النبي أيھا يا ) 1 (:  األحزاب

 ) 1 االحزاب (

 هفإن األخفش إال النحويين عند ألي نعت والنبي لھا الزم والتنبيه مفرد نداء ألنه أي ضمت(  هللا اتق النبي يأيھا: )  تعالى قوله

 ألن النحويين أكثر عند خطأ وھو:  النحاس لشيء صلة مفرد اسم العرب كالم في يعرف وال:  مكي ألي صلة إنه:  يقول

 لھا صلة النكرة نعت يسمون الكوفيون وھكذا صلة سمي الزما نعتا كان لما أنه قال فيما له واالحتيال جملة إال تكون ال الصلة

 موضع على الظريف بنصب الظريف زيد يا:  كقولك جعله المازني وأجازه النحويين أكثر عند الموضع على نصبه يجوز وال

 المنادى ھو أي نعت فإن وأيضا الموضع على نصبه يحسن فال عنه يستغنى ال أي ونعت عنه يستغني نعت وھذا:  مكي زيد

:  اليھود إسالم يحب وكان المدينة إلى ھاجر لما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن وروي نصبه يحسن فال المعنى في

 منھم أتى وإذا وكبيرھم صغيرھم ويكرم جانبه لھم يلين فكان النفاق على منھم ناس تابعه وقد قينقاع وبني والنضير قريظة

 أبي في وغيرھم والماوردي والثعلبي والقشيري الواحدي ذكر فيما نزلت إنھا وقيل فنزلت منھم يسمع وكان عنه تجاوز قبيح

 رأس سلول بن أبي بن هللا عبد على المدينة نزلوا سفيان بن عمرو األعور وأبي جھل أبي بن وعكرمة حرب بن انسفي

 سرح أبي بن سعد بن هللا عبد معھم فقام يكلموه أن على األمان)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أعطاھم وقد أحد بعد المنافقين

 وقل ومناة والعزى الالت آلھتنا ذكر ارفض:  الخطاب بن عمر وعنده)  وسلم ليهع هللا صلى(  للنبي فقالوا أبيرق بن وطعمة

 ائذن هللا رسول يا:  عمر فقال قالوا ما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على فشق وربك وندعك عبدھا لمن ومنعة شفاعة لھا إن

 فأمر وغضبه هللا لعنة في اخرجوا:  عمر فقال)  اناألم أعطيتھم قد إني) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فقال قتلھم في لي
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(  الكافرين تطع وال)  هللا خف أي(  هللا اتق النبي يأيھا)  اآلية فنزلت المدينة من يخرجوا أن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 بن هللا وعبد وطعمة أبي نب هللا عبد يعني المدينة أھل من(  والمنافقين)  وعكرمة األعور وأبا سفيان أبا يعني مكة أھل من

 أن وروي:  الزمخشري بھم يفعل فيما(  حكيما)  بكفرھم(  عليما كان هللا إن)  إليھم تمل وال عنه نھيت فيما سرح أبي بن سعد

 التي الموادعة في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على قدموا السلمي األعور وأبا جھل أبي بن وعكرمة حرب بن سفيان أبا

) :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول فقالوا قيس بن والجد قشير بن ومعتب أبي بن هللا عبد معھم وقام وبينھم ينهب كانت

 مكة أھل من الكافرين تطع وال الموادعة ونبذ العھد نقض في نزلت اآلية وأن تقدم ما بمعنى الخبر وذكر آلھتنا ذكر ارفض

 دينه عن يرجع أن إلى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول دعوا مكة أھل أن وروي ليكإ طلبوا فيما المدينة أھل من والمنافقين

 بقوله ودل:  النحاس فنزلت يرجع لم إن يقتلونه أنھم المدينة منافقو وخوفه بنته ربيعة بن شيبة ويزوجه أموالھم شطر ويعطوه

 لما منفعة فيه إليھم ميلك أن وجل عز هللا علم لو أي اإلسالم إلى لھم استدعاء إليھم يميل كان أنه على حكيما عليما كان هللا إن

 وألمته له الخطاب:  قيل ثم حكيم ألنه عنه نھاك

 . . . . . يوحى ما واتبع ) 2 (:  األحزاب

 ) 3:  2 االحزاب (

 وفيه ومنابذتھم ھادھمبج وأمر الجاھلية مراسم اتباع عن زجر وفيه القرآن يعني(  ربك من إليك يوحى ما واتبع: )  تعالى قوله

 على بتاء العامة قراءة(  خبيرا تعملون بما كان هللا إن)  وألمته له والخطاب النص وجود مع اآلراء اتباع ترك على دليل

 في وكذلك الخبر على بالياء يعملون:  إسحاق أبي وبن عمرو وأبو السلمي وقرأ حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھو الخطاب

 وكفى)  خذلك من يضرك وال يمنعك الذي فھو أحوالك كل في عليه اعتمد أي(  هللا على وتوكل)  بصيرا نتعملو بما: قوله

 يمتعھم أن منه فطلبوا ثقيف من وفد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على قدم:  الشام أھل من شيخ وقال حافظا(  وكيال با

 بذلك)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فھم عندك منزلتنا قريش لتعلم:  واوقال تعبدھا ثقيف كانت التي الطاغية وھي سنة بالالت

 البيان على نصب ووكيال الفاعل ألنه رفع موضع في وبا منھم تخافه ما لك كافيا أي وكيال با وكفى هللا على وتوكل فنزلت

 الحال أو

 . . . . . هللا جعل ما ) 4 (:  األحزاب

 ) 4 االحزاب (

 في لي إن:  يقول وكان دھائه من القلبين ذا يدعى كان قريش من رجل في نزلت:  مجاھد قال األولى:  ئلمسا خمس فيه

 جميل في نزلت:  وغيرھما والقشيري الواحدي فھر من وكان:  قال محمد عقل من أفضل منھما واحد بكل أعقل قلبين جوفي

 أعقل قلبان لي:  يقول وكان قلبان وله إال األشياء ھذه يحفظ ما:  قريش فقالت يسمع لما حافظا رجال وكان الفھري معمر بن

 نعليه إحدى معلق وھو العير في سفيان أبو رآه معمر بن جميل ومعھم بدر يوم المشركون ھزم فلما محمد عقل من أفضل بھما

 رجلك في واألخرى يدك في نعليك إحدى بال فما:  قال انھزموا قال الناس حال ما:  سفيان أبو فقال رجله في واألخرى يده في

 بن جميل كان:  السھيلي وقال يده في نعله نسى لما قلبان له كان لو أنه يومئذ فعرفوا رجلي في أنھما إال شعرت ما:  قال
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 اآلية فيه فنزلت القلبين ذا يدعى وكان تيم:  جمح واسم جمح بن حذافة بن وھب بن حبيب بن معمر بن وھو الجمحي معمر

 وقال معمر بن جميل قالوا كذا:  قلت معمر بن جميل منھا وطرا قضى ما بعد بالمدينة ثوائي وكيف:  اعرالش يقول وفيه

 في كان ربما ألنه قلبان له محمدا إن:  قال المنافقين بعض أن سببھا:  عباس بن وقال الفھري أسد بن جميل:  الزمخشري

 خطل بن هللا عبد في نزلت:  وقيل وجل عز هللا فأكذبھم عنه كذل فقالوا األول شأنه إلى عاد ثم نزعة غيره في فنزع شيء

 يكون ال كما:  فالمعنى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي تبناه لما حارثة بن زيد في تمثيال ذلك نزل:  حبان وبن الزھري وقال

 الزھري منقطعات من ھوو اللغة في يصح ال ضعيف قول وھذا:  النحاس قال لرجلين واحد ولد يكون ال كذلك قلبان لرجل

 له تكون حتى أمه المظاھر امرأة تكون ال كذلك قلبان للرجل يكون ال كما أي للمظاھر ضرب مثل ھو:  وقيل عنه معمر رواه

 النفاق رد فالمقصود قلبين ذو فالمنافق بكذا يأمرني وقلب بكذا يأمرني قلب لي:  يقول المنافقين من الواحد كان:  وقيل أمان

 في متغايران اعتقادان يجتمع ال:  فالمعنى جوف في قلبان يجتمع ال كما قلب في تعالى با واإليمان الكفر يجتمع ال:  وقيل

 القلب الثانية أعلم وهللا األمر بحقيقة وإعالم الوقت ذلك في تعتقدھا العرب كانت أشياء نفي بجملتھا اآلية من ويظھر قلب

 في يسع ال ما العلوم من العبد به فيحصي للعلم محال وجعلھا اآلدمي في تعالى هللا خلقھا الصنوبرة ھيئة على صغيرة بضعة

 من لمة:  لمتين بين وھو شيئا منه ينسى وال يحصيه حتى الرباني بالحفظ فيه ويضبطه اإللھي بالخط فيه تعالى هللا يكتبه أسفار

 الخطرات محل وھو البقرة في مضى وقد مذيالتر خرجه)  وسلم عليه هللا صلى(  قال كما الشيطان من ولمة الملك

 يجتمع ال أنه:  اآلية في والمعنى والطمأنينة االنزعاج ومجرى واإلنابة اإلصرار وموضع واإليمان الكفر ومكان والوساوس

 وهللا مجاز أو حقيقة من ذلك في أحد توھمه ما لكل نفي وھذا واإلصرار واإلنابة والضالل والھدى واإليمان الكفر القلب في

 ھو إنما أي ذكرھم تقدم الذين المنافقين على طعن ھذا في ويكون بقلبين أحد ال أنه اآلية ھذه في وجل عز هللا أعلم الثالثة أعلم

 النحو ھذا وعلى واحد قلب أنه وبين تعالى هللا فنفاھا متوسطة كأنھا النفاق درجة ألن كفر فيه وإما إيمان فيه فإما واحد قلب

 الرابعة جوفه في قلبين من لرجل هللا جعل ما:  اإلعتذار جھة على يقول وھم أو شيئا نسى متى اآلية بھذه ناإلنسا يستشھد

 وذلك أمي كظھر علي أنت:  المرأته الرجل قول يعني(  أمھاتكم منھن تظاھرون الالئي أزواجكم جعل وما: )  تعالى قوله

 وروى حارثة بن زيد في نزل ھذا أن على التفسير أھل أجمع(  تعالى هللا شاء إن بيانه يأتي ما على المجادلة سورة في مذكور

 زيد وكان هللا عند أقسط ھو آلبائھم ادعوھم:  نزلت حتى محمد بن زيد إال حارثة بن زيد ندعو كنا ما:  قال عمر بن أن األئمة

 خديجة لعمته فوھبه خويلد بن حزام بن حكيم فابتاعه تھامة من خيل سبته الشام من مسبيا وغيره مالك بن أنس عن روي فيما

(  النبي لھما فقال فدائه في يرغبان وأبوه عمه جاء ثم مدة عنده فأقام وتبناه فأعتقه)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي خديجة فوھبته

 هللا صلى(  هللا رسول مع الرق فاختار)  فداء دون لكما فھو اختاركما فإن خيراه: )  البعث قبل وذلك)  وسلم عليه هللا صلى

 ابني أنه اشھدوا قريش يامعشر: )  ذلك عند)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول محمد فقال وقومه حريته على)  وسلم عليه

 يدور سبى لما أبوه وكان وانصرفا وأبوه عمه ذلك فرضي ذلك على يشھدھم قريش حلق على يطوف وكان)  وأرثه يرثني

 السھل بعدي أغالك لسائل وإني أدري ال فوهللا األجل دونه أتى أم فيرجى أحي أفعل ما أدر ولم زيد على بكيت:  ويقول الشام

 وتعرض طلوعھا عند الشمس تذكرنيه بجل لي رجوعك الدنيا من فحسبي أوبة الدھر لك ھل شعري فياليت الجبل غالك أم

 جاھدا األرض في العيس نص سأعمل وجل وما عليه حزني ما فياطول ذكره ھيجن األرياح ھبت وإن أفل غربھا إذا ذكراه

 عنده فھلك إليه فجاء بمكة أنه فأخبر األمل غره وإن فان امرئ فكل منيتي علي تأتي أو حياتي اإلبل تسأم أو التطواف أسأم وال



68 

 

 عند ءشفا وشرفه وفضله ذكره من وسيأتي وانصرف ذكرنا كما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فخيره إليه جاء أنه وروي

 النبي وكان الھجرة من ثمان سنة الشام أرض من بمؤتة زيد وقتل تعالى هللا شاء إن زوجناكھا وطرا منھا زيد قضى فلما: قوله

 في الثالثة فقتل)  رواحة بن هللا فعبد جعفر قتل فإن فجعفر زيد قتل إن: )  وقال الغزاة تلك في أمره)  وسلم عليه هللا صلى( 

: )  وقال بكى وجعفر زيد نعى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتى ولما أجمعين عليھم تعالى هللا رضوان الغزاة تلك

 ومحدثاي ومؤنساي أخواي

 . . . . . ھو آلبائھم ادعوھم ) 5 (:  األحزاب

 ) 5 االحزاب (

:  مسائل ست فيه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فبعث ببعثھما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فسمع ربيعة أبي بن

 بن زيد ندعو كنا ما:  عمر بن قول وفي بيانه تقدم ما على حارثة بن زيد في نزلت(  آلبائھم ادعوھم: )  تعالى قوله األولى

 ذلك هللا نسخ أن إلى ويتناصر به يتوارث واإلسالم الجاھلية في به معموال كان التبني أن على دليل محمد بن زيد إال حارثة

 األولى أن إلى بقوله وأرشد لفظه إطالق من ومنع التبني حكم هللا فرفع أعدل أي هللا عند أقسط ھو آلبائھم ادعوھم:  بقوله

 نفسه إلى ضمه وظرفه جلده الرجل من أعجبه إذا الجاھلية في الرجل كان:  فيقال نسبا أبيه إلى الرجل ينسب أن واألعدل

 كانوا لما ناسخة اآلية ھذه:  النحاس وقال فالن بن فالن فيقال إليه ينسب وكان يراثهم من أوالده من الذكر نصيب له وجعل

 إلى نسبوه معروف أب له يكن لم فإن المعروف أبيه إلى دعوا من يدعوا أن فأمر بالقرآن السنة نسخ من وھو التبني من عليه

  . إخوة المؤمنون إنما:  تعالى هللا قال الدين في يعني أخي يا له قال معروف والء له يكن لم فإن والئه

 وال إثم فال قصد غير من ذلك إلى لسانه يسبق أن وھو الخطأ جھة على كان فإن التبني من أبيه إلى إنسان نسبه لو الثانية

 وأنت أبيه غير إلى رجال دعوت لو وكذلك قلوبكم تعمدت ما ولكن به أخطأتم فيما جناح عليكم وليس:  تعالى لقوله مؤاخذة

 كان فإنه عمرو بن المقداد في كالحال التبني اسم عليه غلب ما المجرى ھذا يجري وال قتادة قاله بأس عليك فليس أبوه أنه رىت

 به وعرف الجاھلية في تبناه قد كان يغوث عبد بن األسود فإن األسود بن بالمقداد إال يعرف يكاد فال التبني نسب عليه غلب

 وإن عليه ذلك مطلق عصى من مضى فيمن يسمع ولم عليه اإلطالق فبقى ذلك ومع عمرو بن أنا:  المقداد قال اآلية نزلت فلما

 وغلب بذلك وشھر أبيه لغير وانتسب تبنى ممن ھؤالء وغير حذيفة ألبي يدعى كان حذيفة أبي مولى سالم وكذلك متعمدا كان

:  تعالى لقوله عصى متعمدا أحد قاله فإن محمد بن يدز فيه يقال أن يجوز ال فإنه حارثة بن زيد في الحال بخالف وذلك عليه

 برفع ورحيما للعمد غفورا أي(  رحيما غفورا هللا وكان: )  بعده قال ولذلك أعلم وهللا الجناح فعليكم أي قلوبكم تعمدت ما ولكن

 شيء في جناح عليكم وليس أي مجمل أخطأتم فيما جناح عليكم وليس:  وتعالى تبارك هللا قول إن:  قيل وقد الثالثة الخطأ إثم

 يرى ما منه فأخذ حقه منه يستوفي حتى غريمه يفارق أال رجل حلف إذا ھذا على العلماء من وكثير عطاء فتيا وكانت أخطأتم

 ال أنه يعرفه ال وھو عليه فسلم فالن على يسلم أال حلف إذا عنده وكذلك عليه شيء ال أنه زيوفا فوجدھا دنانير من جيد أنه

 إضمار على رفع موضع في تكون أن ويجوز أخطأتم مع التي ما على ردا خفض موضع في وما ذلك يتعمد لم ألنه يحنث

 أبوه أنه يرى وھو أبيه غير إلى رجال نسب من:  وغيره قتادة قال قلوبكم تعمدت ما به تؤاخذون الذي ولكن:  والتقدير مبتدأ
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 ذلكم: )  تعالى قوله الرابعة تبن غير على بني يا:  المخاطبة في له يقول نأ ھو وقيل الجناح فيه هللا رفع الذي من فذلك خطأ

 أنا:  تقول كما وھذا فقط لساني قول ھو إنما الوجود في له حقيقة ال قول أنه أي القول لبطالن تأكيد بأفواھكم(  بأفواھكم قولكم

 نعت الحق(  الحق يقول وهللا)  موضع غير في لمعنىا ھذا تقدم وقد كثير وھذا المبرة بذلك تريد فإنما قدم على إليك أمشي

 وھو الدعى جمع األدعياء الخامسة جر حرف بغير يتعدى فھو يبين معناه(  يھدي)  و الحق القول يقول أي محذوف لمصدر

 جھل فمن صلبلل آبائھم إلى األدعياء بدعاء تعالى فأمر بالكسر الدعوة والمصدر أبيه غير يدعي أو أبيه لغير أبنا يدعي الذي

 أبوه يعرف ال ممن أنا:  وقال اآلية ھذه قرأ بكرة أبا أن الطبري وذكر الدين في وأخا مولى كان أنسابھم تشتھر ولم فيه ذلك

:  بكرة أبي في يقولون الحديث ورجال إليه النتمى حمار أباه أن وهللا علم ولو:  عنه الراوي قال وموالكم الدين في أخوكم فأنا

(  محمدا قلبي ووعاه أذناي سمعته:  قال كالھما بكرة وأبي وقاص أبي بن سعد عن الصحيح روى السادسة ارثالح بن نفيع

 أنه ذر أبي حديث وفي)  حرام عليه فالجنة أبيه غير أنه يعلم وھو أبيه غير إلى ادعى من: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى

 ) كفر إال يعلمه وھو أبيه لغير ادعى رجل من ليس: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي سمع

 . . . . . بالمؤمنين أولى النبي ) 6 (:  األحزاب

 ) 6 االحزاب (

 صدر في كانت أحكاما بھا تعالى هللا أزال اآلية ھذه(  أنفسھم من بالمؤمنين أولى النبي: )  تعالى قوله األولى:  مسائل تسع فيه

 أولى أنا: )  قال الفتوح عليه هللا فتح فلما دين عليه ميت على يصلي ال كان)  وسلم عليه هللا صلى(  أنه:  منھا اإلسالم

 فأيكم)  أيضا وفيھما الصحيحان أخرجه)  فلورثته ماال ترك ومن قضاؤه فعلي دين وعليه توفي فمن أنفسھم من بالمؤمنين

 تركوا وإن فيه العصبة ضويق ماال تركوا فإن ذنوببال الحال اآلن فانقلبت:  العربي بن قال)  مواله فأنا ضياعا أو دينا ترك

 بعد عطر وال)  وتنبيھه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بتفسير اآلية ھذه في المذكورة الوالية تفسير فھذا إليه أسلموا ضياعا

 يدعوھم وھو ھالكال إلى تدعوھم أنفسھم ألن أنفسھم من بھم أولى ھو العارفين العلماء بعض وقال:  عطية بن قال(  عروس

 الفراش تقحم فيھا تقتحمون وأنتم النار عن بحجزكم آخذ أنا: )  والسالم الصالة عليه قوله ھذا ويؤيد:  عطية بن قال النجاة إلى

 رسول قال قال ھريرة أبي عن صحيحه في مسلم أخرجه ذكر الذي والحديث وتفسيرھا اآلية معنى في حسن قول ھذا:  قلت) 

 آخذ وأنا فيه يقعن والفراش الدواب فجعلت نارا استوقد رجل كمثل أمتي ومثل مثلي إنما) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 لإلزار والمعقد للسراويل الحجزة:  العلماء قال)  يدي من تفلتون وأنتم: )  وقال مثله جابر وعن)  فيه تقحمون وأنتم بحجزكم

 نجاتنا في والسالم الصالة عليه نبينا الجتھاد مثل وھذا منه الموضع كبذل أخذ سقوطه يخاف من إمساك الرجل أراد فإذا

 عدونا وظفر علينا شھواتنا وغلبة ذلك بقدر ولجھلنا أنفسنا من بنا أولى فھو أيدينا بين التي الھلكات من تخلصنا على وحرصه

 أمر إذا أنه أي بھم أولى:  وقيل العظيم يالعل با إال قوة وال حول وال الفراش من وأذل الفراش من أحقر بناصرنا اللعين

 على يحكم بأن أولى ھو أي بھم أولى:  وقيل أولى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أمر كان غيره إلى النفس ودعت بشيء

 ماماإل على يجب:  العلم أھل بعض قال الثانية حكمه يخالف مما ألنفسھم به يحكمون فيما أي أنفسھم في حكمه فينفذ المؤمنين

 فعلي: )  قال حيث عليه ذلك بوجوب صرح قد فإنه)  وسلم عليه هللا صلى(  بالنبي اقتداء الفقراء دين المال بيت من يقضي أن

 ال ومال لھم كافل ال وبنين عيال من يضي أن بصدد ھو ما لكل اسما جعل ثم ضاع مصدر(  الضاد بفتح)  والضياع)  قضاؤه
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(  أمھاتھم وأزواجه: )  تعالى قوله الثالثة الضاد بكسر ضياعا وتجمع للضياع معرضة ألنھا ضيعة األرض وسميت له قيم

 واإلجالل والمبرة التعظيم وجوب في أي المؤمنين أمھات جعلھن بأن)  وسلم عليه هللا صلى(  نبيه أزواج تعالى هللا شرف

 األمھات كشفقة عليھم شفقتھن كانت لما:  لوقي األمھات بخالف عنھن تعالى هللا رضي وحجبھن الرجال على النكاح وحرمة

 وسيأتي للناس أخوات يجعلن وال بناتھن تزويج وجاز التبني كأمومة ميراثا توجب ال األمومة ھذه ثم األمھات منزلة أنزلن

 أم النساءو الرجال أمھات ھن ھل الناس واختلف تعالى هللا شاء إن التخيير آية في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج عدد

 فقالت أمة يا:  لھا قالت امرأة أن عنھا هللا رضي عائشة عن مسروق عن الشعبي فروى:  قولين على خاصة الرجال أمھات

 للرجال اإلباحة في الحصر اختصاص في فائدة ال:  قلت الصحيح وھو:  العربي بن قال رجالكم أم أنا إنما بأم لك لست:  لھا

 النبي:  اآلية صدر عليه يدل والنساء الرجال على لحقھن تعظيما والنساء الرجال أمھات ھنأن لي يظھر والذي النساء دون

:  قوله فيكون وجابر ھريرة أبي حديث ذلك على ويدل ضرورة والنساء الرجال يشمل وھذا أنفسھم من بالمؤمنين أولى

 أنفسھم من:  عباس بن وقرأ لھم أب وھو تھمأمھا وأزواجه كعب بن أبي مصحف في إن ثم الجميع إلى عائدا أمھاتھم وأزواجه

 في به اإلستدالل فيسقط يصح لم وإن الترجيح جھة من صح إن مسروق مارواه يوھن كله وھذا أمھاتھم وأزواجه لھم أب وھو

 بعضھم األرحام وأولو: )  تعالى قوله الرابعة أعلم وهللا الفھوم إلى يسبق الذي العموم ھو الذي األصل على وبقينا التخصيص

 قوالن وفيه قريشا وبالمھاجرين األنصار بالمؤمنين أراد إنه:  قيل(  والمھاجرين المؤمنين من هللا كتاب في ببعض أولى

 من لكم ما يھاجروا ولم آمنوا والذين األنفال سورة في نزل كان:  قال قتادة عن سعيد حكى بالھجرة للتوارث ناسخ أنه أحدھما

 حتى شيئا المھاجر المسلم قريبه من المسلم األعرابي يرث ال فكان بالھجرة المسلمون فتوارث وايھاجر حتى شيء من واليتھم

 والمؤاخاة بالحلف للتوارث ناسخ ذلك أن الثاني ببعض أولى بعضھم األرحام وأولو:  بقوله السورة ھذه في ذلك نسخ ثم يھاجر

 قريش معشر أنا وذلك هللا كتاب في ببعض أولى بعضھم رحاماأل وأولو:  الزبير عن أبيه عن عروة بن ھشام روى الدين في

 زيد بن خارجة بكر أبو فآخى وأورثناھم فأورثونا فآخيناھم اإلخوان نعم األنصار فوجدنا لنا أموال وال قدمنا المدينة قدمنا لما

 اآلية ھذه تعالى هللا أنزل حتى ريغي ورثه ما الدنيا عن مات لقد فوهللا أثقله قد السالح فوجدت فجئت مالك بن كعب أنا وآخيت

 كعب فارتث مالك بن كعب وبين الزبير بين آخى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن عروة عن وثبت موارثنا إلى فرجعنا

 وأولو:  تعالى هللا فأنزل الزبير لورثه والريح الضح عن كعب يومئذ مات فلو راحلته بزمام يقوده الزبير فجاء أحد يوم

 بالقرابة وورثوا بالحلف الوراثة فتركت الحلف من أولى القرابة أن تعالى هللا فبين هللا كتاب في ببعض أولى بعضھم رحاماأل

 اللوح يريد أن ويحتمل القرآن يريد أن يحتمل هللا كتاب في:  وقوله األرحام ذوي توريث في الكالم األنفال في مضى وقد

 يوجب كان ذلك ألن باإلجماع األرحام وأولو:  بقوله ال أولى ب متعلق المؤمنين نوم خلقه أحوال فيه قضى الذي المحفوظ

 أولى بعضھم األرحام وأولو:  النحاس العربي بن قاله إشكالھا حل وھذا عمومھا في خالف وال المؤمنين ببعض تخصيصا

 من األرحام وأولو:  التقدير كونفي أولو ب المؤمنين من يتعلق أن يجوز والمھاجرين المؤمنين من هللا كتاب في ببعض

 بعضھم األرحام وأولو:  معناه إن وقيل:  المھدوي وقال المؤمنين من أولى المعنى يكون أن ويجوز والمھاجرين المؤمنين

 أعلم تعالى وهللا المؤمنين أمھات يدعين أن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ألزواج مايجوز إال هللا كتاب في ببعض أولى

 الثاني إليھن النظر اليحرم محرم ھن أحدھما:  وجھين على النظر وإباحة المحرم في كاألمھات كونھن في واختلف سةالخام

 حقه حفظ من وكان فيھن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول لحق حفظا كان إنما نكاحھن التحريم ألن محرم إليھم النظر أن
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 ابنا ليصير ترضعه أن أسماء أختھا أمرت عليھا رجل دخول أرادت إذا كانت عنھا هللا رضي عائشة وألن إليھن النظر تحيم

 اختلف فقد حياته في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول طلقھن الالتي وأما النظر يستبيح محرما فيصير الرضاعة من ألختھا

 الثاني)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول لحرمة تغليبا الحرمة لھن ثبتت أحدھا:  أوجه ثالثة على لھن الحرمة ھذه ثبوت في

 ھن الدنيا في أزواجي: )  وقال عصمتھن أثبت قد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ألن النساء كسائر ھن بل ذلك لھن اليثبت

 قھاطل وإن نكاحھا وحرم حرمتھا ثبتت منھن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بھا دخل من الثالث)  اآلخرة في أزواجي

 برجم عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر ھم وقد الحرمة ھذه لھا تثبت لم بھا يدخل لم ومن لخلوته وحراسة لحرمته حفظا

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول علي ضرب وما ھذا لم:  فقالت فتزوجت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فارقھا امرأة

 عليه هللا صلى(  النبي يسمى أن يجوز ال:  قوم قال السادسة عنه هللا رضي عمر عنھا ففك المؤمنين أم سميت وال حجابا

 بمنزلة لكم أنا إنما: )  قال كما للمؤمنين األب مثل:  يقال ولكن رجالكم من أحد أبا محمدا كان ما:  تعالى لقوله أبا)  وسلم

 كان ما:  تعالى وقوله الحرمة في أي للمؤمنين أب إنه:  قالي أن يجوز أنه والصحيح داود أبو خرجه الحديث)  أعلمكم الوالد

 القراءة ھذه عمر وسمع وأزواجه لھم أب وھو أنفسھم من:  عباس بن وقرأ وسيأتي النسب في أي رجالكم من أحد أبا محمد

 ويلھيك القرآن ھينييل كان إنه:  أبي له فقال فسأله إليه فذھب أبي مصحف في إنھا:  فقال غالم يا حكمھا:  وقال فأنكرھا

 تقدم وقد تزوجوھن أي المؤمنات أراد إنما:  بناتي ھؤالء السالم عليه لوط قول في قيل وقد لعمر وأغلظ باألسواق الصفق

 تزوج:  عنه هللا رضي الشافعي قال وخاالتھم المؤمنين أخوال أخوالھن وال المؤمنين أخوات بناته اليقال:  قوم قال السابعة

 خال معاوية:  وقالوا ھذا قوم وأطلق المؤمنين خالة ھي يقل ولم عائشة أخت وھي الصديق بكر أبي بنت أسماء الزبير

 الحياة في اإلحسان يريد(  معروفا أوليائكم إلى تفعلوا أن إال: )  تعالى قوله الثامنة النسب في ال الحرمة في يعني المؤمنين

 لليھودي الوصية إجازة في نزلت الحنفية بن محمد وقال وعطاء لحسنوا قتادة قاله جائز ذلك إن أي الموت عند والوصية

 واختلف بوصية له فيوصى الدين في ال النسب في ولي فالمشرك كافرا كان وإن والقريب الولي مع ھذا يفعل أي والنصراني

 تعالى هللا رحمه كمال منھم بعض ذلك في السلطان إلى النظر ورد بعض ومنع بعض فجوز وصيا الكافر يجعل ھل العلماء

 أيضا الولي وتعميم المذھب ھذا يعضد اآلية ولفظ المؤمنين من أوليائكم إلى:  المعنى أن إلى والرماني زيد وبن مجاھد وذھب

 الكتاب في ذلك كان: )  تعالى قوله التاسعة اإلسالم كولي بالمودة إليه يلقى أن تدفع وإنما الكافر تدفع ال النسب ووالية حسن

 أسطارا أثبته إذا الكتاب سطرت قولك من ومسطورا هللا كتاب في المتقدمين المذكورين الوجھين يحتمل الكتاب(  مسطورا

 وقال مكتوبا هللا عند ذلك كان القراءة بعض وفي:  قتادة قال مسلما كافر يرث أال وجل عز هللا عند مكتوبا أي:  قتادة وقال

 التوراة في ذلك كان:  القرظي

 . . . . . من أخذنا وإذ ) 7 (:  األحزاب

 ) 7 االحزاب (

 بعضھم ويصدق ببعض بعضھم يبشر وأن حملوا بما الوفاء على عھدھم أي(  ميثاقھم النبيين من أخذنا وإذ: )  تعالى قوله

 نوح ومن)  يامحمد(  ومنك)  األنبياء من المواثيق تعالى هللا أخذ وحين كائن ھو ما هللا كتب حين مسطورا كان أي بعضا

 أصحاب ألنھم:  وقيل لھم تفضيال النبيين زمرة في دخلوا وأن الخمسة ھؤالء خص وإنما(  مريم بن وعيسى وموسى وإبراھيم
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 أي والكافرين المسلمين بين الوالية قطع في تعظيما ھذا يكون أن ويحتمل األمم وأئمة الرسل من العزم وأولو والكتب الشرائع

 والھجرة بالھجرة توارث اإلسالم ابتداء في كان أي والسالم الصالة عليھم األنبياء شرائع أي الشرائع فيه تختلف لم مما ھذا

 من أحد دين في يكن فلم وكافر مؤمن بين التوارث فأما وكيد سبب وھو اإليمان مع بالقرابة توارثوا ثم الديانة في متأكد سبب

 إلى نوحا به وصى ما الدين من لكم شرع:  ونظيره الكفار تمالئوا وال الدين في تداھنوا فال المواثيق عليھم أخذ الذين األنبياء

 في ذلك كان أنفسھم من بالمؤمنين أولى النبي أي:  وقيل الكفار مواالة ترك الدين في التفرق ترك ومن فيه تتفرقوا وال قوله

 التزموا بما الوفاء على عظيما وثيقا عھدا يأ(  غليظا ميثاقا منھم وأخذنا)  األنبياء من المواثيق به ومأخوذا مسطورا الكتاب

:  وقيل باليمين األول للميثاق تأكيد الثاني فالميثاق تعالى با اليمين ھو والميثاق بعضا بعضھم يصدق وأن الرسالة تبليغ من

 كتاب من آتيتكم لما نبيينال ميثاق هللا أخذ وإذ:  تعالى قوله ھذا ونظير النبوة أمر في والثاني تعالى با اإلقرار ھو األول

 أن عليھم أخذ أي اآلية إصري ذلكم على وأخذتم أأقررتم قال ولتنصرنه به لتؤمنن معكم لما مصدق رسول جاءكم ثم وحكمة

 في محمدا وقدم بعده نبي ال أن)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد ويعلن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول محمدا أن يعلنوا

 من أخذنا وإذ تعالى قوله عن سئل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن ھريرة أبي عن الحسن عن قتادة وير لما الذكر

 الصالة عليه آدم ظھر في ھذا:  مجاھد وقال)  البعث في وآخرھم الخلق في أولھم كنت: )  قال نوح ومن ومنك ميثاقھم النبيين

 والسالم

 . . . ..  عن الصادقين ليسأل ) 8 (:  األحزاب

 ) 8 األحزاب (

 حكاه قومھم إلى الرسالة تبليغھم عن األنبياء ليسأل أحدھا:  أوجه أربعة فيه(  صدقھم عن الصادقين ليسأل: )  تعالى قوله

 بن علي حكاه قومھم به أجابھم عما األنبياء ليسأل الثاني سواھم من فكيف يسألون األنبياء كان إذا أي تنبيه ھذا وفي النقاش

 الصادقة األفواه ليسأل الرابع شجرة بن حكاه عليھم أخذه الذي بالميثاق الوفاء عن السالم عليھم األنبياء ليسأل الثالث عيسى

 الكفار توبيخ سؤالھم فائدة:  وقيل تقدم وقد المرسلين ولنسألن إليھم أرسل الذين فلنسألن:  التنزيل وفي المخلصة القلوب عن

 .جھنم عذاب وھو أليما عذابا للكافرين وأعد)  اسللن قلت أأنت:  تعالى قال كما

 . . . . . الذين أيھا يا ) 9 (:  األحزاب

 ) 9 األحزاب (

 وآيات كثيرة أحكاما وتضمنت وغبطة ورخاء بنعمة معقبة شديدة حاال وكانت قريظة وبني واألحزاب الخندق غزوة يعني

 بن فقال كانت سنة أي في اختلف األولى:  مسائل عشر في ييكف ما تعالى هللا بعون ذلك من نذكر ونحن عزيزة باھرات

 أربع سنة الخندق وقعة كانت:  هللا رحمه مالك عن القاسم وبن وھب بن وقال الخامسة السنة من شوال في كانت:  إسحاق

 هللا صلى(  هللا رسول أمر:  يقول مالكا وسمعت وھب بن قال سنين أربع والنظير قرظة وبين واحد يوم في قريظة وبنو وھي

 القلوب وبلغت األبصار زاغت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ:  تعالى قوله وذلك المدينة من بالقتال)  وسلم عليه

 جاؤوا الذين إن:  مالك يريد ھنا ھا من والنجدية ھنا ھا من واليھود ھنا ھا من قريش جاءت الخندق يوم ذلك:  قال الحناجر
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 الحقيق أبي بن الربيع بن كنانة منھم اليھود من نفرا أن:  سببھا وكان وغطفان قريش منھم أسفل ومن ةقريظ بنو فوقھم من

 ھم يھود كلھم وھم وائل بني من عمار وأبو قيس بن وھوذة النضريون أخطب بن وحي مشكم بن وسالم الحقيق أبي بن وسالم

 هللا رسول حرب إلى فدعوا مكة فأتوا وائل بني من ونفر لنضيرا بني من نفر في خرجوا وجمعوا وألبوا األحزاب حزبوا الذين

 المذكورون اليھود خرج ثم ذلك إلى مكة أھل فأجابھم ذلك إلى انتدب من بعون أنفسھم من وواعدوھم)  وسلم عليه هللا صلى( 

 بن عيينة ائدھموق غطفان وخرجت حرب بن سفيان أبو يقودھم قريش فخرجت فأجابوھم ذلك مثل إلى فدعوھم غطفان إلى

 فلما أشجع على رخيلة بن ومسعود مرة بني على المري عوف بن والحارث فزارة على الفزاري بدر بن حذيفة بن حصن

 رأيه فرضى الخندق بحفر سلمان عليه فأشار أصحابه شاور وخروجھم باجتماعھم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سمع

 أھل منا سلمان) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال منا سلمان:  األنصار قالو منا سلمان:  يومئذ المھاجرون وقال

 كنا إنا هللا رسول يا:  فقال حر يومئذ وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مع سلمان شھده مشھد أول الخندق وكان)  البيت

 من آيات فيھم فنزلت لواذا يتسللون وجعلوا المنافقون صونك مجتھدين الخندق في المسلمون فعمل خندقنا حوصرنا إذا بفارس

 آيات فيه وكانت الخندق كمل حتى غيره إلى عاد حصته من المسلمين من فرغ من وكان وغيره إسحاق بن ذكرھا القرآن

 وخاصته بهأصحا السلطان مشاورة الثانية وھي الفقه من الخبر ھذا من ذكرناه الذي ھذا ففي:  قلت للنبوات وعالمات بينات

 ذلك مضى وقد واستعمالھا األسباب من أمكن بما العدو من التحصن وفيه والنمل عمران آل في ذلك مضى وقد القتال أمر في

 من على يد فالمسلمون يفرغ لم من عاون منھم فرغ فمن الناس على مقسوما يكون الخندق حفر أن وفيه موضع غير في

 رأيته)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وخندق األحزاب يوم كان لما:  قال عازب نب البراء عن ومسلم البخاري وفي سواھم

 اللھم:  ويقول رواحة بن بكلمات يرتجز فسمعته الشعر كثير وكان بطنه جلدة الغبار عني وارى حتى الخندق تراب من ينقل

 الثالثة:  وھي اآليات من فيه كان ما وأما القينا إن اماألقد وثبت علينا سكينة فأنزلن صلينا وال تصدقنا وال مااھتدينا أنت لوال

 أمر لما:  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أصحاب من رجل عن المحررين من رجل سكينة أبي عن النسائي فروي

 عليه هللا صلى(  هللا رسول فقام الحفر وبين بينھم حالت صخرة لھم عرضت الخندق بحفر)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 قائم الفارسي وسلمان الحجر ثلث فندر اآلية صدقا ربك كلمة وتمت:  وقال الخندق ناحية رداءه ووضع المعول وأخذ)  وسلم

 فبرقت اآلخر الثلث فندر اآلية وتمت:  وقال الثانية ضرب ثم برقة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ضربة مع فبرق ينظر

 عليه هللا صلى(  هللا رسول وخرج الباقي الثلث فندر اآلية صدقا ربك كلمة وتمت:  وقال الثالثة ضرب ثم سلمان فرآھا برقة

 رسول له قال برقة معھا كانت إال ضربة تضرب ما ضربت حين رأيتك هللا رسول يا:  سلمان قال وجلس رداءه فأخذ)  وسلم

 ضربت حين فإني: )  قال هللا رسول يا بالحق بعثك والذي أي:  فقال)  سلمان يا ذلك رأيت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 رسول يا:  أصحابه من حضره من له قال بعيني رأيتھا حتى كثيرة ومدائن حولھا وما كسرى مدائن لي رفعت األولى الضربة

 ضربت ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فدعا بالدھم بأيدينا ويخرب ذراريھم ويغنمنا علينا يفتحھا أن هللا ادع هللا

 علينا يفتحھا أن تعالى هللا ادع هللا رسول يا:  قالوا بعيني رأيتھا حتى حولھا وما قيصر مدائن لي فرفعت الثانية الضربة

 مدائن لي فرفعت الثالثة الضربة ضربت ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فدعا بالدھم بأيدينا ويخرب ذراريھم ويغنمنا

 ودعوكم ما الحبشة دعوا:  ذلك عند)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال بعيني رأيتھا حتى القرى من حولھا وما الحبشة

 الخندق نحفر أن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أمرنا لما:  قال البراء عن أيضا وخرجه)  تركوكم ما الترك واتركوا
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 عليه هللا صلى(  هللا رسول فجاء)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول ذلك ينافاشتك المعاول فيھا تأخذ ال صخرة لنا عرض

 مفاتيح أعطيت أكبر هللا: )  قال ثم الصخرة ثلث فكسر ضربة فضرب)  هللا باسم: )  وقال المعول وأخذ ثوبه فألقى)  وسلم

 آخر ثلثا فكسر)  هللا باسم: )  وقال أخرى بضر ثم:  قال)  ھذا مكاني من اآلن الحمراء قصورھا إلى ألبصر إني وهللا الشام

 فقطع)  هللا باسم: )  وقال الثالثة ضرب ثم)  األبيض المدائن قصر ألبصر إني وهللا فارس مفاتيح أعطيت أكبر هللا: )  قال ثم

 فرغ فلما رابعةال الحق عبد محمد أبو صححه)  صنعاء باب ألبصر إني وهللا اليمن مفاتيح أعطيت أكبر هللا: )  وقال الحجر

 وأقبلت تھامة وأھل كنانة من معھم بمن آالف عشرة نحو في قريش أقبلت الخندق حفر من)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 نزلوا حتى والمسلمون)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وخرج أحد جانب إلى نزلوا حتى نجد أھل من معھا بمن غطفان

 بن قول في مكتوم أم بن المدينة على واستعمل المشركين وبين بينھم والخندق عسكرھم وضربوا آالف ثالثة في سلع بظھر

 وكان ورئيسھم قريظة بني عقد صاحب وكان القرظي أسد بن كعب أتى حتى النضري أخطب بن حيي هللا عدو وخرج شھاب

 حصنه باب دونه أغلق أخطب بن حيي أسد بن كعب سمع فلما وعاھده وعاقده)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وادع قد

 عاقدته قد وأنا محمد خالف إلى تدعوني مشئوم رجل فإنك لك أفتح ال:  له فقال أخي يا لي افتح:  له فقال له يفتح أن وأبى

 ال:  فقال عنك وأنصرف أكلمك حتى لي افتح:  حيي فقال وبينه بيني ما بناقض فلست وصدقا وفاء إال منه أر ولم وعاھدته

 وسادتھا بقريش جئتك الدھر بعز جئتك إنما ياكعب:  فقال له وفتح كعب فغضب جشيشتك معك آكل أن تخاف إنما:  فقال أفعل

 فيه غيث ال وبجھام الدھر بذل وهللا جئتني:  كعب له فقال معه ومن محمدا يستأصلوا أن على تعاقدوا قد وقادتھا وغطفان

(  محمد خذالن على وعاقده إليه رجع حتى ويغره يعده بكعب حيي يزل فلم إليه تدعوني ما بفاعل فلست دعني ياحيي ويحك

 بمن عندك دخلت وغطفان قريش انصرفت إن:  أخطب بن حيي له وقال معھم يسير وأن وأصحابه)  وسلم عليه هللا صلى

 وسيد الخزرج سيد وھو ادةعب بن سعد بعث)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى وحيي كعب خبر انتھى فلما اليھود من معي

) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول لھم وقال جبير بن وخوات رواحة بن هللا عبد معھما وبعث معاذ بن سعد األوس

)  للناس به فاجھروا كذبا كان وإن الناس أعضاد في تفتوا وال لحنا لنا فالحنوا حقا لنا قيل ما كان فإن قريظة بني إلى انطلقوا

 له عھد ال:  وقالوا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول من ونالوا عنھم لھم ماقيل أخبث على فوجدوھم أتوھم حتى وافانطلق

 من أكثر وبينھم بيننا فالذي مشاتمتھم عنك دع:  عبادة بن سعد له فقال حدة فيه وكانت وشاتموه معاذ بن سعد فشاتمھم عندنا

 بغدر يعرضان والقارة عضل:  فقاال المسلمين جماعة في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتيا حتى وسعد سعد أقبل ثم ذلك

 عند وعظم)  المسلمين يامعشر أبشروا) )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فقال وأصحابه خبيب الرجيع بأصحاب والقارة عضل

 بطن من منھم أسفل ومن المشرق قبل من يالواد فوق من يعني فوقھم من عدوھم المسلمين وأتى الخوف واشتد البالء ذلك

 عورة بيوتنا إن:  قال من فمنھم يسرون كانوا مما كثيرا المنافقون وأظھر الظنونا با ظنوا حتى المغرب قبل من الوادي

 وقيصر كسرى كنوز يفتح أن محمد يعدنا:  قال من ومنھم قيظي بن أوس:  ذلك قال وممن عليھا نخاف فإنا، إليھا فلننصرف

(  هللا رسول فأقام عوف بن عمرو بني أحد قشير بن معتب:  ذلك قال وممن الغائط إلى يذھب نفسه على يأمن ال اليوم وأحدنا

 فلما والحصى بالنبل الرمي إال حرب بينھم يكن لم شھر من قريبا ليلة وعشرين بضعا المشركون وأقام)  وسلم عليه هللا صلى

 بن الحارث وإلى الفزاري حصن بن عيينة إلى بعث البالء المسلمين على اشتد أنه)  سلمو عليه هللا صلى(  هللا رسول رأى

 بقومھما ويرجعا قريشا ويخذال غطفان من معھما بمن لينصرفا المدينة ثمار ثلث فأعطاھما غطفان قائدا وھما المري عوف
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 أتى ورضيا أنابا قد أنھما منھما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول رأى فلما عقدا تكن ولم مراوضة المقالة ھذه وكانت عنھم

 به هللا أمرك شيء أو لك فنصنعه تحبه أمر ھذا هللا رسول يا:  فقاال واستشارھما لھما ذلك فذكر عبادة بن وسعد معاذ بن سعد

 قوس عن رمتكم قد العرب رأيت قد أني إال أصنعه ما وهللا لكم أصنعه أمر بل: )  قال لنا تصنعه أمر أو ونطيع له فنسمع

 وال هللا نعبد ال األوثان وعبادة با الشرك على القوم وھؤالء نحن كنا لقد وهللا هللا رسول يا:  معاذ بن سعد له فقال)  واحدة

 وهللا أموالنا نعطيھم بك وأعزنا له وھدانا باإلسالم هللا أكرمنا فحين قرى أو شراء إال ثمرة منا ينالوا أن قط طمعوا وما نعرفه

 لعيينة وقال)  وذاك أنتم: )  وقال بذلك)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فسر وبينھم بيننا هللا يحكم حتى السيف إال نعطيھم ال

(  هللا رسول فأقام الخامسة فمحاھا شھادة فيھا وليس الصحيفة سعد وتناول)  السيف إال عندنا لكما فليس انصرفا: )  والحارث

 عمرو منھم قريش من فوارس أن إال بينھم قتال وال يحاصرونھم والمشركون حالھم على والمسلمون)  لموس عليه هللا صلى

 وكانوا الفھري الخطاب بن وضرار وھب أبي بن وھبيرة جھل أبي بن وعكرمة لؤي بن عامر بني من العامري ود عبد بن

 مكانا تيمموا ثم تكيدھا العرب كانت ما لمكيدة ھذه إن:  اقالو رأوه فلما الخندق على وقفوا حتى أقبلوا وشجعانھم قريش فرسان

 في طالب أبي بن علي وخرج سلع وبين الخندق بين وصاروا الخندق وجاوزوا بھم فاقتحمت خيلھم فضربوا الخندق من ضيقا

 الجراح أثبتته قد ود عبد بن عمرو وكان نحوھم الفرسان وأقبلت منھا اقتحموا التي الثغرة عليھم أخذوا حتى المسلمين من نفر

 طالب أبي بن علي له فبرز يبارز من:  نادى وخيله ھو وقف فلما مكانه يرى أن الخندق يوم وأراد أحدا يشھد فلم بدر يوم

 إلى أدعوك فإني:  قال نعم قال إحداھما أخذت إال خلتين إحدى إلى تدعى ال أنك بلغنا فيما هللا عاھدت إنك ياعمرو:  له وقال

 أبيك وبين بيني كان لما أقتلك أن أحب ما وهللا أخي بن يا:  قال البراز إلى فأدعوك:  قال بذلك لي حاجة ال:  قال المواإلس هللا

 وثار وتجاوال فتنازال علي نحو وصار فعقره فرسه عن ونزل ود عبد بن عمرو فحمي أقتلك أن أحب وهللا أنا:  علي له فقال

 علي قتله قد أنه أصحابه رأى فلما رأسه يقطع عمرو صدر على علي رئي حتى النقع لىانج فما دونھما حال حتى بينھما النقع

 دين ونصرت رأيه سفاھة من الحجارة نصر:  ذلك في عنه هللا رضي علي وقال ھاربين منھزمين الثغرة بخيلھم اقتحموا

 ال أثوابي بزنى المقطر كنت انني ولو أثوابه عن وعففت وروابي دكادك بين كالجذع متجدال فتركته نازلته بضراب محمد

 وألقى:  ھشام بن قال لعلي فيھا يشك بالسير العلم أھل أكثر:  ھشام بن قال األحزاب معشر يا ونبيه دينه خاذل هللا تحسبن

 لم عكرم لعلك رمحه لنا وألقى فر:  ذلك في ثابت بن حسان فقال عمرو عن منھزم وھو يومئذ رمحه جھل أبي بن عكرمة

 .فرعل قفا قفاك كأن مستأنسا ظھرك تلق ولم المعدل عن تجور إن يم الظل كعدو تعدو يتوول تفعل

 سعد وعلى معھا معاذ بن سعد وأم حارثة بني حصن في عنھا هللا رضي عائشة وكانت الضباع صغير فرعل:  ھشام بن قال

 األجل كان إذا بالموت بأس ال جمل جاالھي يلحق قليال لبث:  يقول وھو حربته يده وفي ذراعه منھا خرجت قد مقلصة درع

 بن عامر بني أحد العرقة بن قيس بن حبان رماه:  فقيل رماه فيمن واختلف األكحل منه فقطع بسھم معاذ بن سعد يومئذ ورمى

 عاصم بن خفاجة رماه الذي إن:  وقيل النار في وجھك هللا عرق:  سعد له فقال العرقة بن وأنا خذھا:  له قال أصابه فلما لؤي

 يومئذ طريف خبر المطلب عبد بنت صفية مع ولحسان مخزوم بني حليف الجشمي أسامة أبو رماه الذي بل:  وقيل حبان بن

 وحسان ثابت بن حسان حصن في األحزاب يوم كنا:  عنھا هللا رضي المطلب عبد بنت صفية قالت وغيره إسحاق بن ذكره

 يھودي فإذا إلينا االنصراف يستطيعون ال العدو نحر في وأصحابه)  وسلم ليهع هللا صلى(  والنبي والصبيان النساء في معنا

 فقتلته الحصن من ونزلت عمودا فأخذت المطلب عبد يابنة ھذا بصاحب أنا ما:  فقال فاقتله إليه انزل:  لحسان فقلت يدور
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 فسلبته فنزلت:  قال المطلب عبد بنة يا اجةح بسلبه مالي:  فقال رجل أنه إال سلبه من يمنعني فلم فاسلبه انزل حسان يا: فقلت

 وصفتم ما الجبن من حسان في كان لو:  وقالوا السير أھل من جماعة حسان عن ھذا 2 أنكر وقد:  البر عبد بن عمر أبو قال

 شعراء من سالنا يھاجي ما كثيرا كان فإنه الرحمن عبد ابنه بذلك ولھجي واإلسالم الجاھلية في يھاجيھم كان الذين بذلك لھجاه

 يا:  فقال األشجعي عامر بن مسعود بن نعيم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وأتى السادسة وغيره النجاشي مثل العرب

 أنت إنما() :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول له فقال شئت بما فمرني بإسالمي قومي يعلم ولم أسلمت قد إني هللا رسول

 فخرج)  خدعة الحرب فإن فاخرج معنا بقائك من إلينا أحب كان استطعت إن عنا فخذلت رجتخ فلو غطفان من واحد رجل

 بيني ما وخاصة إياكم ودي عرفتم قد قريظة يابني:  فقال الجاھلية في ينادمھم وكان قريظة بني أتى حتى مسعود بن نعيم

 وإن ونساؤكم وأبناؤكم أموالكم فيه بلدكم البلد كأنتم ليسوا وغطفان قريشا إن:  لھم فقال بمتھم عندنا فلست قل:  قالوا وبينكم

 لحقوا ذلك غير كان وإن أصابوھا نھزة رأوا فإن عليه ظاھرتموھم وقد وأصحابه محمد لحرب جاؤوا قد وغطفان قريشا

 فقال قريشا تىأ حتى خرج ثم رھنا منھم تأخذوا حتى القوم مع تقاتلوا فال به لكم طاقة وال الرجل وبين بينكم وخلوا ببالدھم

 قالوا علي فاكتموا لكم نصحا أبلغكموه أن الحق من أرى أمر بلغني وقد محمدا وفراقي قريش معشر لكم ودي عرفتم قد: لھم

 فھل فعلنا ما على ندمنا قد إنا:  إليه أرسلوا وقد محمدا خذالنھم من كان ما على ندموا قد يھود معشر أن تعلمون:  قال نفعل

 حتى منھم بقي ما على معك نكون ثم أعناقھم فتضرب فنعطيكھم أشرافھم من رجاال وغطفان قريش من نأخذ أن يرضيك

 أبو أرسل والمؤمنين لرسوله وجل عز هللا صنع من ذلك وكان السبت ليلة كان فلما ذلك مثل فقال غطفان أتى ثم نستأصلھم

 والحافر الخف ھلك قد مقام بدار لسنا إنا:  لھم ليقو وغطفان قريش من نفر في جھل أبي بن عكرمة قريظة بني إلى سفيان

 السبت في تعدي من منا نال ما علمتم وقد السبت يوم اليوم إن:  إليھم فأرسلوا محمدا نناجز حتى للقتال غد صبيحة فاغدوا

 الرسل إليھم  وافرد مسعود بن نعيم وهللا صدقنا:  قالوا بذلك الرسول رجع فلما رھنا تعطونا حتى معكم نقاتل فال ذلك ومع

 بن نعيم وهللا صدق:  قريظة بنو فقال وبينكم بيننا عھد فال وإال شئتم إن معنا فاخرجوا أبدا رھنا نعطيكم ال وهللا:  وقالوا

 وتكفأ آنيتھم تقلب الريح فجعلت البرد شديدة ليال في عاصفا ريحا عليھم هللا وبعث كلمتھم واختلفت بينھم هللا وخذل مسعود

 فأتاھم بخبرھم ليأتيه اليمان بن حذيفة بعث أمرھم اختالف)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا برسول اتصل فلما سابعةال قدورھم

:  وقلت جليسي بيد فأخذت:  حذيفة قال جليسه امرئ كل ليتعرف قريش معشر يا:  يقول سفيان أبا وسمع غمارھم في واستتر

 والخف الكراع ھلك ولقد مقام بدار أصبحتم ما وهللا إنكم قريش معشر يا يلكمو:  سفيان أبو قال ثم فالن أنا:  فقال أنت ومن

 مرتحل فإني فارتحلوا نار لنا تقوم وال قدر لنا تثبت وال بناء لنا يستمسك ما ترون ما الريح ھذه من ولقينا قريظة بنو وأخلفتنا

 قال بعثني إذ لي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عھد ولوال:  حذيفة قال قائم وھو إال يده عقال حل فما جمله على ووثب

 رحيلھم عند)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتيت ثم بسھم لقتلته)  شيئا تحدث وال عليه ھم ما فاعلم القوم إلي مر: )  لي

:  قلت هللا حمدف فأخبرته اليمن وشى من ضرب المراجل:  ھشام بن قال مراجل نسائه لبعض مرط في يصلي قائما فوجدته

 كنا:  قال أبيه عن التيمي إبراھيم عن األعمش عن جرير رواه عظيمة آيات وفيه مسلم صحيح في مذكور ھذا حذيفة وخبر

 لقد ذلك تفعل كنت أنت:  حذيفة فقال وأبليت معه قاتلت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أدركت لو رجل فقال حذيفة عند

) :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال وقر شديدة ريح وأخذتنا األحزاب ليلة)  وسلم عليه هللا لىص(  هللا رسول مع رأيتنا

 هللا جعله القوم بخبر يأتينا رجل أال: )  قال ثم أحد منا يجبه فلم فسكتنا)  القيامة يوم معي هللا جعله القوم بخبر يأتيني رجل أال(
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: )  قال أقوم أن باسمي دعاني إذ بدا أجد فلم)  القوم بخبر فأتنا حذيفة يا قم: )  فقال حدأ يجبه فلم فسكتنا)  القيامة يوم معي

 سفيان أبا فرأيت أتيتھم حتى حمام في أمشي كأنما جعلت عنده من وليت فلما:  قال)  علي تذعرھم وال القوم بخبر فأتني اذھب

 وال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قول فذكرت أرميه أن فأردت القوس كبد في سھما فوضعت بالنار ظھره يصلي

 فألبسني قررت وفرغت القوم بخبر فأخبرته أتيته فلما الحمام مثل في أمشي وأنا فرجعت:  ألصبته رميته ولو)  علي تذعرھم

 قم: )  قال أصبحت فلما أصبحت حتى نائما أزل فلم فيھا يصلي عليه كانت عباءة فضل من)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 فأتاه سالحھم المسلمون ووضع المدينة إلى رجع األحزاب ذھب وقد)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أصبح ولما)  نومان يا

 قد كنتم إن محمد يا:  له فقال ديباج قطيفة عليھا بغلة على الكلبي خليفة بن دحية صورة في)  وسلم عليه هللا صلى(  جبريل

 حصونھم بھم فمزلزل إليھم متقدم وإني قريظة بني إلى تخرج أن يأمرك هللا إن سالحھا المالئكة وضعت فما مسالحك وضعتم

 ناس فتخوف قريظة بني في إال العصر أحد يصلين ال:  فنادى مناديا الثامنة:  وھي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فأمر

 وإن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أمرنا حيث إال العصر نصلي ال:  آخرون وقال قريظة بني دون فصلوا الوقت فوت

 بن سعد وكان األنبياء في بيانه مضى وقد المجتھدين تصويب الفقه من ھذا وفي الفريقين من واحدا عنف فما:  قال الوقت فاتنا

 قوم من أجاھدھم أن أحب قوم ال إنهف لھا فأبقني قريش حرب من أبقيت كنت إن اللھم:  فقال ربه دعا السھم أصابه إذ معاذ

 بني في عيني تقر حتى تمتني وال شھادة لي فاجعلھا وبينھم بيننا الحرب وضعت كنت وإن اللھم وأخرجوه رسولك كذبوا

(  فارع)  األطم في معھا ونساء عنھا هللا رضي بعائشة مر معاذ بن سعد أن بلغني:  قال مالك عن وھب بن وروي قريظة

 .األجل حان إذا بالموت بأس ال جمل الھيجا يدرك قليال لبث:  يرتجز وھو صفرة أثر وبه الكمين مشمر لصةمق درع وعليه

 القاسم وبن وھب بن وروى أكحله في فأصيب أطرافه في إال اليوم سعد يصاب أن أخاف لست:  عنھا هللا رضي عائشة فقالت

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول حاشا معاذ بن سعد من أجمل رجال رأيت ما:  عنھا هللا رضي عائشة قالت مالك عن

 حتى فأبقني بقية منه بقيت قد كان وإن إليك فأقبضني شيء منه يبق لم قريظة حرب كان إن اللھم:  قال ثم أكحله في فأصيب

 ولما التاسعة دعوته استجيبت قد يكون أن نرجو:  وقالوا الناس ففرح توفى قريظة بني في حكم فلما أعداءه رسولك مع أجاھد

 بن المدينة على واستخلف طالب أبي بن علي الراية)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أعطى قريظة بني إلى المسلمون خرج

 فانصرف)  وسلم عليه هللا صلى(  الرسول سب فسمعوا ونازلوھم قريظة بني أتوا حتى معه وطائفة علي ونھض مكتوم أم

 منھم سمعت أظنك: )  له فقال له وعرض إليھم تبلغ ال هللا رسول يا:  له فقال)  وسلم عليه هللا لىص(  هللا رسول إلى علي

 وأنزل هللا أخزاكم القرود إخوة يا العھد نقضتم: )  لھم فقال أمسكوا رأوه فلما إليھم ونھض)  ذلك عن لكفوا رأوني لو شتمي

 بضعا فحاصرھم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ونزل علينا تجھل فال يامحمد جاھال كنت ما:  فقالوا)  نقمته بكم

 به جاء ما على محمدا ويتبعوا يسلموا أن إما:  شاؤوا أيھا ليختاروا خصال ثالث كعب سيدھم عليھم وعرض ليلة وعشرين

 أبناءھم يقتلوا أن وإما كتابكم يف مكتوبا تجدونه الذي أنه لتعلمون إنكم فوهللا وأبناءكم ونساءكم أموالكم وتحرزوا:  قال فيسلموا

 فقالوا قتال فيقتلوھم طمأنينتھم حين في السبت ليلة المسلمين يبيتوا أن وإما آخرھم من يموتوا حتى فيقاتلون يتقدموا ثم ونساءھم

 نتعدى ال ونحن لھمنقت أن منا المساكين جزاؤھم فما ونسائنا أبنائنا قتل وأما التوراة حكم نخالف وال نسلم فال اإلسالم أما:  له

 ونساءھم أبناءھم إليه فجمعوا فأتاھم األوس وسائر عوف بن عمرو بني حلفاء وكانوا لبابة أبي إلى بعثوا ثم السبت في

 لبابة أبو ندم ثم فعلتم إن الذبح إنه حلقه إلى بيده وأشار نعم فقال محمد حكم على ننزل أن أترى لبابة أبا يا:  له وقالوا ورجالھم
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 ولم المدينة إلى فانطلق )  وسلم عليه هللا صلى(  نبيه عن عليه هللا يستره ال أمر وأنه ورسوله هللا خان أنه وعلم ينالح في

 امرأته فكانت عليه هللا يتوب حتى مكانه من يبرح أال وأقسم سارية في نفسه فربط)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى يرجع

 اآلية أماناتكم وتخونوا والرسول هللا تخونوا ال آمنوا الذين أيھا يا:  نزلت فيه:  غيرهو عيينة بن قال صالة كل لوقت تحله

 لبابة أبي فعل من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ذلك بلغ فلما الذنب فيه أصاب مكانا أبدا قريظة بني أرض يدخل أال وأقسم

:  لبابة أبي أمر في تعالى هللا فأنزل)  تعالى هللا يطلقه حتى أطلقه فال فعل ما فعل إذ وأما له الستغفرت أتاني لو إنه أما: )  قال

 قريظة بنو أصبح فلما بإطالقه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أمر القرآن فيه نزل فلما اآلية بذنوبھم اعترفوا وآخرون

 رسول يا:  وقالوا)  وسلم عليه هللا صلى ( هللا رسول إلى األوس فتواثب)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول حكم على نزلوا

 وأنقص أوكس حظنا يكن فال الخزرج حلفاء النضير بني في سلول بن أبي بن هللا عبد أسعفت وقد حلفاؤنا أنھم علمت وقد هللا

 فيھم ميحك أن ترضون أال األوس معشر يا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول لھم فقال موالينا فھم غيرنا حظ من عندك

 المسجد في خيمة له ضرب قد)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وكان)  معاذ بن سعد إلى فذلك:  قال بلى قالوا منكم رجل

 وتقسم والنساء الذرية وتسبى المقاتلة تقتل بأن فيھم فحكم الخندق في أصابه الذي جرحه من مرضه في قريب من ليعوده

(  هللا رسول وأمر)  أرقعة سبع فوق من تعالى هللا بحكم فيھم حكمت لقد) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول له فقال أموالھم

 فضربت السالم عليه أمر ثم خنادق بھا فخندق إسحاق بن زمن اليوم المدينة بسوق موضع إلى فأخرجوا)  وسلم عليه هللا صلى

 وكان السبعمائة إلى الستمائة من وكانوا القوم رأس وكانا أسد بن وكعب أخطب بن حيي يومئذ وقتل الخنادق تلك في أعناقھم

 هللا صلى(  هللا رسول إلى نظر فلما يسلبھا لئال أنملة أنملة األنملة كموضع ناحية كل من عليه شققھا قد فقاحيه حلة حيي على

 يخذل هللا يخذل من ولكنه عداوتك في نفسي لمت ما وهللا أما:  قال بحبل عنقه إلى مجموعتان ويداه به أتى حين )  وسلم عليه

 نسائھم من وقتل عنقه فضربت جلس ثم إسرائيل بني على كتبت وملحمة وقدر كتاب هللا بأمر بأس ال الناس أيھا يا:  قال ثم

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وأمر فقتلته سويد بن خالد على الرحى طرحت التي القرظي الحكم امرأة بنانة وھي امرأة

 وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فاستحياه ينبت لم ممن القرظي عطية وكان ينبت لم من وترك منھم أنبت من كل قتلب

 منھم فاستحياھم باطا بن الزبير ولد شماس بن قيس بن لثابت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ووھب الصحابة في مذكور

 أخت قيس بنت سلمى المنذر ألم القرظي سموءل بن رفاعة السالم عليه أيضا ووھب صحبة وله أسلم الزبير بن الرحمن عبد

 عن القاسم وبن وھب بن وروى ورواية صحبة وله رفاعة فأسلم القبلتين إلى صلت قد وكانت النجار بني من قيس بن سليط

 عليه هللا صلى(  هللا رسول من ھبتكاستو قد:  وقال يد عنده له وكانت باطا بن إلى شماس بن قيس بن ثابت أتى:  قال مالك

 إلى ثابت فأتى:  قال أھل وال له ولد ال رجل يعيش وكيف:  قال ثم بالكريم الكريم يفعل ذلك:  قال عندي لك التي ليدك)  وسلم

 ثابت أتىف له مال ال رجل يعيش كيف:  فقال فأعلمه فأتى وولده أھله فأعطاه له ذلك فذكر)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 صينية مرآة وجھه كأن الذي الحقيق أبي بن فعل ما:  قال فأخبره إليه فرجع ماله فأعطاه فطلبه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

:  قال الفئتان فعلت فما:  قال قتلوا:  قال قريظة بن عمرو وبني قريظة بن كعب بني يعني المجلسان فعل فما:  قال قتل:  قال

 باطا البن كانت التي واليد غيره فقتله يقتله أن فأبى بھم فألحقني النخل يعني أبدا دلوا فيھا أصب ولن ذمتك برئت:  قال قتلتا

 .وأطلقه ناصيته فجز بعاث يوم أسره أنه ثابت عند
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 ھمانس للفارس:  قيل وقد سھما وللراجل أسھم ثالثة للفارس فأسھم قريظة بني أموال)  وسلم عليه هللا صلى(  وقسم العاشرة

 بنت ريحانة سبيھم من)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي ووقع فرسا وثالثين ستة يومئذ للمسلمين الخيل وكانت سھم وللراجل

 ھي قريظة غنيمة إن:  وقيل)  وسلم عليه هللا صلى(  مات أن إلى عنده تزل فلم قريظة بن عمرو بني أحد جنافة بن عمرو

 فا جحش بن هللا عبد بعث في كان ذلك أول أن تقدم وقد الخمس فيھا جعل غنيمة وأول والراجل للفارس فيھا قسم غنيمة أول

 غنمتم أنما واعلموا:  قوله نزول بعد الخمس فيھا جرى غنيمة أول قريظة غنيمة تكون أن ذلك وتھذيب:  عمر أبو:  قال أعلم

 وكان فعله ما بمثل القرآن نزل ثم بعثه في ذلك لقب خمس قد جحش بن هللا عبد وكان اآلية وللرسول خمسه  فأن شيء من

 تم فلما الھجرة من الخامسة السنة من الحجة ذي وأول القعدة ذي آخر في قريظة فتح وكان عليه هللا رحمة فضائله من ذلك

 هللا رضي ومات دمه فجرى عرقه وانفتح جرحه فانفجر معاذ بن سعد الصالح الفاضل الرجل دعوة أجيبت قريظة بني أمر

 واھتزوا روحه بقدوم فرحوا المالئكة من العرش سكان يعني)  الرحمن عرش لموته اھتز: )  فيه الحديث أتى الذي وھو عنه

 األرض إلى نزلوا ما ملك ألف سبعون معاذ بن سعد لموت نزل لقد:  قال سعيد بن يحيى حدثني:  مالك عن القاسم بن وقال له

 ستة المسلمين من الخندق يوم استشھد الذي:  قلت خمسة أو أربعة إال المسلمين من الخندق يوم يستشھد ولم:  مالك قال قبلھا

 سھل بن هللا وعبد عتيك بن أوس بن وأنس األشھل عبد بني من عمرو أبو معاذ بن سعد:  بالسير العلم أھل ذكر فيما نفر

 دينار بني من زيد بن وكعب سلمة بني من كالھماو غنمة بن وثعلبة النعمان بن والطفيل األشھل عبد بني من أيضا وكالھما

 الدار عبد بن السباق بن عبيد بن عثمان بن منبه:  ثالثة الكفار من وقتل عنھم هللا رضي فقتله غرب سھم أصابه النجار بن

 المغيرة نب هللا عبد بن ونوفل السباق بن عبيد بن منبه بن أمية بن عثمان ھو إنما:  قيل وقد بمكة منه مات سھم أصابه

 هللا صلى(  هللا رسول أعطوا أنھم الزھري عن فروي جسده على المسلمون وغلب فقتل فيه فتورط الخندق اقتحم المخزومي

 الذي ود عبد بن وعمرو وبينه بينھم فخلى)  بثمنه وال بجسده لنا حاجة ال: )  فقال درھم أالف عشرة جسده في)  وسلم عليه

 الخزرج بن الحارث بني من عمرو بن ثعلبة بن سويد بن خالد المسلمين من قريظة يوم ستشھدوا تقدم وقد مبارزة على قتله

 بن عكاشة أخو األسدي حرثان بن محصن بن سنان أبو الحصار في ومات فقتلته رحى قريظة بني من امرأة عليه طرحت

 يصب ولم اليوم بھا السكان المسلمون فيھا نيتداف التي قريظة بني مقبرة في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فدفنه محصن

 أبي بن عن ھارون بن يزيد أخبرنا:  مسنده في محمد أبو الدارمي وأسند الخندق بعد المؤمنين قريش كفار يغز ولم ھذين غير

 حتى الليل من ھوى ذھب حتى الخندق يوم حبسنا:  قال أبيه عن الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد عن المقبري عن ذئب

 فأقام بالال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فأمر عزيزا قويا هللا وكان القتال المؤمنين هللا وكفى:  وجل عز هللا قول وذلك كفينا

 فأقام أمره ثم فصالھا المغرب فأقام أمره ثم فصالھا العصر فأقام أمره ثم وقتھا في يصليھا كان كما فأحسن الظھر فصلى

 وقد طه في المسألة ھذه مضت وقد أيضا النسائي خرجه ركبانا أو فرجاال خفتم فإن:  ينزل أن قبل وذلك فصالھا العشاء

 ذكرناه ما تضمنت آية عشرة تسع وھي اآلي أول إلى نرجع ثم عشر مسائل في تأملھا لمن كثيرة أحكاما الغزاة ھذه في ذكرنا

 يوم األحزاب على أرسلت الصبا ھي:  مجاھد قال(  ريحا عليھم فأرسلنا)  األحزاب يعني(  جنود جاءتكم إذ: )  تعالى قوله

 ليلة للشمال الجنوب قالت:  عكرمة وقال يومئذ تقاتل ولم المالئكة والجنود:  قال فساطيطھم ونزعت قدورھم ألقت حتى الخندق

 أرسلت التي الريح فكانت بليل تسري ال محوة إن:  الشمال فقالت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي لنصرة انطلقي األحزاب

 عاد وأھلكت بالصبا نصرت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد وروى الصبا عليھم
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 قريبا كانوا والمسلمين)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ألن)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي معجزة الريح ھذه وكانت)  بالدبور

 لم أي بالياء وقرئ(  تروھا لم وجنودا)  بھا عندھم خبر وال منھا عافية في وكانوا الخندق عرض إال وبينھا نھمبي يكن لم منھا

 النيران وأطفأت الفساطيط أطناب وقطعت األوتاد فقلعت المالئكة عليھم تعالى هللا بعث:  المفسرون قال المشركون يرھا

 كان حتى العسكر جوانب في المالئكة تكبير وكثر الرعب عليھم هللا وأرسل بعض في بعضھا الخيل وجالت القدور وأكفأت

 هللا وكان)  الرعب من عليھم تعالى هللا بعث لما النجاء النجاء:  لھم قال اجتمعوا فإذا إلي ھلم فالن يابني:  يقول خباء كل سيد

 والتحرز الخندق حفر من يعني بالتاء قونالبا عمرو أبي قراءة وھي الخبر على بالياء يعملون:  وقرئ(  بصيرا تعملون بما

 العدو من

 . . . . . من جاؤوكم إذ ) 10 (:  األحزاب

 ) 10 االحزاب (

 فوقكم من منھم طائفة قالت وإذ وكذا واذكر بمعنى نصب موضع في إذ(  منكم أسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ: )  تعالى قوله

 نجد أھل في حصن بن وعيينة نصر بني في مالك بن عوف منه جاء المشرق قبل من أعاله وھو الوادي فوق من يعني

 حرب بن سفيان أبو منه جاء المغرب قبل من الوادي بطن من يعني منكم أسفل ومن أسد بني في األسدي خويلد بن وطليحة

 مع قريظة بني يھود في اليھودي أخطب بن حيي ومعه السلمي األعور أبو وجاء قريش على جحش بن ويزيد مكة أھل على

 فرط من دھشا عدوھا إلى إال تلتفت فلم مالت:  وقيل شخصت أي(  األبصار زاغت وإذا)  الخندق وجه من الطفيل بن عامر

 فلوال حنجرة واحدھا الحالقيم وھي الحناجر بلغت حتى الصدور من أماكنھا عن زالت أي(  الحناجر القلوب وبلغت)  الھول

 ما إذا:  قال كاد إضمار على العرب مذھب على المبالغة معنى على ھو:  وقيل قتادة قاله لخرجت عنھا ضاقت الحلوق أن

 القلب فيرتفع الخوف عند تنفتح الرئة إن:  ويقال تقطر كادت أي دما قطرت أو الشمس حجاب ھتكنا مضرية غضبة غضبنا

 الحناجر القلوب ببلوغ الخوف شدة في روبمض مثل إنه:  وقيل سحره انتفخ:  للجبان يقال ولھذا مثال الحنجرة يبلغ يكاد حتى

 واألظھر فزعھا بلغ:  قال عكرمة عن أيوب عن زيد بن حماد روى عكرمة معناه قال الحياة بقاء مع أماكنھا عن تزل لم وإن

)  الحلق حرف(  النون بزيادة)  والحنجور والحنجرة الحنجرة بلغ اضطرابه لشدة كأنه أي وضربانه القلب اضطراب أراد أنه

 خطاب ھو:  وقيل ينصرون أنھم المؤمنون وظن يستأصلون المسلمين أن المنافقون ظن:  الحسن قال(  الظنونا با وتظنون

 في ألفاتھا فأثبت السورة آخر والسبيال والرسوال الظنونا:  تعالى قوله في القراء واختلف وأصحابه محمد ھلك قلتم أي للمنافقين

 في المصاحف وجميع عثمان مصحف المصحف بخط تمسكا والكسائي عمرو أبي عن وروي عامر وبن نافع والوصل الوقف

 تفعل العرب وألن:  قالوا عليھن يقف لكن بعدھن القراءة يدرج أن للقارئ ينبغي ال:  قال أنه إال عبيد أبو واختاره البلدان جميع

 والجحدري عمرو أبو وقرأ األوائال األواخر تنفرتس القوافال القرح جلبنا نحن:  قال ومصاريعھا أشعارھم قوافي في ذلك

 وألوضعوا:  تعالى قوله في األلف زيدت كما الخط في زائدة ھي:  قالوا معا والوقف الوصل في بحذفھا وحمزة ويعقوب

 بن قال فيه ضرورة وال اللغات أفصح فإنه القرآن بخالف ضرورة فموضع الشعر وأما ھذا وغير كذلك فكتبوھا خاللكم

 بألف المصحف في وخطھن الثالثة الحروف في ألف بغير والرسول والسبيل الظنون قرأ من المصحف يخالف ولم:  نبارياأل

 جاد أبي ألف كفت كما المتأخرة المتطرفة األلف من كفى والسبيل والظنون الرسول أول في والداخلة أطعنا في التي األلف ألن
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 فلما السقوط فيه والنية تسبق التي للحركة دعامة يلحق وما الفتحة منزلة زلتأن األلف أن:  أخرى حجة وفيه ھواز ألف من

 توجب ال الخط في األلف صورة أن على ويعمل سقوطھما الوقف يوجب الواحد كالشيء الفتحة مع األلف كانت ھذا على عمل

 الخط من يحذف مما يشبھھن اوم موسى وعدنا وفي واألرض السماوات فطر وفي سحران في كاأللف وأنھا اللفظ في موضعا

 من لغة على وقرئ الرجال لقيت يقول من لغة على كتب أنه ھي ثالثة حجة وفيه الخط من مسقط وھو اللفظ في موجود وھو

 ومررت بواو الرجلو قام العرب عن رووا أنھم اللغة أھل من جماعة عن يحيى بن أحمد أخبرنا ألف بغير الرجل لقيت:  يقول

 الجيش خالل أبيھا عن عميرة أسائلة:  الشاعر قال كلتيھما الحالتين في بألف الرجال ولقيت والوقف الوصل يف بياء بالرجلي

 الظنونا فاطمة بآل ظننت الثريا أردفت الجوزاء إذا:  اآلخر وقال اللغة ھذه على بناء الركاب في األلف فأثبت الركابا تعترف

: األنباري بن قال الوصل في وحذفھا الوقف في بإثباتھا والكسائي محيصن وبن ركثي بن وقرأ وغيره نافع بنى اللغة ھذه وعلى

 األلف وأن الفتحة بقاء على حرصا السكت عند إليھا احتاج األلف بأن يحتج أن فجائز بألف ووقف ألف بغير وصل ومن

 وتقويھا تدعمھا

 . . . . . المؤمنون ابتلي ھنالك ) 11 (:  األحزاب

 ) 11 االحزاب (

 من المخلص ليتبين المؤمنون اختبر ذلك عند أي الوقت إلى به ويشار للوسط وھناك للبعيد وھنالك المكان من للقريب اھن

 .تحريكا حركوا أي(  شديدا زلزاال وزلزلوا)  والنزال والحصر والجوع والقتال بالخوف االبتالء ھذا وكان المنافق

 وزلزاال زلزاال وزلزلوا وقلقاال قلقاال قلقلته نحو والفتح الكسر فيه وزيج فعالل على المضاعف من مصدر كل:  الزجاج قال

 والجحدري عاصم وقرأ الزاي بكسر العامة وقراءة دحراجا دحرجته نحو الكسر على المضاعف غير ألن أجود والكسر

 لھم يكن لم حتى أماكنھم نع إزاحتھم ھو:  الضحاك وقال شديدا تحريكا بالخوف حركوا أي:  سالم بن قال الزاي بفتح زلزاال

 وھنالك دينه في اضطرب من ومنھم نفسه في اضطرب من فمنھم عليه كانوا عما اضطرابھم إنه:  وقيل الخندق موضع إال

 ھنالك على فيوقف الظنونا با وتظنون يكون أن ويجوز ھنالك على يوقف فال ابتلى فيه العامل يكون أن يجوز

 . . . . . لمنافقونا يقول وإذ ) 12 (:  األحزاب

 ) 12 االحزاب (

 باطال أي(  غرورا إال ورسوله هللا وعدنا ما)  ونفاق شك أي(  مرض قلوبھم في والذين المنافقون يقول وإذا: )  تعالى قوله

 كنوز يعدنا كيف:  الخندق يوم قالوا رجال سبعين من نحو وجماعة قشير بن ومعتب أبيرق بن طعمة أن وذلك القول من

 عند قوله من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أصحاب في فشا لما ذلك قالوا وإنما يتبرز أن أحدنا يستطيع وال وقيصر كسرى

 .اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل النسائي حديث في تقدم ما على الصخرة ضرب
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 . . . . . طائفة قالت وإذ ) 13 (:  األحزاب

 ) 13 االحزاب (

 بن أوس ھنا به وعنى فوقه فما الواحد على تقع الطائفة(  فارجعوا لكم مقام ال يثرب يأھل منھم طائفة قالت وإذ: )  تعالى قوله

 وسماھا المدينة ھي يثرب و باليمين عرابة تلقاھا لمجد رفعت راية ما إذا:  الشماخ فيه يقول الذي أوس بن عرابة والد قيظي

 وسميت:  السھيلي منھا ناحية والمدينة أرض اسم يثرب:  عبيدة أبو وقال وطابة طيبة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 ھذه بعض وفي إرم بن الوذ بن عمالق بن عوض بن مھالئيل بن عميل بن يثرب اسمه العماليق من نزلھا الذي ألن يثرب

 الميم بفتح(  لكم مقام ال)  الجحفة سميت وبھا فيھا السيول بھم فأجحفت الجحفة سكنوا الذين ھم عميل وبنو اختالف األسماء

 موضعا أو إقامة ال أي يقيم أقام من مصدرا يكون الميم بضم:  حيوة وأبو والجحدري والسلمي حفص وقرأ العامة قراءة

 عسكر من بالھروب أمروھم منازلكم إلى أي(  فارجعوا)  فيه تقيمون لكم موضع ال أي مكان اسم فھو فتح ومن فيه يقيمون

 يحملكم الذي ما:  المنافقين من وأصحابه سلول بن أبي بن هللا لعبد اليھود قالت:  عباس بن قال)  وسلم ليهع هللا صلى(  النبي

 منھم فريق ويستأذن: )  تعالى قوله آمنون فأنتم القوم مع فإنا المدينة إلى فارجعوا وأصحابه سفيان أبي بيد أنفسكم قتل على

 أوس ذلك قال:  رومان بن يزيد وقال عباس بن قول في الحارث بن حارثة بنو ھمو بالمدينة منازلھم إلى الرجوع في(  النبي

 ممكنة:  وقيل العدو يلي مما وھي بحصينة ليست ضائعة سائبة أي(  عورة بيوتنا إن يقولون)  قومه من مإل عن قيظي بن

 وبيوت عور فھو عورا المكان عور:  يقال دخولھا يسھل كان إذا عورة وذات معورة دار:  يقال الرجال من لخلوھا للسراق

 عباس بن وقرأ الھروي قاله عورة فھو مستور وال بممنوع ليس مكان وكل عورة ذات عورة:  وقيل معور فھو وأعور عورة

 إذا عورة فالن دار:  العرب تقول خلل فيھا الجدران قصيرة يعني الواو بكسر عورة:  العطاردي رجاء وأبو ومجاھد وعكرمة

 وال معورا البيت في تلق لم تلقھم متى:  الشاعر قال والطعن للضرب خلل فيه بدا إذا الفارس أعور وقد ةحصين تكن لم

 إذا المكان أعور يقال:  النحاس حرب أو ثغر في منه يتخوف خلل كل والعورة:  الجوھري مرمال الجار وال مفجوعا الضيف

 رجل:  قولھم ومثله شاذ فھو عورة في الواو كسر ومن:  المھدوي الخلل موضع فيه تبين إذا الفارس وأعور عورة فيه تبينت

 وماھي: )  تعالى قال ثم ومول روح أصلھما مال ورجل راح كيوم عار:  فيقال يعل أن القياس وكان له شيء ال أي عور

 الدين من:  وقيل القتل من:  قيل الھرب إال مايريدون أي(  فرارا إال يريدون إن)  ذكروه فيما عليھم وردا لھم تكذيبا(  بعورة

 الخندق يوم مراكزھم يتركوا أن وھموا سلمة وبني حارثة بني:  األنصار من قبيلتين في نزلت اآلية ھذه أن النقاش وحكى

 هللا إذ به ھممنا كنا ما ساءنا ما وهللا:  قالوا اآلية ھذه نزلت فلما اآلية تفشال أن منكم طائفتان ھمت إذ:  تعالى هللا أنزل وفيھم

 قيظي بن أوس واآلخر أوس بن عرابة أبو أحدھما حارثة بني من األنصار من رجالن منھم استأذنه الذي:  السدي وقال ولينا

 إذنه بغير رجال ثمانون ورجع:  الضحاك قال
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 . . . . . عليھم دخلت ولو ) 14 (:  األحزاب

 ) 14 االحزاب (

 الجانب وھو قطر الواحد وجوانبھا نواحيھا من أي المدينة أو البيوت وھي ( أقطارھا من عليھم دخلت ولو: )  تعالى قوله

 الباقون وقرأ بالقصر كثير وبن نافع قراءة على ھذا لجاءوھا أي(  ألتوھا الفتنة سئلوا ثم)  القطر في لغة القتر وكذلك والناحية

 عليه هللا صلى(  النبي أصحاب أن:  الحديث في جاء وقد حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھو أنفسھم من ألعطوھا أي بالمد

 على ويدل اإلعطاء من المد قراءة على دليل وفيه بالال إال سألوه ما أعطى فكل الشرك ويسألون هللا في يعذبون كانوا) وسلم

:  وجھان ھنا الفتنة وفي مقصورا ألتوھا على يدل فھذا األدبار اليولون قبل من هللا عاھدوا كانوا ولقد:  قوله القصر قراءة

 وما)  الحسن قاله مسرعين إليه ألجابوا الشرك سئلوا ثم الثاني الضحاك قاله إليه ألسرعوا العصبية في القتال سئلوا أحدھما

 أي:  المفسرين أكثر وقال والفراء والحسن والقتيبي السدي قاله يھلكوا حتى قليال إال الكفر إعطاء بعد بالمدينة أي(  بھا تلبثوا

 األحزاب بھم اختلطت فلو نفاقھم ولفرط نياتھم لضعف وذلك مسرعين بالشرك وألجابوا قليال إال الشرك فتنة عن بسوااحت وما

 الكفر ألظھروا

 . . . . . عاھدوا كانوا ولقد ) 15 (:  األحزاب

 ) 15 االحزاب (

 ورأوا بدر عن غابوا أنھم وذلك:  قتادة قال بدر وبعد الخندق غزوة قبل من أي(  قبل من هللا عاھدوا كانوا ولقد: )  تعالى قوله

 يوم ھموا حارثة بنو ھم:  رومان بن يزيد وقال لنقاتلن قتاال هللا أشھدنا لئن فقالوا والنصر الكرامة من بدر أھل هللا أعطى ما

 وكان)  أنفسھم من أعطوه الذي لھم هللا فذكر لمثلھا يعودوا أال هللا عاھدوا نزل ما فيھم نزل فلما سلمة بني مع يفشلوا أن أحد

 العقبة ليلة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بايعوا رجال سبعون ھم:  والكلبي مقاتل قال عنه مسئوال أي(  مسئوال هللا عھد

 مما تمنعوني أن لنفسي وأشترط شيئا به تشركوا وال تعبدوه أن لربي أشترط: )  فقال ماشئت ولربك لنفسك اشترط: وقالوا

) اآلخرة في والجنة الدنيا في النصر لكم: )  قال هللا يانبي ذلك فعلنا إذا لنا فما:  فقالوا)  وأوالدكم وأموالكم نساءكم همن تمنعون

 القيامة يوم عنه ليسألھم هللا أن أي مسئوال هللا عھد وكان:  تعالى قوله فذلك

 . . . . . ينفعكم لن قل ) 16 (:  األحزاب

 ) 16 االحزاب (

 ال وإذا)  الفرار ينفع فال قتل أو مات أجله حضر من أي(  القتل أو الموت من فررتم إن الفرار ينفعكم لن قل: )  تعالى قوله

 الحضرمي يعقوب عن الساجي وروى فقريب آت ھو ما وكل آجالكم تنقضي أن إلى الفرار بعد الدنيا في أي(  قليال إال تمتعون

 فھذا إعمالھا ويجوز ملغاة وإذا تمتعون وال بمعنى والرفع إذا ب نصب تمتعوا ال ذاوإ الروايات بعض وفي بياء يمتعون ال وإذا

 .أكرمك إذا:  فقلت بھا نصبت مبتدأة كانت فإذا والفاء الواو قبلھا كان إذا حكمھا
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 . . . . . ذا من قل ) 17 (:  األحزاب

 )17 االحزاب (

 أي(  رحمة بكم أراد أو)  ھالكا أي(  سوءا بكم أراد إن)  منه عكميمن أي(  هللا من يعصمكم الذي ذا من قل: )  تعالى قوله

 ينصرھم ناصرا وال ينفعھم قريبا ال أي(  نصيرا وال وليا هللا دون من لھم يجدون وال)  وعافية ونصرا خيرا

 . . . . . هللا يعلم قد ) 18 (:  األحزاب

 ) 18 االحزاب (

 وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن الناس يصدوا ألن منكم المعترضين أي(  منكم الموقين هللا يعلم قد: )  تعالى قوله

 وغيرھم الحجاز أھل لغة على(  إلينا ھلم إلخوانھم والقائلين)  التكثير على وعوق عنه صرفني أي كذا عن عاقني من مشتق

 الفتح على وبنيت استخفافا األلف حذفت ثم لم إليھا ضمت للتنبيه التي ھا:  األصل ألن للمرأة وھلمي للجماعة ھلموا:  يقولون

 المنع والعوق ويعوق يثبط من منكم أي طائفتان وھؤالء أقبل ھلم ومعنى تنصرف ال ألنھا الضم وال الكسر فيھا يجز ولم

 القائلينو المنافقون وأصحابه أبي بن هللا عبد ھم:  مقاتل قال واحد بمعنى واعتاقه وعوقه عوقا يعوقه عاقه:  يقال والصرف

 معه ومن ھالك وھو رأس أكلة إال وأصحابه محمد ما:  للمسلمين قالوا المنافقون أنھم أحدھا:  أقوال ثالثة فيھم ھلم ألخوانھم

 وإن ھالك فإنه محمدا وفارقوا إلينا تعالوا أي إلينا ھلم:  المنافقين من إلخوانھم قالوا قريظة بني من اليھود أنھم الثاني إلينا فھلم

 الرماح بين)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أصحاب من رجال أن:  زيد بن حكاه ما والثالث أحدا منكم يبق لم ظفر إن سفيان أبا

 وهللا كذبت:  له فقال وبصاحبك بك أحيط قد أي وبصاحبك بك تبع قد إلي ھلم:  وأبيه أمه من وكان أخوه فقال والسيوف

 قد:  تعالى بقوله السالم عليه جبريل عليه نزل قد فوجده ليخبره)  وسلم عليه هللا ىصل(  هللا رسول إلى وذھب بأمرك ألخبرنه

 انطلق األحزاب يوم ھذا زيد بن قال:  ولفظه أيضا والثعلبي الماوردي ذكره إلينا ھلم إلخوانھم والقائلين منكم المعوقين هللا يعلم

 الرماح بين ونحن ھذا في أنت:  له فقال ونبيذ وشواء رغيف ديهي بين أخاه فوجد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عند من رجل

(  النبي إلى فذھب كذبت:  فقال أبدا محمد بھا يستقل ال به تحلف والذي وألصحابك لك تبع فقد ھذا إلى ھلم:  فقال والسيوف

 ال:  وقيل الموت من خوفا(  ليالق إال البأس يأتون وال)  اآلية بھذه جبريل عليه نزل قد فوجده يخبره)  وسلم عليه هللا صلى

 وسمعة رياء إال القتال يحضرون

 . . . . . فإذا عليكم أشحة)  19 (:  األحزاب

 ) 19 االحزاب (

 بالقتال:  وقيل وقتادة مجاھد قاله هللا سبيل في والنفقة الخندق في بالحفر أي عليكم بخالء أي(  عليكم أشحة: )  تعالى قوله

 .ومساكينكم فقرائكم لىع بالنفقة:  وقيل معكم
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 أن إحداھا:  جھات أربع من الفراء عند ونصبه الزجاج قال الحال على وانتصب السدي قاله أصابوھا إذا بالغنائم أشحة:  وقيل

 وال عنده ويجوز أشحة والقائلين:  التقدير يكون أن ويجوز أشحة يعوقون بمعنى نصبا عنده يكون أن ويجوز الذم على يكون

 وال المعوقين فيه العامل يكون أن يجوز وال:  النحاس بالغنيمة الفقراء على أشحة يأتونه أنھم أي أشحة قليال إال سالبأ يأتون

 أربعة من ينتصب فھو باألول متعلق أشحة ألن تام غير قليال إال:  األنباري بن والموصول الصلة بين يفرق لئال القائلين

 على اإلنفاق عن ويشحون القتال عن يعوقون الذين هللا يعلم قد:  قال كأنه عوقينالم من القطع على تنصبه أن أحدھا: أوجه

 يأتون في مما القطع على تنصبه أن ويجوز أشحة وھم أي القائلين من القطع على منصوبا يكون أن ويجوز المسلمين فقراء

 قوله على تقف أن يحسن الرابع الوجه ھذا نفم الذم على أشحة تنصب أن ويجوز بخالء جبناء إال البأس يأتون وال:  قال كأنه

 الخوف جاء فإذا)  فيه العامل وھو سلقوكم في المضمر من حال الخير على أشحة ومثله حسن وقف عليكم أشحة قليال إال: 

 ددامح وشماال يمينا ينظر الجبان سبيل وكذا بالجبن وصفھم(  الموت من عليه يغشى كالذي أعينھم تدور إليك ينظرون رأيتھم

 هللا صلى(  النبي من الخوف الثاني السدي قاله أقبل إذا العدو قتال من أحدھما وجھان الخوف وفي عليه غشى وربما بصره

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ومن األول القول على القتال من خوفا إليك ينظرون رأيتھم شجرة بن قاله غلب إذا)  وسلم عليه

 كل من القتل يأتيھم أن حذرا خوفھم لشدة:  وقيل جھة إلى النظر منھم يصح ال حتى عقولھم ابلذھ أعينھم تدور الثاني على

 وأصل بليغا كان إذا ومصالق مسالق وخطيب بالصاد صلقوكم الفراء وحكى(  حداد بألسنة سلقوكم الخوف ذھب فإذا)  جھة

 المجد فيھم األعشى قال)  والشاقة والحالقة صالقةال هللا لعن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قول ومنه الصوت الصلق

 أعطنا أعطنا:  يقولون الغنيمة قسمة وقت في فيكم ألسنتھم بسطوا ومعناه:  قتادة قال السالق والخاطب فيھم والنجدة والسماحة

 ألن حسن قول ھذا:  النحاس قال وأخوفھم قوم أجبن البأس ووقت لسانا وأبسطھم قوم أشح الغنيمة فعند معكم شھدنا قد فإنا

: السلق الشديد بالكالم آذوكم المعنى:  القتبي وقال عليكم واإلحتجاج مخاصمتكم في بالغوا المعنى:  وقيل الخير على أشحة بعده

:  وقيل سالم بن يحيى قاله الغنيمة على أي الخير على أشحة انحنينا حتى بنواھل ھوازنا سلقنا ولقد:  الشاعر قول ومنه األذى

 على كافر والمنافق اإليمان ظاھرھم كان وإن بقلوبھم يعني يؤمنوا لم أولئك السدي قاله هللا سبيل في ينفقوه أن المال على

 ذلك وكان)  بھا تعالى هللا وجه يقصدوا لم إذا عليھا يثبتھم لم أي(  أعمالھم هللا فأھبط)  بالكفر لھم وجل عز هللا لوصف الحقيقة

 ھينا هللا على عملھم إحباط وكان الثاني ھينا هللا على نفاقھم وكان أحدھما:  جھينو يحتمل(  يسيرا هللا على

 . . . . . لم األحزاب يحسبون ) 20 (:  األحزاب

 ) 20 االحزاب (

 في يتباعدوا لم ولكنھم انصرفوا وكانوا ينصرفوا لم األحزاب يظنون لجبنھم أي(  يذھبوا لم األحزاب يحسبون: )  تعالى قوله

 مع يكونوا أن تمنوا(  األعراب في بادون أنھم لو يودوا)  للقتال إليھم األحزاب يرجع وإن أي(  األحزاب يأت وإن)  رالسي

 وغزى غاز مثل وبدى باد:  يقال األعراب في بدى أنھم لو مصرف بن طلحة وقرأ للدوائر وتربصا القتل من حذرا األعراب

 وھو البدو من الكلمة وأصل والفتح بالكسر والبداوة البداوة وھي البادية إلى جخر إذا يبدو فالن بدا وصوام صائم مثل ويمد

 يتحدثون)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أخبار عن أي أنبائكم عن يتساءلون رويس رواية في يعقوب وقرأ(  يسألون)  الظھور

 القتال مشاھدة غير من أنبائكم عن سائلون نبادو أنھم لو يودوا أي وأحزابه سفيان أبو غلب أما وأصحابه محمد ھلك أما: 
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 لم من المدينة أطراف في منھم كان:  وقيل أصيبوا وھل المؤمنين أخبار عن يسألون لجبنھم أبدا ھم أي:  وقيل جبنھم لفرط

 بالنبل ارمي أي(  قليال إال قاتلوا ما فيكم كانوا ولو)  المسلمين ھزيمة ويتمنون أخباركم عن يسألون جعلوا الخندق يحضر

 كثيرا قليله لكان  ذلك كان ولو والسمعة الرياء طريق على والحجارة

 . . . . . لكم كان لقد ) 21 (:  األحزاب

 ) 21 االحزاب (

 قدوة لكم كان أي القتال عن للمتخلفين عتاب ھذا(  حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد: )  تعالى قوله األولى مسألتان فيه

 أسوة عاصم وقرأ القدوة واألسوة الخندق إلى خروجه في هللا دين لنصرة نفسه بذل حيث)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي في

:  الواحدة في كسر من لغة على الضم في عنده والعلة الفراء عند واحد فيھما والجمع لغتان وھما بالكسر الباقون الھمزة بضم

 لغتان والكسر بالضم واإلسوة واألسوة:  الجوھري ولحى ولحية وكسا وةكس فيقولون الياء وذوات الواو ذوات بين الفرق

 أسوة هللا رسول في لكم كان لقد عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك عن الھجري حسان بن عقبة وروي وإسي أسى والجمع

 ولم مالك عن حسان بن قبةع به تفرد:  وقال أحمد بكر أبو الخطيب ذكره)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي جوع في:  قال حسنة

 أفعاله جميع في به فيقتدى به يتعزى أي به مايتأسى واألسوة القدوة األسوة(  أسوة: )  تعالى قوله الثانية اإلسناد بھذا إال أكتبه

 وشاكرا محتسبا صابرا إال يلف ولم بطنه وجاع حمزة عمه وقتل رباعيته وكسرت وجھه شج فلقد أحواله جميع في به ويتعزى

 عن بطوننا عن ورفعنا الجوع)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى شكونا:  قال طلحة أبي عن مالك بن أنس وعن اضيار

(  وقال غريب حديث:  فيه وقال الترمذي عيسى أبو خرجه حجرين عن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فرفع حجر حجر

 سعيد قال اآلخر واليوم هللا يرجو كان لمن)  تقدم وقد)  يعلمون ال فإنھم لقومي اغفر اللھم: )  شج لما)  وسلم عليه هللا صلى

 هللا ثواب يرجو كان لمن أي:  وقيل األفعال جزاء فيه الذي بالبعث ويصدق بإيمانه هللا لقاء يرجو كان لمن المعنى:  جبير بن

 ليست الجمع في التي العلة ألن لواحد كان إذا ألف غيرب إال يرجو يكتب أن النحويين من الحذاق عند يجوز وال اآلخر اليوم في

 ألن البصريون يجيزه وال لكم:  قوله من بدل لمن إن:  وقيل لثوابه ورجاء عقابه من خوفا(  كثيرا هللا وذكر)  الواحد في

 الخطاب بھذا أريد نفيم واختلف الخبر ولكم كان أسم وأسوة حسنة ب متعلقة لمن من الالم وإنما المخاطب من اليبدل الغائب

 واختلف اآلخر واليوم هللا يرجو كان لمن:  لقوله المؤمنون الثاني خطابھم من ماتقدم على عطفا المنافقون أحدھما:  قولين على

 يقوم حتى اإليجاب على أحدھما: (  قولين على اإلستحباب على أو اإليجاب على ھي ھل السالم عليه بالرسول األسوة ھذه في

 الدين أمور في اإليجاب على يحمل أن ويحتمل اإليجاب على دليل يقوم حتى االستحباب على الثاني اإلستحباب على دليل

 الدنيا أمور في االستحباب وعلى

 . . . . . المؤمنون رأى ولما ) 22 (:  األحزاب

 ) 22 االحزاب (

 قوله يريد(  هللا وعدنا ما ھذا قالوا)  القلب لىع راء:  يقول من العرب ومن(  األحزاب المؤمنون رأى ولما: )  تعالى قوله

 الخندق يوم األحزاب رأوا فلما اآلية قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم:  البقرة سورة في تعالى
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 خطب:  قال جده عن أبيه نع المزني عمرو بن هللا عبد بن كثير رواه ثان وقول قتادة قاله ورسوله هللا وعدنا ما ھذا:  قالوا

 على يعني عليھا ظاھرة أمتي أن السالم عليه جبريل أخبرني: )  فقال األحزاب ذكرت عام)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 بعد بالنصر وعدنا إذ صادق موعد  الحمد:  وقالوا المسلمون فاستبشر)  بالنصر فأبشروا كسرى ومدائن الحيرة قصور

 الذي بمعنى ما جعلت إن وعدنا وما الماوردي ذكره ورسوله هللا وعدنا ما ھذا:  المؤمنون فقال األحزاب فطلعت الحصر

 إلى النظر زادھم وما:  الفراء قال(  وتسليما إيمانا إال زادھم وما)  عائد إلى تحتج لم مصدرا جعلتھا وإن محذوفة فالھاء

 بالرب إيمانا إال الرؤية زادھم ما:  والمعنى حقيقي غير الرؤية وتأنيث الرؤية على يدل رأى:  سليمان بن علي وقال األحزاب

 السالم عليه قام الخندق في المقام وطال المسلمين على األمر اشتد ولما لجاز زادوھم ما:  قال ولو الحسن قاله للقضاء وتسليما

)  الجنة وله بخبرھم ليأتينا يذھب من: )  وقال صرالن من هللا وعده ما وتوقع الليالي بعض في الفتح مسجد عليه الذي التل على

 الليلة منذ كالمي تسمع ألم: )  فقال حذيفة فقال)  ھذا من: )  وقال جانبه إلى فنظر أحد يجبه فلم وثالثا ثانيا وقال أحد يجبه فلم

 وتأتيني كالمھم فتسمع قومال في تدخل حتى انطلق: )  قال والقر الضر أجيبك أن منعني هللا رسول يا فقلت:  حذيفة قال) 

 فانطلق)  تأتيني حتى شيئا تحدث وال انطلق إلي ترده حتى شماله وعن يمينه وعن خلفه ومن يديه بين من احفظه اللھم بخبرھم

 ھمي اكشف المضطرين مجيب ويا المكروبين صريخ يا: )  يقول يده)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ورفع بسالحه حذيفة

 رسول فخر)  عدوك ھول وكفاك دعوتك سمع قد هللا إن: )  وقال جبريل فنزل)  أصحابي وحال حالي ترى فقد يوكرب وغمي

)  أصحابي ورحمت رحمتني كما شكرا شكرا: )  يقول وھو عينيه وأرخى يديه وبسط ركبتيه على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 .بذلك حابهأص فبشر ريحا عليھم مرسل تعالى هللا أن جبريل وأخبره

 طرحته إال بناء وال أطفأتھا إال نارا لھم تركت فما حصباء فيھا شديدة ريح فأقبلت تتقد نيرانھم وإذا إليھم فانتھيت:  حذيفة قال

 حصن بن عيينة كذلك وفعل النجاء النجاء:  قريش في وصاح راحلته إلى سفيان أبو وقام الحصباء من يتترسون وجعلوا

 من وبه المدينة إلى فعاد)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وأصبح األحزاب وتفرقت حابس بن رعواألق عوف بن والحارث

 السماء أھل تضعه ولم السالح وضعت: )  فقال جبريل فأتاه رأسه تغسل فكانت بغسول فاطمة فجاءته هللا شاء ما الشعث

 حتى السالح قعقعة أسمع مازلت:  سفيان أبو وقال)  قريظة بني إلى انھض قال ثم الروحاء بھم جاوزت حتى أتبعھم مازلت

 الروحاء جاوزت

 . . . . . رجال المؤمنين من ) 23 (:  األحزاب

 ) 24:  23 االحزاب (

 قضى من فمنھم)  النعت موضع في صدقوا ألن بالنكرة اإلبتداء وصلح باإلبتداء رفع(  رجال المؤمنين من: )  تعالى قوله

 نحبت:  منه تقول والعھد النذر:  والنحب المجرور في والخبر ينتظر من ومنھم وكذا باإلبتداء رفع موضع في من(  نحبه

 نحبا علينا المجد نحب قد:  آخر وقال المتكرم الماجد بتاج أحق إنھم الناس على كلب نحبت وإذا:  الشاعر قال بالضم أنحب

 .وباطل ضالل أم فيقضى أنحب:  آخر وقال
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 هللا صلى(  هللا رسول مع بدرا يشھد ولم به سميت النضر بن أنس عمي قال:  قال أنس عن لترمذيوا ومسلم البخاري وروى

 مع مشھدا هللا أراني لئن وهللا أما عنه غبت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول شھده مشھد أول:  فقال عليه فكبر)  وسلم عليه

 هللا صلى(  هللا رسول مع فشھد غيرھا يقول أن فھاب:  قال أصنع ما هللا ليرين بعد فيما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 أحد دون أجدھا الجنة لريح واھا:  قال أين عمرو أبا يا:  فقال مالك بن سعد فاستقبله القابل العام من أحد يوم)  وسلم عليه

 أخي عرفت فما:  النضر بنت ربيعال عمتي فقالت ورمية وطعنة ضربة بين ما وثمانون بضع جسده في فوجد قتل حتى فقاتل

 لفظ تبديال بدلوا وما ينتظر من ومنھم نحبه قضى من فمنھم عليه هللا عاھدوا ما صدقوا رجال اآلية ھذه ونزلت ببنانه إال

 عاھدوا ما صدقوا رجال المؤمنين من تعالى قوله في عنھا هللا رضي عائشة وقالت صحيح حسن حديث ھذا:  وقال الترمذي

 هللا صلى(  النبي فقال يده أصيبت حتى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مع ثبت هللا عبيد بن طلحة منھم:  اآلية هعلي هللا

 ألعرابي قالوا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أصحاب أن:  عنه الترمذي وفي)  الجنة طلحة أوجب) : )  وسلم عليه

 سأله ثم عنه فأعرض األعرابي فسأله ويھابونه يوقرونه مسألته على يجترئون ال وكانوا ھو من نحبه قضى عمن سله:  جاھل

 السائل أين: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي رآني فلما خضر ثياب وعلي المسجد باب من اطلعت إني ثم عنه فأعرض

 إال نعرفه ال غريب حسن حديث ھذا:  قال)  نحبه قضى ممن ھذا: )  قال هللا رسول يا أنا:  األعرابي قال)  نحبه قضى عمن

 على مر أحد من انصرف حين)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن ھريرة أبي عن البيھقي وروى بكير بن يونس حديث من

 هللا عاھدوا ما صدقوا رجال المؤمنين من:  اآلية ھذه تال ثم له ودعا عليه فوقف طريقه على مقتول وھو عمير بن مصعب

 القيامة يوم هللا عند شھداء ھؤالء أن أشھد: )  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم تبديال إلى نحبه قضى من نھمفم عليه

 ما على مات أي الموت النحب:  وقيل)  عليه ردوا إال القيامة يوم إلى أحد عليھم يسلم ال بيده نفسي والذي وزوروھم فأتوھم

 بعد الحارثيون فر عشية الرمة ذو وقال مات إذا نحبه فالن قضى:  يقال والمدة لوقتا أيضا والنحب عباس بن عن عليه عاھد

 والمعنى باآلية المراد وليس نحب عندھم مالي:  قائلھم يقول والھمة الحاجة أيضا والنحب ھوبر الخيل ملتقى في نحبه قضى ما

 معاذ بن وسعد حمزة مثل قتل حتى بعھده الوفاء على جھده بذل من منھم أي أوال قدمنا كما النذر بالنحب الموضع ھذا في

 قضى من فمنھم قرأ أنه عباس بن عن روي وقد ونذرھم عھدھم بدلوا وما الشھادة ينتظر من ومنھم وغيرھم النضر بن وأنس

 وألن جماعاإل لخالفه مردود العلم أھل عند الحديث وھذا:  األنباري بكر أبو قال تبديال بدل من ومنھم ينتظر من ومنھم نحبه

 مبدل جماعتھم من وجد وما مغير فيھم يعرف فما والوفاء بالصدق وشرفھم هللا مدحھم الذين والرجال المؤمنين على طعنا فيه

 المنافقين ويعذب)  بصدقھم اآلخرة في الصادقين ليجزي بالجھاد هللا أمر أي(  بصدقھم الصادقين هللا ليجزي)  عنھم هللا وضي

 كان هللا إن)  الموت قبل عليھم تاب يعذبھم أن يشأ لم وإن للتوبة يوفقھم لم يعذبھم أن شاء إن أي(  ءشا إن)  اآلخرة في( 

 ) رحيما غفورا
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 . . . . . الذين هللا ورد ) 25 (:  األحزاب

 ) 25 االحزاب (

 ھنا ھا كفروا الذين قالت:  عائشة ىإل يرفعه عمرو بن محمد قال(  خيرا ينالوا لم بغيظھم كفروا الذين هللا ورد: )  تعالى قوله

 ريحا عليھم أرسل بأن(  القتال المؤمنين هللا وكفى)  نجد إلى عيينة ورجع تھامة إلى سفيان أبو رجع بدر بن وعيينة سفيان أبو

 .لباليغ(  عزيزا)  أمره(  قويا هللا وكان)  بالرعب قريظة أمر فكفى صياصيھم إلى قريظة بنو ورجعت رجعوا حتى وجنودا

 . . . . . ظاھروھم الذين وأنزل ) 26 (:  األحزاب

 ) 27:  26 االحزاب( 

 بنو وھم وغطفان قريشا:  األحزاب عاونوا الذين يعني(  صياصيھم من الكتاب أھل من ظاھروھم الذين وأنزل: )  تعالى قوله

 وأصبحت صرعى الثيران حتفأصب:  الشاعر قال صيصة واحدھا حصونھم أي(  صياصيھم من)  خبرھم مضى وقد قريظة

 إليه فجئت:  الصمة بن دريد قال صيصة:  واللحمة السداة يسوي بھا التي الحائك لشوكة قيل ومنه الصياصيا يبتدرن تميم نساء

 بھا تمتنع ألنھا قرونھا البقر وصياصي رجله في التي الديك صيصة:  ومنه الممدد النسيج في الصياصي كوقع تنوشه والرماح

 وھم(  تقتلون فريقا الرعب قلوبھم في وقذف)  أصله أي صئصئه هللا جذ:  ويقال األسنة مكان الرماح في تركب نتكا وربما

 قال بعد(  تطئوھا لم وأرضا وأموالھم وديارھم أرضھم وأورئكم)  ماتقدم على والذرية النساء وھم(  فريقا وتأسرون)  الرجال

 وقال مكة أنھا نتحدث كنا:  قتادة وقال إياھا هللا فوعدھم نالوھا يكونوا ولم حنين يعني:  ومقاتل زيد وبن رومان بن يزيد

:  وجھان فيه(  قديرا شيء كل على هللا وكان)  القيامة يوم إلى تفتح أرض كل:  عكرمة وقال والروم فارس ھي:  الحسن

 قدير والقرى الحصون من يفتحه أن أراد ما على الثاني إسحاق بن محمد قاله قدير عفو أو نقمة من بعباده أراد ما على أحدھما

 تأسرون:  ويقال تعالى العجز عليه يجوز وال قدرته الترد قديرا وعدكموه مما شيء كل على هللا وكان:  وقيل النقاش قاله

 .الفراء حكاه(  وضمھا السين بكسر)  وتأسرون

 . . . . . النبي أيھا يا ) 28 (:  األحزاب

 ) 29:  28 االحزاب (

 المنع من تقدم ما بمعنى متصلة اآلية ھذه:  علماؤنا قال(  ألزواجك قل النبي أيھا يا: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثمان هفي

 في زيادة:  وقيل الدنيا عرض من شيئا سألنه:  قيل الزوجات ببعض تأذى قد وكان)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إيذاء من

 الدنيا بين وتخييرھن عليھن اآلية ھذه بتالوة)  وسلم عليه هللا صلى(  أمر:  وقيل بعض على ضھنبع بغيرة اذينه:  وقيل النفقة

 نساءه يخير أن)  وسلم عليه هللا صلى(  أمر تخييرھا عليه فليس زوجة ملك من إن:  تعالى هللا رحمه الشافعي وقال واآلخرة

 خزائن مفاتيح عليه وعرض ملكا نبيا يكون أن بين)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي خير سبحانه هللا أن ذلك وجملة فاخترنه
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 عز هللا أمره المنزلتين أعلى وھي اختارھا فلما فاختارھا بالمسكنة عليه فأشار جبريل فشاور مسكينا نبيا يكون أن وبين الدنيا

 ألجله التخيير أوجب الذي السبب نإ:  وقيل له تنزيھا الشدة على معه المقام يكره من فيھن كان فربما زوجاته يخير أن وجل

 إال فأبت بالزعفران وقيل بالذھب وطالھا فضة من حلقة لھا فصاغ ذھب من حلقة لھا يصوغ أن سألته أزواجه من امرأة أن

 روى أعلم فا الفراق اختارت منھن واحدة إن:  وقيل ورسوله هللا اخترنا فقلن فخيرھن التخيير آية فنزلت ذھب من تكون أن

 فوجد )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول على يستأذن بكر أبو دخل:  قال هللا عبد بن جابر عن لمسلم واللفظ ومسلم بخاريال

 عليه هللا صلى(  النبي فوجد له فأذن فاستأذن عمر جاء ثم فدخل بكر ألبي فأذن:  قال منھم ألحد يؤذن لم ببابه جلوسا الناس

 يا:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أضحك شيئا ألقولن وهللا فقال:  قال ساكتا اواجم نساؤه حوله جالسا)  وسلم

: )  وقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فضحك عنقھا فوجات إليھا فقمت النفقة سألتني خارجة بنت رأيت لو هللا رسول

 تسألن:  يقول كالھما عنقھا يجأ حفصة إلى عمر وقام عنقھا يجأ عائشة إلى بكر أبو فقام)  النفقة يسألنني ترى كما حولي ھن

 ثم عنده ليس أبدا شيئا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول نسال ال وهللا:  فقلن عنده ليس ما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 عظيما أجرا منكن للمحسنات بلغ ىحت ألزواجك قل النبي أيھا يا:  اآلية ھذه عليه نزلت ثم وعشرين تسعا أو شھرا اعتزلھن

 وما:  قالت)  أبويك تستشيري حتى فيه تعجلي أال أحب أمرا عليك أعرض أن أريد إني عائشة يا: )  فقال بعائشة فبدأ:  قال

 تخبر الأ وأسألك اآلخرة والدار ورسوله هللا أختار بل أبوي أستشير هللا رسول يا أفيك:  قالت اآلية عليھا فتال هللا رسول يا ھو

 معلما بعثني ولكن متعنتا وال معنتا يبعثني لم هللا إن أخبرتھا إال منھن امرأة تسألني ال: )  قال قلت بالذي نسائك من امرأة

 بي بدأ أزواجه بتخيير)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أمر:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن الترمذي وروى)  ميسرا

 ليأمراني يكونا لم أبوي أن علم وقد:  قالت)  أبويك تستأمري حتى تستعجلي أال عليك فال أمرا لك ذاكر إني عائشة يا: )  فقال

 وأسرحكن أمتعكن فتعالين وزينتھا الدنيا الحياة تردن كنتن إن ألزواجك قل النبي أيھا يا:  يقول هللا إن: )  قال ثم قالت بفراقه

 اآلخرة والدار ورسوله هللا أريد فإني أبوي أستأمر ھذا أفي:  فقلت)  عظيما أجرا منكن للمحسنات بلغ حتى جميال سراحا

 صلى(  النبي أمر وأما:  العلماء قال صحيح حسن حديث ھذا:  قال فعلت ما مثل)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج وفعل

 من ويعلم فراقه تختار أن على الشباب فرط يحملھا أن يخاف وكان يحبھا كان ألنه أبويھا تشاور أن عائشة)  وسلم عليه هللا

  . بفراقه عليھا يشيران ال أنھما أبويھا

 ولم عليھا عقد من ومنھن بھا دخل من منھن أزواج)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي كان(  ألزواجك قل: )  تعالى قوله الثانية

 وكانت كالب بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن لدخوي بنت خديجة:  فأولھن معھا نكاحه يتم فلم خطبھا من ومنھن بھا يدخل

 وولدت مناف عبد اسمه غالما منه ولدت عائذ بن عتيق عند قبله وكانت األسدي النباش بن زرارة واسمه ھالة أبي عند قبله

 ندھ بن ھند الطاعون زمن إلى عاش الذي إن:  ويقال فيه فمات الطاعون زمن إلى وعاش ھالة أبي بن ھند ھالة أبي من

 خديجة على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يتزوج ولم هللا رسول واربيب ھنداه بن واھند:  مات حين تقول نادبته وسمعت

 النبوة من مضى أن بعد وتوفيت سنة أربعين بنت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوجھا يوم وكانت ماتت حتى غيرھا

 قال إبراھيم غير منھا أوالده وجميع به آمنت امرأة أول وھي سنة وستون خمس توفيت حين لھا وكان عشر:  وقيل سنين سبع

 في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ونزل بالحجون دفناھا حتى منزلھا من بھا فخرجنا خديجة توفيت:  حزام بن حكيم

 قديما أسلمت العامرية شمس عبد بن قيس بن زمعة بنت سودة:  ومنھن عليھا الصالة الجنازة سنة يومئذ تكن ولم حفرتھا
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 فلما الثانية الھجرة في الحبشة أرض إلى جميعا وھاجرا أيضا وأسلم عمرو بن السكران له يقال لھا عم بن عند وكانت وبايعت

 بمكة بھا ودخل فتزوجھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خطبھا حلت فلما بالحبشة مات:  وقيل زوجھا مات مكة قدما

 في مذكور ھو حسبما لعائشة ليلتھا وجعلت نسائه في يدعھا وأن يفعل أال فسألته طالقھا أراد كبرت فلما المدينة إلى بھا وھاجر

 بن لجبير مسماة وكانت الصديق بكر أبي بنت عائشة:  ومنھن وخمسين أربع سنة شوال في بالمدينة وتوفيت فأمسكھا الصحيح

 رسول فتزوجھا رفيقا سال جبير من أسلھا دعني هللا رسول يا:  بكر أبو فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فخطبھا مطعم

 تسع عنده وبقيت تسع بنت وھي بالمدينة بھا وبنى سنين بثالث وقيل بسنتين الھجرة قبل بمكة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا

 وقيل وخمسين تسع سنة وماتت غيرھا بكرا يتزوج ولم رةعش ثمان بنت وھي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ومات سنين

 طلقھا ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوجھا العدوية القرشية الخطاب بن عمر بنت حفصة:  ومنھن وخمسين ثمان

 سنة شعبان في وتوفيت:  الواقدي قال فراجعھا)  قوامة صوامة فإنھا حفصة تراجع أن يأمرك هللا إن: )  فقال جبريل فأتاه

 ھند واسمھا سلمة أم:  ومنھن بالمدينة عثمان خالفة في ماتت:  وقيل سنة ستين ابنة وھي معاوية خالفة في وأربعين خمس

 أربع سنة شوال من بقين ليال في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوجھا سھيل أمية أبي واسم المخزومية أمية أبي بنت

 واألول وستين ثنتين سنة:  وقيل وخمسين تسع سنة في وتوفيت صغيرا ابنھا عمر وكان الصحيح لىع سلمة ابنھا منه زوجھا

 رملة واسمھا حبيبة أم ومنھن سنة وثمانين أربع ابنة وھي بالبقيع وقبرت ھريرة أبو وقيل زيد بن سعيد عليھا وصلى أصح

 فزوجه حبيبة أم عليه ليخطب النجاشي إلى الضميري يةأم بن عمرو)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بعث سفيان أبي بنت

 مع بھا وبعث دينار أربعمائة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن النجاشي وأصدق الھجرة من سبع سنة وذلك إياھا

 الحبشة بأرض فمات جحش بن هللا عبيد تحت حبيبة أم كانت:  الدارقطني وقال وأربعين أربع سنة وتوفيت حسنة بن شرحبيل

 بن شرحبيل مع إليه بھا وبعث آالف أربعة عنه وأمھرھا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي النجاشي فزوجھا النصرانية على

 وكان زينب)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فسماھا برة اسمھا وكان األسدية رئاب بن جحش بنت زينب:  ومنھن حسنة

 مؤمنا أبوك كان لو) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي لھا فقال حقيرة البرة فإن أبي اسم بدل هللا رسول يا:  فقالت برة أبيھا اسم

 هللا رسول تزوجھا الدارقطني الحديث ھذا ذكر)  البرة من والجحش جحشا سميته قد ولكني البيت أھل منا رجل باسم سميناه

 بنت زينب:  ومنھن وخمسين ثالث بنت وھي عشرين سنة توتوفي الھجرة من خمس سنة في بالمدينة)  وسلم عليه هللا صلى(

 أم الجاھلية في تسمى كانت الھاللية صعصعة بن عامر بن ھالل بن مناف عبد بن عمرو بن هللا عبد بن الحارث بن خذيمة

 الھجرة نم شھرا وثالثين واحد رأس على رمضان في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوجھا إياھم إلطعامھا المساكين

:  ومنھن بالبقيع ودفنت شھرا وثالثين تسعة رأس على األول ربيع آخر في حياته في وتوفيت أشھر ثمانية عنده فمكثت

 بن قيس بن ثابت سھم في فوقعت المصطلق بني غزوة في أصابھا المصطلقية الخزاعية ضرار أبي بن الحارث بنت جويرية

 فسماھا برة اسمھا وكان ست سنة شعبان في وذلك وتزوجھا كتابتھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقضى فكاتبھا شماس

 خمس ابنة وھي خمسين سنة:  وقيل وخمسين ست سنة األول ربيع في وتوفيت جويرية)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 وأسلمت لنفسه واصطفاھا خيبر يوم ) وسلم عليه هللا صلى(  النبي سباھا الھارونية أخطب بن حيي بنت صفية:  ومنھن وستين

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فاشتراھا الكلبي دحية سھم في وقعت أنھا:  الصحيح وفي صداقھا عتقھا وجعل وأعتقھا

 خنافة بن عمرو بن زيد بنت ريحانة:  ومنھن بالبقيع ودفنت وخمسين اثنتين سنة:  وقيل خمسين سنة في وماتت أرؤس بسبعة



92 

 

 الوداع حجة من مرجعه وماتت ست سنة في وتزوجھا وأعتقھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سباھا النضير يبن من

 كان إنه:  يقول من سمعت وقد:  الجوزي الفرج أبو قال عمر عليھا وصلى عشرة ست سنة ماتت:  الواقدي وقال بالبقيع فدفنھا

(  النبي أزواج عداد في السھيلي الرحمن 6 عبد القاسم أبو يذكرھا لم أعلم وهللا ولھذا:  قلت يعتقھا ولم اليمين بملك يطؤھا

 عشرة على بسرف)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوجھا الھاللية الحارث بنت ميمونة:  ومنھن )  وسلم عليه هللا صلى

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول اتزوجھ امرأة آخر وھي القضية عمرة في الھجرة من سبع سنة في وذلك مكة من أميال

 إحدى سنة في وذلك ھنالك ودفنت بھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فيه بنى الذي المكان في ماتت أنھا تعالى هللا وقدر

 دخل الالتي وھن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج من المشھورات فھؤالء وستين ثمان وقيل وستين ثالث:  وقيل وستين

 العالية وقيل عمرة وقيل فاطمة فقيل اسمھا في واختلفوا الكالبية:  فمنھن بھن يدخل ولم تزجھن من فأما عنھن هللا رضي بھن

 سنة القعدة ذي في تزوجھا الشقية أنا:  تقول وكانت فطلقھا منه فاستعاذت الكالبية الضحاك بنت فاطمة تزوج:  الزھري قال

 دخل لما قتادة قال الجونية وھي الكندية الحارث بن الجون بن النعمان بنت أسماء:  ومنھن ستين سنة وتوفيت الھجرة من ثمان

 هللا صلى(  هللا رسول تزوج:  قال البخاري وفي منه استعاذت التي ھي:  غيره وقال فطلقھا أنت تعال:  فقالت دعاھا عليھا

 ثوبين ويكسوھا يجھزھا أن أسيد أبا فأمر ذلك كرھت فكأنھا ھاإلي يده بسط عليه أدخلت فلما شراحيل بنت أميمة)  وسلم عليه

:  فقالت)  نفسك لي ھبي: )  قال عليھا دخل فلما بالجونية)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أتي:  أسيد أبو قال آخر لفظ وفي

 خرج ثم)  بمعاذ عذت قد: )  فقال منك با أعوذ:  فقالت لتسكن عليھا ليضعھا بيده فأھوى للسوقة نفسھا الملكة تھب وھل

 األشعث إياه زوجھا قيس بن األشعث أخت قيس بنت قتيلة:  ومنھن)  بأھلھا وألحقھا رازقيين أكسھا أسيد أبا يا: )  فقال علينا

 ثم معه وارتدت فارتد بالده إلى فردھا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي وفاة فبلغه إليه فحملھا حضرموت إلى انصرف ثم

 والحجبھا ماخيرھا أزواجه من ماھي وهللا إنھا:  عمر له فقال شديدا وجدا بكر أبو ذلك من فوجد جھل أبي بن عكرمة زوجھات

 حكيم بن جابر بنت غزية واسمھا األزدية شريك أم:  ومنھن تزوجھا يكون أن ينكر عروة وكان باإلرتداد منه هللا برأھا ولقد

 إن:  وقيل نفسھا وھبت التي وھي بھا يدخل ولم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فطلقھا مىسل أبي بن بكر أبي عند قبله وكانت

(  هللا رسول تزوجھا ھبيرة بن الھذيل بنت خولة:  ومنھن حكيم بنت خولة)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي نفسھا وھبت التي

 ليلى:  ومنھن بھا يدخل ولم تزوجھا دحية أخت فةخلي بنت شراف:  ومنھن إليه تصل أن قبل فھلكت)  وسلم عليه هللا صلى

 هللا صلى(  النبي تزوجھا الكندية معاوية بنت عمرة:  ومنھن فأقالھا فاستقالته غيورا وكانت تزوجھا قيس أخت الخطيم بنت

:  بعضھم قال الجندعية ضمرة بن جندب ابنة:  ومنھن مات ما بعد بھا فجيء كندة من امرأة تزوج:  الشعبي قال)  وسلم عليه

 غفار من امرأة تزوج:  بعضھم قال الغفارية:  ومنھن ذلك وجود بعضھم وأنكر)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوجھا

 ولم عليھن عقد الالتي فھؤالء بالكالبية البياض رأى إنما:  ويقال)  بأھلك الحقي: )  فقال بياضا فرأى ثيابھا فنزعت فأمرھا

 أبي بنت ھانئ أم:  فمنھن:  نفسھا له وھبت ومن معھن نكاحه يتم فلم خطبھن من فأما)  وسلم عليه هللا صلى(  بھن يدخل

 .فعذرھا إليه واعتذرت مصبية امرأة إني:  فقالت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي خطبھا فاختة واسمھا طالب

 سباء أصابھا وكان)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي خطبھا نضلة بن بشامة بنت صفية:  ومنھن عامر بنت ضباعة:  ومنھن

 بن قاله تميم بنو فلعنتھا فأرسلھا زوجي:  قالت)  زوجك شئت وإن أنا شئت إن: )  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فخيرھا

 وھبت يةأم بن حكيم بنت خولة:  ومنھن ذكرھا تقدم وقد الخطيم بنت ليلى:  ومنھن ذكرھا تقدم وقد شريك أم:  ومنھن عباس
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 خطبھا المري عوف بن الحارث بنت جمرة:  ومنھن مظعون بن عثمان فتزوجھا فأرجأھا)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي نفسھا

 البرصاء بن شبيب أم وھي برصت وقد أبوھا إليھا فرجع بھا يكن ولم سوءا بھا إن:  أبوھا فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 عند صبيتي يضغو أن أخاف:  فقالت مصبية وكانت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خطبھا شيةالقر سودة:  ومنھن الشاعر

:  فقالت امرأة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خطب:  مجاھد قال اسمھا يذكر لم امرأة:  ومنھن لھا ودعا فحمدھا رأسك

 جميع فھؤالء)  غيرك لحافا التحفنا قد: )  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فلقيت لھا فأذن أباھا فلقيت أبي أستأمر

 كان:  غيره وقال قتادة قول في وريحانة القبطية مارية:  سريتان السراري من له وكان)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج

 كنتن إن: )  تعالى قوله ثالثةال جحش بنت زينب له وھبتھا وجارية السبي في أصابھا جميلة وأخرى وريحانة مارية:  أربع له

 المعلقين والطالق التخيير أن على يدل وھذا شرط على التخيير فعلق فتعالين وجوابه شرط إن(  وزينتھا الدنيا الحياة تردن

 دخلت إن طالق أنت:  لزوجته قال إذا الرجل أن يزعمون الذين المبتدعة للجھال خالفا ويمضيان فينفذان صحيحان شرط على

 ھو(  فتعالين: )  تعالى قوله الرابعة غير ال الحال في المنجز ھو الشرعي الطالق ألن الدار دخلت إن الطالق يقع ال أنه الدار

 جاللة له لمن وضع أقبل بمعنى تعال:  يقال إليه اإلقبال إلى دعاء وھو تعالى قولك من النساء جماعة فعل وھو الشرط جواب

 هللا صلى(  هللا رسول ھو الداعي فإن أصله على فھو الموضع ھذا في وأما اإلقبال إلى اعد لكل اإلستعمال في صار ثم ورفعة

 على الحاء بضم وأسرحكن وكذا العين بضم أمتعكن وقريء البقرة في المتعة في الكالم تقدم قد(  أمتعكن) )  وسلم عليه

 كيفية في العلماء اختلف الخامسة لھا واجب منع وال ضرار غير من للسنة طالقا يكون أن ھو:  الجميل والسراح اإلستئناف

 الطالق أو الزوجية على البقاء في تعالى هللا بإذن خيرھن أنه األول:  قولين على أزواجه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي تخيير

 فيفارقھن الدنيا بين خيرھن إنما:  قال من ومنھم وربيعة شھاب وبن والشعبي وعكرمة ومجاھد عائشة قالته البقاء فاخترن

 الصحابة ومن وقتادة الحسن ذكره الطالق في يخيرھن ولم لزوجھن كانت كما العليا المنزلة لھن لتكون فيمسكھن اآلخرة وبين

:  قلت واآلخرة الدنيا بين إال نساءه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يخير لم:  قال أنه حنبل بن أحمد عنه رواه فيما علي

 عليه هللا صلى(  هللا رسول خيرنا قد:  فقالت امرأته يخير الرجل عن سئلت لما عنھا هللا رضي عائشة لقول أصح األول القول

 المأمور التخيير إال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن يثبت ولم طالقا يعده فلم فاخترناه:  رواية في طالقا أفكان)  وسلم

 ومعلوم الحديث)  أبويك تستأمري حتى فيه تعجلي أال عليك فال أمرا لك ذاكر إني عائشة يا: )  قال لذلك والطالق البقاء بين

 السادسة أعلم وهللا النكاح أو الفرقة في وقع إنما اإلستئمار أن فثبت اآلخرة على وزينتھا الدنيا اختيار في اإلستئمار يرد لم أنه

 ال طالق يلزمه ال إنه:  الفتوى وأئمة وغيرھم السلف من العلماء جمھور فقال زوجھا اختارت إذا المخيرة في العلماء اختلف

 ومسروق عطاء التابعين ومن وعائشة عباس وبن ثابت بن وزيد مسعود وبن وعلي الخطاب بن عمر قول ھذا أكثر وال واحدة

 الحسن قول وھو بائنة فواحدة زوجھا اختارت إن:  أيضا وزيد علي عن وروي شھاب وبن وربيعة يسار بن وسليمان

 وقعت إليھا أضافه فإذا الطالق إيقاع عن كناية اختاري:  قوله بأن وتعلقوا مالك عن والنقاش الخطابي وحكاه والليث البصري

 طالقا علينا يعده فلم فاخترناه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خيرنا:  عائشة لقول األول والصحيح بائن أنت:  كقوله طلقة

 أن على ويدل طالقا ذلك يكن لم زوجھا اختارت إذا المخيرة أن على دل عائشة وحديث المنذر بن قال الصحيحان أخرجه

 إذ رجعتھا زوجھا يملك تطليقة أنھا نفسھا اختارت إذا المخيرة أن وھو ثالث معنى على ويدل الطالق يوجب نفسھا اختيارھا

 وبه عباس وبن مسعود وبن عمر عن ھذا وروي هللا أمره ما فبخال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يطلق أن جائز غير
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 وأصحابه حنيفة أبي قول وھو بائنة واحدة أنھا نفسھا اختارت إذا أنھا علي عن وروي والشافعي والثوري ليلى أبي بن قال

 قال وبه البصري نالحس قول وھو ثالث أنھا نفسھا اختارت إذا أنھا ثابت بن زيد عن وروي مالك عن منداد خويز بن ورواه

 إذا أنھا عنه وروي بشيء فليس نفسھا اختارت إذا أنھا عنه هللا رضي علي عن وروي بذلك يكون إنما الملك ألن والليث مالك

 فيھما قضت ما والقضاء سواء والتخيير التمليك أن إلى وغيرھم المدنيين من جماعة ذھب رجعية فواحدة زوجھا اختارت

 قال المدينة أھل من جماعة قول وھو أصحابنا من كثير اختاره وقد شعبان بن قال سلمة أبي بن يزالعز عبد قول وھو جميعا

 الرجل قول وھو مالك عند التمليك أن وذلك بينھما الفرق مالك مذھب من والمشھور الفقھاء أكثر القول ھذا وعلى عمر أبو

 بعض دون ذلك بعض يملكھا أن جاز فلما ثالثا أو اأثنتين أو ةواحد الطالق من لي هللا جعل ما ملكتك قد أي ملكتك قد المرأته

 في سواء التخيير وفي التمليك في المناكرة له المدينة أھل من طائفة وقالت ناكرھا إذا يمينه مع قوله القول كان ذلك وادعى

 وتكون الثالث في المخيرة يناكر أن للزوج أن مالك عن منداد خويز بن وروى المشھور في مالك قول واألول بھا المدخول

 إذا المخيرة أن مالك مذھب وتحصيل أصحابنا أكثر وعليه سحنون قال الجھم أبو قال وبه حنيفة أبو قال كما بائنة طلقة

 الخيار وإنما بشيء فليس واحدة اختارت وإن له نكرة فال زوجھا أنكر وإن كله الطالق فھو بھا مدخول وھي نفسھا اختارت

 جميال سراحا وأسرحكن أمتعكن فتعالين التخيير آية في تعالى هللا قال التسريح التخيير معنى ألن تركته وإما هأخذت إما البتات

 الطلقة ھو بإحسان والتسريح البقرة بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطالق تعالى هللا قال البتات التسريح فمعنى

 أال يقتضي نفسك اختاري أو اختاريني قول أن المعنى جھة ومن تقدم كما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ذلك روي الثالثة

 فإذا اختارته إذا معه تقيم أو منھا يملكه ما تخرج أن إليھا جعل قد إذ شيئا منھا يملك وال نفسھا اختارت إذا سبيل عليھا له يكون

 بھا يدخل لم التي وأما غيرھما فاختار شيئين بين خير من بمنزل وكانت اللفظ بمقتضى تعمل لم الطالق من البعض اختارت

 الخيار لھا يكون متى مالك عن الرواية واختلفت الحال في تبين ألنھا واحدة على زادت إذا والتمليك التخيير في مناكرتھا فله

 حتى شيئا تقض ولم تختر لم فإن اإلعراض على يدل بما االشتغال أو القيام قبل المجلس في دامت ما الخيار لھا مرة فقال

 يعلم وذلك تركت أنھا يعلم لم ما أبدا الخيار لھا مرة وقال الفقھاء أكثر ھذا وعلى إليھا ذلك من كان ما بطل مجلسھما من افترقا

 فإن تسقط أو لتوقع الحاكم على رفعھا له كان شيئا تختر ولم نفسھا منعت إن ھذا فعلى مباشرة أو بوطء نفسھا من تمكنه بأن

 بشيء التخيير في ليس ما أو مشي أو عمل أو حديث من ذلك غير في أخذت إذا األول القول وعلى تمليكھا الحاكم قطأس أبت

 النساء غيره حديث في يخوضوا حتى معھم تقعدوا فال تعالى بقوله القول لھذا أصحابنا بعض واحتج تخييرھا سقط ذكرنا كما

 أو لك وھبت قد يقول كالذي سقط وإال قبلته فإن بينھما كالعقد فصار منھا الخيار ليعرف القول لھا أطلق الزوج فإن وأيضا

 بن اختيار وھو ثور وأبي والشافعي والليث واألوزاعي والكوفيين الثوري قول ھذا بحاله باقيا الملك كان وإال قبل فإن بايعتك

 يدھا في يبقى أن وجب ذلك ملكت فلما إياھا كهبتملي زوجھا على ملكته يدھا في صار قد ذلك أن الثانية الرواية ووجه القاسم

 تستأمري حتى تستعجلي أال عليك فال أمرا لك ذاكر إني لعائشة السالم عليه لقوله الصحيح ھو وھذا قلت زوجھا يد في كبقائه

 امرأته لالرج خير إذا إنه قال لمن حجة وھو الباب أول في تقدم وقد الترمذي وصححه البخاري وخرجه الصحيح رواه أبويك

 قال روايتيه إحدى في مالك وقال والزھري الحسن عن ھذا روي مجلسھما من افترقا وإن ذلك في تقضي أن لھا أن ملكھا أو

 ولم أبويھا تستأمر أن إلى التخيير لھا جعل حين الحديث ھذا في عائشة في السنة اتباع الباب ھذا في عندنا والذي عبيد أبو

 العلماء اختلف والطحاوي المنذر بن وقاله عندي األقاويل أصح ھذا المروزي قال األم من جاخرو مجلسھا من قيامھا يجعل
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 أو الزوجية على البقاء في تعالى هللا بإذن خيرھن أنه األول قولين على أزواجه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي تخيير كيفية في

 الدنيا بين خيرھن إنما قال من ومنھن وربيعة شھاب وبن والشعبي وعكرمة ومجاھد عائشة قالته البقاء فاخترن الطالق

 ومن وقتادة الحسن ذكره الطالق في يخيرھن ولم لزوجھن كانت كما العليا المنزلة لھن لتكون فيمسكھن اآلخرة وبين فيفارقھن

 واآلخرة الدنيا بين إال ءهنسا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يخير لم قال أنه حنبل بن أحمد عنه رواه فيما علي الصحابة

 هللا صلى(  هللا رسول خيرنا قد فقالت امرأته يخير الرجل عن سئلت لما عنھا هللا رضي عائشة لقول أصح األول القول قلت

 التخيير إال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عن يثبت ولم طالقا يعده فلم فاخترناه رواية في طالقا أفكان)  وسلم عليه

 الحديث أبويك تستأمري حتى فيه تعجلي أال عليك فال أمرا لك ذاكر إني عائشة يا قال لذلك والطالق البقاء بين ورالمأم

 أعلم وهللا النكاح أو الفرقة في وقع إنما االستئمار أن فثبت اآلخرة على وزينتھا الدنيا اختيار في االستئمار يرد لم أنه ومعلوم

 ال طالق يلزمه ال إنه الفتوى وأئمة وغيرھم السلف من العلماء جمھور فقال زوجھا اختارت إذا المخيرة في العلماء اختلف

 ومسروق عطاء التابعين ومن وعائشة عباس وبن ثابت بن وزيد مسعود وبن وعلي الخطاب بن عمر قول ھذا أكثر وال واحدة

 البصري الحسن قول وھو بائنة فواحدة ازوجھ اختارت إن أيضا وزيد علي عن وروي شھاب وبن وربيعة يسار بن وسليمان

 كقوله طلقة وقعت إليھا أضافه فإذا الطالق إيقاع عن كناية اختاري قوله بأن وتعلقوا مالك عن والنقاش الخطابي وحكاه والليث

 خرجهأ طالقا علينا يعده فلم فاخترناه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خيرنا عائشة لقول األول والصحيح بائن أنت

 اختيارھا أن على ويدل طالقا ذلك يكن لم زوجھا اختارت إذا المخيرة أن على يدل عائشة وحديث:  المنذر بن قال الصحيحان

 جائز غير إذ رجعتھا زوجھا يملك تطليقة أنھا نفسھا اختارت إذا المخيرة أن وھو ثالث معنى على ويدل الطالق يوجب نفسھا

 أبي بن قال وبه عباس وبن مسعود وبن عمر عن ھذا وروي هللا أمره ما بخالف)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يطلق أن

 بن ورواه وأصحابه حنيفة أبي قول وھو بائنة واحدة أنھا نفسھا اختارت إذا أنھا علي عن وروي والشافعي والثوري ليلى

 مالك قال وبه البصري الحسن قول وھو الثث أنھا نفسھا اختارت إذا أنھا ثابت بن زيد عن وروي مالك عن منداد خويز

 إذا أنھا عنه وروي بشيء فليس نفسھا اختارت إذا أنھا عنه هللا رضي علي عن وروي بذلك يكون إنما الملك ألن والليث

 ماقضت والقضاء سواء والتخيير التمليك أن إلى وغيرھم المدنيين من جماعة ذھب السابعة رجعية فواحدة زوجھا اختارت

 أھل من جماعة قول وھو أصحابنا من كثير اختاره وقد:  شعبان بن قال سلمة أبي بن العزيز عبد قول وھو جميعا فيھما

 ھو مالك عند التمليك أن وذلك بينھما الفرق مالك مذھب من والمشھور الفقھاء أكثر القول ھذا وعلى:  عمر أبو قال المدينة

 بعض يملكھا أن جاز فلما ثالثا أو اثنتين أو واحدة الطالق من لي هللا جعل ام ملكتك قد أي ملكتك قد:  إلمرأته الرجل قول

 وفي التمليك في المناكرة له:  المدينة أھل من طائفة وقالت ناكرھا إذا يمينه مع قوله القول كان ذلك وادعى بعض دون ذلك

 في المخيرة يناكر أن للزوج أن مالك عن ادمند خويز بن وروى المشھور في مالك قول واألول بھا المدخول في سواء التخيير

:  مالك مذھب وتحصيل أصحابنا أكثر وعليه:  سحنون قال الجھم أبو قال وبه حنيفة أبو قال كما بائنة 4 طلقة وتكون الثالث

 بشيء سفلي واحدة اختارت وإن له نكرة فال زوجھا أنكر وإن كله الطالق فھو بھا مدخول وھي نفسھا اختارت إذا المخيرة أن

 أمتعكن فتعالين: )  التخيير آية في تعالى هللا قال التسريح التخيير معنى ألن تركته وإما أخذته إما البتات الخيار وإنما

 بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطالق:  تعالى هللا قال البتات التسريح فمعنى(  جميال سراحا وأسرحكن

:  قوله أن المعنى جھة ومن تقدم كما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن ذلك روي ثةالثال الطلقة ھو بإحسان والتسريح
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 ما تخرج أن إليھا جعل قد إذ شيئا منھا يملك وال نفسھا اختارت إذا سبيل عليھا له يكون أال يقتضي نفسك اختاري أو اختاريني

 شيئين بين خير من بمنزل وكانت اللفظ بمقتضى تعمل لم الطالق من البعض اختارت فإذا اختارته إذا معه تقيم أو منھا يملكه

 الثامنة الحال في تبين ألنھا واحدة على زادت إذا والتمليك التخيير في مناكرتھا فله بھا يدخل لم التي وأما غيرھما فاختار

 على يدل بما اإلشتغال أو يامالق قبل المجلس في دامت ما الخيار لھا:  مرة فقال الخيار لھا يكون متى مالك عن الرواية اختلفت

:  مرة وقال الفقھاء أكثر ھذا وعلى إليھا ذلك من كان ما بطل مجلسھما من افترقا حتى شيئا تقض ولم تختر لم فإن اإلعراض

 اشيئ تختر ولم نفسھا منعت إن ھذا فعلى مباشرة أو بوطء نفسھا من تمكنه بأن يعلم وذلك تركت أنھا يعلم لم ما أبدا الخيار لھا

 أو حديث من ذلك غير في أخذت إذا األول القول وعلى تمليكھا الحاكم أسقط أبت فإن تسقط أو لتوقع الحاكم إلى رفعھا له كان

 تقعدوا فال:  تعالى بقوله القول لھذا أصحابنا بعض واحتج تخييرھا سقط ذكرنا كما بشيء التخيير في ليس ما أو مشي أو عمل

 وإال قبلته فإن بينھما كالعقد فصار منھا الخيار ليعرف القول لھا أطلق الزوج فإن وأيضا هغير حديث في يخوضوا حتى معھم

 والليث واألوزاعي والكوفيين الثوري قول ھذا بحاله باقيا الملك كان وإال قبل فإن بايعتك أو لك وھبت قد:  يقول كالذي سقط

 فلما إياھا بتمليكه زوجھا على وملكته يدھا في صار قد ذلك أن نيةالثا الرواية ووجه القاسم بن اختيار وھو ثور وأبي والشافعي

 لك ذاكر إني: )  لعائشة السالم عليه لقوله الصحيح ھو وھذا:  قلت زوجھا يد في كبقائه يدھا في يبقى أن وجب ذلك ملكت

 الباب أول في تقدم وقد يالترمذ وصححه البخاري وخرجه الصحيح رواه)  أبويك تستأمري حتى تستعجلي أال عليك فال أمرا

 عن ھذا روي مجلسھما من افترقا وأن ذلك في تقضي أن لھا أن ملكھا أو امرأته الرجل خير إذا إنه:  قال لمن حجة وھو

 ھذا في عائشة في السنة اتباع الباب ھذا في عندنا والذي:  عبيد أبو قال روايتيه إحدى في مالك وقاله والزھري الحسن

 أصح ھذا:  المروزي قال األمر من خروجا مجلسھا من قيامھا يجعل ولم أبويھا تستأمر أن إلى التخيير ھال جعل حين الحديث

 .والطحاوي المنذر بن وقاله عندي األقاويل

 . . . . . النبي نساء يا ) 30 (:  األحزاب

 ) 31:  30 االحزاب (

(  النبي نساء اختار لما:  العلماء قال األولى:  مسائل ثالث فيه(  مبينة بفاحشة منكن يأت من النبي نساء يا: )  تعالى قوله

 بعد من النساء لك اليحل:  لھن تكرمة فقال ذلك على هللا شكرھن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول)  وسلم عليه هللا صلى

 من أزواجه تنكحوا أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما:  فقال غيرھن عن حكمھن وبين اآلية أزواج من بھن تبدل أن وال

 يضاعف منبينة بفاحشة منكن يأت من النبي نساء يا:  فقال لغيرھن مما أكثر معصيتھن وعقاب طاعتھن ثواب وجعل أبدا بعده

 السالم عليه رسوله عاصم وهللا بفاحشة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نساء من جاء من أن تعالى فأخبر ضعفين العذاب لھا

 النساء سائر على وتقدمھن درجتھن وفضل منزلتھن لشرف ضعفين العذاب لھا يضاعف اإلفك حديث في مر كما ذلك من

 تضاعفت فھتكت الحرمات تضاعفت كلما أنه مرة غير بيانه تقدم حسبما موضع ما غير في الشريعة بينت وكذلك أجمع

 مھبط في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج كان لما:  وقيل البكر على والثيب العبد على الحر حد ضوعف ولذلك العقوبات

 األجر لھن فضوعف غيرھن يلزم مما أكثر مكانتھن بسبب ولزمھن عليھن األمر قوي ونواھيه هللا أوامر منزل وفي الوحي

 عظم قدر لىع العقوبة فكانت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بإيذاء جرائمھن في الضرر لعظم ذلك إنما وقيل والعذاب
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 واآلخرة الدنيا في هللا لعنھم ورسوله هللا يؤذون الذين إن:  تعالى وقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إيذاء في الجريمة

 لعظم حدين تحد لكانت ذلك من هللا أعاذھن وقد منھن واحدة من الزنى قدر لو:  قوم قال الثانية الطبري الكيا القول ھذا واختار

 ھذا وعلى المؤمنين من طائفة عذابھما وليشھد:  تعالى هللا قال الحد بمعنى والعذاب األمة على الحرة حد يزاد اكم قدرھا

 حكى فيما عمرو أبو وقاله ثالثة يكون حتى شيئان الشيء ضعف:  عبيدة أبو وقال المرتين أو المثلين معنى الضعفين فمعنى

 تعلق باللفظ له كان وإن صحيح غير ھو وكذلك الطبري وضعفه أعذبة ثةثال فيكون مثله عذابان إليه فيضاف عنه الطبري

: النحاس وقال عطية بن قاله الطاعة في األجر بإزاء الفاحشة في العذاب ألن القول ھذا يفسد مما مرتين األجر وكون اإلحتمال

:  عبيدة أبو وقال لھذا يضعف وقرأ مرتين ويضعف الكثيرة للمرار يضاعف:  قال ويضعف يضاعف بين عمرو أبو فرق

 اللغة أھل من أحد يعرفه ال عبيدة وأبو عمرو أبو به جاء الذي التفريق:  النحاس قال أعذبة ثالثة يجعل العذاب لھا يضاعف

 مثليه أي ضعفيه إليك دفعت درھما إلى دفعت إن:  تقول كما ضعفين يجعل أي واحد ويضعف يضاعف في والمعنى علمته

 من ضعفين آتھم آخر موضع في وقال األجر من أكثر العذاب يكون وال مرتين أجرھا نؤتھا ھذا لىع ويدل درھمين يعني

 أبو القشيري قال اآلخرة وعذاب الدنيا عذاب:  قال ضعفين العذاب لھا يضاعف قتادة عن معمر وروى مثلين أي العذاب

 نصيب بضعفي إلنسان أوصى لو الوصايا في فأما نمرتي أجرھا نؤتھا:  قال ألنه المثلين بالضعفين أراد أنه الظاھر: نصر

 إلى تفسره يرد هللا وكالم الناس بين فيما العرف على تجري الوصايا فإن مرات ثالث نصيبه مثل يعطي بأن وصية فھو ولده

 وھذا مثله أي ھذا ضعف ھذا:  يقال مثلين على بمقصور وليس زاد ما إلى المثل العرب كالم في والضعف العرب كالم

 مثلين وال مثال يرد ولم الضعف جزاء لھم فأولئك:  تعالى هللا قال محصورة غير زيادة األصل في فالضعف مثاله أي ضعفاه

 عمر كان:  رافع أبو قال الثالثة  والحمد منھن واحدة قذف من حد في اإلختالف النور في تقدم وقد األزھري قول ھذا كل

 في له فقيل صوته بھا رفع النبي يانساء بلغ إذا وكان الصبح في األحزاب وسورة وسفي سورة يقرأ ما كثيرا عنه هللا رضي

 وقرأ تقدم وقد الطاعة والقنوت من لفظ على حمال يقنت من وكذلك بالياء يأت من:  الجمھور قرأ)  العھد أذكرھن: )  فقال ذلك

 وإذا واللواط الزنى فھي معرفة وردت إذا فاحشةال:  قوم وقال المعنى على حمال فوق من بالتاء وتقنت تأت من:  يعقوب

 مبينة فاحشة قوله بل:  فرقة وقالت عشرته وفساد الزوج عقوق فھي منعوتة وردت وإذا المعاصي سائر فھي منكرة وردت

:  فرقة وقرأت بكسرھا عمرو وأبو نافع وقرأ الياء بفتح مبينة كثير بن وقرأ وردت كيف الفاحشة وكذلك المعاصي جميع تعم

 ونصب المضمومة بالنون نضاعف خارجة روى فيما عمرو أبو وقرأ تعالى هللا إلى الفعل إسناد على العين بكسر يضاعف

 يضاعف والكسائي وحمزة نافع وقرأ اللص وعاقبت النعل كطارقت واحد من مفاعلة وھذه محيصن بن قراءة وھذه العذاب

 العين وكسر بالنون نضعف عامر وبن كثير بن وقرأ وعيسى كثير وبن الحسن قراءة وھي رفعا العذاب العين وفتح بالياء

 وھذا اآلخرة في أيضا مرتين األجر إيتاء ألن اآلخرة في ھو إنما العذاب في التضعيف ھذا:  مقاتل قال نصبا العذاب المشددة

 وإنما قط نبي امرأة بغت ما:  عباس بن قال وقد حدا توجب بفاحشة يأتين ال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نساء ألن حسن

 فكذلك اآلخرة وعذاب الدنيا عذاب ھو ضعفين به توعدن الذي العذاب:  المفسرين بعض وقال والطاعة اإليمان في خانت

 عذاب الدنيا حدود عنھن ترفع ال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج يكون أن إال اللھم ضعيف وھذا:  عطية بن قال األجر

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج في يرو لم أمر وھذا الصامت بن عبادة حديث بحكم عليه الناس حال ھي ما ىعل اآلخرة

 .النحاس ذكره الجنة الكريم الرزق أن على التفسير وأھل تقرره حفظ وال
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 . . . . . النبي نساء يا ) 32 (:  األحزاب

 ) 32 االحزاب (

 أحدا ألن كواحدة يقل ولم كأحد:  وقال والشرف الفضل في يعني(  اتقيتن إن النساء من كأحد نلست النبي يانساء: )  تعالى قوله

 خصص وإنما بعير وال شاة ال أحد فيھا ليس:  يقال بآدمي ليس ما على يقال وقد والجماعة والواحد والمؤنث المذكر من نفي

 فتأمله بينھن التفضيل في اإلختالف عمران آل في تقدم وقد دةقتا ھذا إلى أشار وقد ومريم آسية تقدم فيمن ألن بالذكر النساء

 وعظيم الرسول صحبة من هللا منحھن لما التقوى بشرط لھن تتم إنما الفضيلة أن فبين هللا خفتن أي اتقيتن إن:  قال ثم ھناك

 الماضي بني كما مبني أنه الإ بالنھي جزم موضع في(  بالقول تخضعن فال: )  تعالى قوله حقھن في القرآن ونزول منه المحل

 القلب في يظھر وجه على يكون وال فصال وكالمھن جزال قولھن يكون أن هللا أمرھن القول تلن ال أي سيبويه مذھب ھذا

 كالم مثل ولينه الصوت بترخيم الرجال مكالمة من العرب نساء في عليه الحال كانت كما اللين من عليه يظھر بما عالقة

 أي(  مرض قلبه في الذي)  النھي جواب على بالنصب(  فيطمع: )  تعالى قوله ھذا مثل عن فنھاھن ساتوالموم المريبات

 ھذه في مدخل للنفاق وليس أصوب وھذا عكرمة قاله والغزل الفسق وھو لفجور تشوف:  وقيل والسدي قتادة عن ونفاق شك

 الميم بفتح فيطمع قرأ يكون وأن غلطا ھذا أحسب:  النحاس مالمي وكسر الياء بفتح فيطمع قرأ األعرج أن حاتم أبو وحكى اآلية

  . القول أو الخضوع فيطمع بمعنى فيطمع ويجوز حسن جيد وجه فھذا تخضعن على بعطفه العين وكسر

 خاطبت إذا تندب والمرأة المنكر عن والنھي بالمعروف باألمر أمرھن:  عباس بن قال(  معروفا قوال وقلن (:  تعالى قوله

 وعلى الكالم بخفض مأمورة المرأة فإن صوت رفع غير من القول في الغلظة إلى بالمصاھرة عليھا المحرمات وكذا نباألجا

 .النفوس وال الشريعة تنكره ال الذي الصواب ھو:  المعروف فالقول الجملة

 . . . . . بيوتكن في وقرن ) 33 (:  األحزاب

 ) 33 االحزاب (

 قرأ(  وقرن: )  تعالى قوله األولى:  مسائل أربع فيه(  األولى الجاھلية تبرج تبرجن وال نبيوتك في وقرن: )  تعالى قوله

:  تقول الوقار من يكون أن أحدھما:  وجھين فتحتمل األولى القراءة فأما بفتحھا ونافع عاصم وقرأ القاف بكسر وقرن الجمھور

:  تقول القرار من يكون أن المبرد قول وھو الثاني لوجهوا وزن عدن مثل قرن وللنساء قر واألمر سكن أي وقارا يقر وقر

 ظلت:  ظللت في قالوا كما تخفيفا األولى الراء فحذفت الراء بكسر أقررن واألصل أقرأ(  الراء بفتح)  بالمكان قررت

 ياء الراء تأبدل أن على بل:  علي أبو قال القاف لتحرك الوصل ألف عن واستغنى القاف إلى حركتھا ونقلوا مست:  ومسست

 على الياء حركة تلقى ثم إقيرن:  فالتقدير منه المبدل الحرف حركة للياء ويصير ودينار قيراط في أبدلت كما التضعيف كراھة

 قراءة وأما قرن فيصير بعدھا ما لتحرك الوصل ھمزة وتسقط الساكنين الجتماع الياء فتسقط بالكسر الياء تحرك كراھة القاف

 يحمد حمد باب من(  القاف بفتح)  أقر(  الراء بكسر)  فيه أقمت إذا المكان في قررت:  العرب لغة فعلى وعاصم المدينة أھل

 وغيره الزجاج وذكرھا مشايخه أجل من وھو الكسائي عن المصنف الغريب في عبيد أبو ذكرھا الحجاز أھل لغة وھي

:  تقول كما ھو:  الفراء قال قرن:  فتقول القاف ىعل حركتھا وألقيت التضعيف لثقل األولى الراء حذفت، إقررن واألصل
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 قررت يجوز وال العين قرة من(  غير ال بالكسر)  عينا به قررت:  المازني عثمان أبو وقال أحسست ھل أي صاحبك أحست

 هللا صلى(  النبي عن ثبتت إذا القراءة في يقدح ال ھذا من أنكره وما(  الراء بفتح)  قررت ھو وإنما(  بالكسر)  المكان في

 قال العرب كالم في له مذھب ال قرن أن أيضا حاتم أبو وذھب اللغة صحة على القراءة من عنه ثبت بما فيستدل)  وسلم عليه

 بن علي سمعت ما واآلخر الكسائي حكاه ما أحدھما:  مذھبان وفيه فيه خولف فقد له مذھب ال:  حاتم أبي قول وأما:  النحاس

 على يدل الحديث أن إال حسن وجه وھو بيوتكن في عينا به واقررن:  والمعنى أقر عينا به قررت من وھو:  قال يقول سليمان

 ما اليقظان أبا يا:  فقالت منزلك في تقري أن أمرك قد هللا إن:  عنھا هللا رضي لعائشة قال عمارا أن روي كما األول من أنه

 األولى وراءين وصل بألف واقررن عبلة أبي بن وقرأ لسانك لىع كذلك جعلني الذي  الحمد:  فقال بالحق قواال زلت

 فيه غيرھن دخل فقد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي لنساء الخطاب كان وإن البيت بلزوم األمر اآلية ھذه معنى الثانية مكسورة

 إال منھا الخروج عن إلنكفافوا بيوتھن النساء بلزوم طافحة والشريعة كيف النساء جميع يخص دليل يرد لم لو ھذا بالمعنى

 بذلك وخاطبھن بيوتھن بمالزمة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نساء تعالى هللا فأمر موضع غير في تقدم ما على لضرورة

 معنى تقدم وقد(  األولى الجاھلية تبرج تبرجن وال: )  فقال األولى الجاھلية فعل أنه وأعلم التبرج عن ونھاھن لھن تشريفا

 المبرد قاله متفرقة كانت إذا برج أسنانه في:  يقال السعة من مأخوذ وھو أحسن ستره ما إظھار وحقيقته النور في التبرج

 اللؤلؤ من الدرع تلبس المرأة كانت السالم عليه إبراھيم فيه ولد الذي الزمن ھي:  فقيل األولى الجاھلية في الناس واختلف

 سير لھم وحكيت سنة ثمانمائة وھي ونوح آدم بين ما:  عيينة بن الحكم وقال لالرجا على نفسھا تعرض الطريق وسط فتمشي

 غير اللؤلؤ من الدرع تلبس كانت المرأة إن:  قيل وإبراھيم نوج بين ما:  الكلبي وإدريس نوح بين ما:  عباس بن وقال ذميمة

 ومحمد عيسى بين ما:  الشعبي وعيسى وسىم بين ما:  فرقة وقالت بدنھا تواري وال الرقاق الثياب وتلبس الجانبين مخيط

 أبو وقال الجانبين مخيط غير الدر من قميص للمرأة فيه كان وسليمان داود زمان ھي:  العالية أبو)  وسلم عليه هللا صلى(

 إظھاره قبحي ما يظھرن الجھالء الجاھلية في النساء وكان:  قال الجھالء الجاھلية تقول كما األولى والجاھلية:  المبرد العباس

 األسفل إلى اإلزار دون بما زوجھا وينفرد األعلى إلى اإلزار فوق بما خلھا فينفرد وخلھا زوجھا مع تجلس المرأة كانت حتى

 يظھر والذي:  عطية بن قال التبرج فذلك الرجال بين يتمشين النساء كان:  مجاھد وقال البدل صاحبه أحدھما سأل وربما

 ال كانوا ألنھم الكفرة سيرة من الشرع قبل كان ما وھي فيھا سيرتھن عن بالنقلة فأمرن لحقنھا لتيا للجاھلية أشار أنه عندي

 أوقع وقد أخرى جاھلية ثم أن المعنى وليس عليه كن ما إلى بالنسبة أولى وجعلھا حجاب دون النساء أمر وكان عندھم غيرة

 في أبي سمعت:  البخاري في عباس بن وقال الشعراء في ھليجا:  فقالوا اإلسالم قبل التي المدة تلك على الجاھلية اسم

 وإظھار التنعم وأن الغالب في وضنك قشف أھل كانت العرب بأن ويعترض حسن قول وھذا:  قلت ھذا غير إلى يقول الجاھلية

 على المشية من بلھنق من مخالفة اآلية من المقصود وأن األولى بالجاھلية المراد وھي السابقة أألزمان في جرى إنما الزينة

 فإن البيوت فيلزمن ويعمھا كلھا األقوال يشمل وذلك شرعا يجوز ال مما ذلك غير إلى للرجال المحاسن وإظھار وتكسير تغنيج

 كانت عنھا هللا رضي عائشة أن:  وغيره الثعلبي ذكر الثالثة الموفق وهللا تام وتستر تبذل على فليكن الخروج إلى الحاجة مست

 قد:  فقالت أخواتك يفعل كما تعتمرين وال تحجين ال لم:  لھا قيل سودة أن وذكر خمارھا تبل حتى تبكي اآلية ھذه قرأت إذا

 رضوان جنازتھا أخرجت حتى حجرتھا باب من خرجت ما فوهللا:  الراوي قال بيتي في أقر أن هللا وأمرني واعتمرت حججت

 رمي التي نابلس نساء من نساء أعف وال عياال أصون نساء رأيت فما قرية لفأ على نيفا دخلت لقد:  العربي بن قال عليھا هللا
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 إليھا يخرجن فإنھن الجمعة يوم إال نھارا طريق في امرأة رأيت فما فيھا أقمت فإني بالنار)  وسلم عليه هللا صلى(  الخليل بھا

 وقد األخرى الجمعة إلى منھن واحدة على يعين تقع لم منازلھن إلى وانقلبن الصالة قضيت فإذا منھن المسجد يمتلئ حتى

 عنھا هللا رضي عائشة بكاء:  عطية بن قال الرابعة فيه استشھدن حتى معتكفھن من خرجن ما عفائف األقصى بالمسجد رأيت

 افضةالر تعلق:  العربي بن قال بيتك في تقري أن أمرك قد هللا إن:  عمار لھا قال وحينئذ الجمل أيام سفرھا بسبب كان إنما

 حين)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أمر خالفت إنھا:  قالوا إذ عنھا هللا رضي عائشة المؤمنين أم على اآلية بھذه هللا لعنھم

 حصر ولقد:  قالوا لھا يجوز وال عليھا يفرض لم فيما والضرب الطعن مأزق وتقتحم الحروب وتباشر الجيوش تقود خرجت

 الرعاع ھؤالء وردي المؤمنين أم يا ھنا أقيمي:  مروان لھا فقال مكة إلى لتخرج فقربت رواحلھاب أمرت ذلك رأت فلما عثمان

 الحج نذرت عنھا هللا رضي عائشة إن:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال العربي بن قال حجك من خير الناس بين اإلصالح فإن

 فما الجمل حرب إلى خروجھا وأما لھا صوابا ذلك لكان الثائرة تلك في خرجت ولو نذرھا عن التخلف تر فلم الفتنة قبل

 في وطمعوا بركتھا ورجوا الناس وتھارج الفتنة عظيم من إليه صاروا ما إليھا وشكوا بھا الناس تعلق ولكن لحرب خرجت

 أمر من إال نجواھم من كثير في خير ال:  قوله في با مقتدية فخرجت ذلك ھي وظنت الخلق إلى وقفت إذا منھا اإلستحياء

 مخاطب باإلصالح واألمر بينھما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن:  وقوله الناس بين إصالح أو معروف أو بصدقة

 مطاعنات جرت ولكن إصالح يقع أن حكمه ونافذ قضائه بسابق تعالى هللا يرد فلم عبد أو حر وأنثى ذكر من الناس جميع به

 عائشة بكر أبي بن محمد أدرك لجنبه الجمل سقط فلما فعرقبه الجمل إلى بعضھم فعمد يقانالفر يفنى كاد حتى وجراحات

 تقية برة المدينة إلى أوصلوھا حتى بھا علي قرنھن امرأة ثالثين في وخرجت البصرة إلى فاحتملھا عنھا تعالى هللا رضي

 وبه الجمل ھذا اسم النحل في تقدم وقد مصيب كاماألح في مجتھد كل إذ فعلت فيما مأجورة تأولت فيما مثابة مصيبة مجتھدة

 عنكم ليذھب هللا يريد إنما)  ونھى أمر فيما أي(  ورسوله هللا وأطعن الزكاة وآتين الصالة وأقمن:  تعالى قوله اليوم ذلك يعرف

 أھل ھم الذين وأھله نساؤه به يراد:  وقيل)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نساء به يراد قيل:  الزجاج قال(  البيت أھل الرجس

 قال والخفض الرفع ويجوز:  قال البدل على شئت وإن:  قال المدح على نصب البيت وأھل بعد بيانه يأتي ما على بيته

 من وال المخاطبة من يبدل ال قال يزيد بن محمد العباس أبي عند يجز لم والميم الكاف من بدل أنه على خفض إن: النحاس

 التوكيد معنى فيه مصدر(  تطھيرا ويطھركم)  تبيين إلى يحتاجان ال ألنھما المخاطب

 . . . . . يتلى ما واذكرن ) 34 (:  األحزاب

 ) 34 االحزاب (

 البيت أھل أن تعطي األلفاظ ھذه(  والحكمة هللا آيات من بيوتكن في يتلى ما واذكرن: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ثالث فيه

 وذھبوا معھن رجل ال خاصة زوجاته ھم:  عباس وبن وعكرمة عطاء فقال ھم من البيت أھل في علمال أھل أختلف وقد نساؤه

: الكلبي منھم فرقة وقالت بيوتكن في يتلى ما واذكرن:  تعالى لقوله)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي مساكن به أريد البيت أن إلى

 الرجس عنكم ليذھب:  تعالى بقوله واحتجوا السالم عليه النبي عن أحاديث ھذا وفي خاصة والحسين والحسن وفاطمة علي ھم

 كما األھل لفظ على خرج يكون أن يحتمل أنه إال ويطھركن عنكن لكان خاصة للنساء كان ولو بالميم ويطھركم البيت أھل

 هللا رحمة هللا رأم من أتعجبين:  تعالى هللا قال بخير ھم:  فيقول ونساؤك امرأتك أي أھلك كيف:  لصاحبه الرجل يقول
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 ألن ويطھركم:  قال وإنما وغيرھم األزواج من البيت أھل جميع في عامة أنھا اآلية من يظھر والذي البيت أھل عليكم وبركاته

 أن اآلية فاقتضت المذكر غلب والمؤنث المذكر اجتمع وإذا فيھم كان وحسينا وحسنا وعليا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 اآلية ھذه نزلت:  قالت سلمة أم أن أما أعلم وهللا الكالم سياق عليه يدل لھن والمخاطبة فيھن اآلية ألن البيت أھل من الزوجات

 ھؤالء: )  وقال خيبري كساء تحت معھم فدخل وحسينا وحسنا وفاطمة عليا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فدعا بيتي في

: )  قال هللا رسول يا معھم وأنا:  سلمة أم فقالت)  تطھيرا وطھرھم الرجس عنھم أذھب اللھم: )  وقال اآلية وقرأ)  بيتي أھل

 أدخلت سلمة أم وقالت:  القشيري وقال غريب حديث ھذا:  وقال وغيره الترمذي أخرجه)  خير على وأنت مكانك على أنت

 بيت به يراد البيت أن على يدل فھذا ھاشم بنو ھم : الثعلبي وقال)  نعم: )  قال هللا رسول يا منھم أنا:  وقلت الكساء في رأسي

 الكلبي قول وعلى أجمعين عنھم هللا رضي أرقم بن زيد عن نحوه وروي منھم أعمامه وبنو وأعمامه العباس فيكون النسب

 جھة على)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج وجل عز هللا أمر مخاطبة أي تعالى هللا مخاطبة ابتداء واذكرن:  قوله يكون

 والحكمة القرآن هللا آيات:  بالتأويل العلم أھل قال والحكمة تعالى هللا آيات من بيوتھن في يتلى ما بذكر النعمة وتعديد الموعظة

 التذكير باسم إناثا كن وإن فسماھن مذكر فاألھل أھل لقوله عنكم وقال قبله ما على منسوق واذكرن:  قوله أن والصحيح السنة

 الصالح السلف زمن في كان لو ما التفسير ھذا في أشياء له توجد فإنه وأشباھه الكلبي بقول اعتبار وال عنكم صار فلذلك

 منسوق خبيرا لطيفا كان هللا إن قوله إلى ألزواجك قل النبي أيھا يا:  قوله من كلھا فاآليات عليه وحجروا ذلك من لمنعوه

 لما السالم عليه النبي أن األخبار في جرى شيء ھذا وإنما لغيرھن المنفص كالما الوسط في صار فكيف، بعض على بعضھا

 ألوى ثم عليھم فلفھا كساء إلى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فعمد والحسين والحسن وفاطمة عليا دعا اآلية ھذه عليه نزلت

 هللا صلى(  النبي من دعوة فھذه)  يراتطھ وطھرھم الرجس عنھم أذھب اللھم بيتي أھل ھؤالء اللھم: )  فقال السماء إلى بيده

 لھم فصيرھا وافقه ومن الكلبي فذھب األزواج بھا خوطب التي اآلية في يدخلھم أن أحب اآلية نزول بعد لھم)  وسلم عليه

 هللا صيركن إذ النعمة موضع اذكرن أي أحدھا:  معان ثالثة يحتمل الذكر لفظ الثانية التنزيل من خارجة لھم دعوة وھي خاصة

 لتتعظن بال على منكن تكون حتى فيھا وفكرن قدرھا واقدرن هللا آيات اذكرن الثاني والحكمة هللا آيات فيھا تتلى بيوت في

:  يقول فكأنه األلسنة والزمنه واقرأن احفظن بمعنى اذكرن الثالث أفعاله تحسن أن ينبغي حاله ھذا كان ومن تعالى هللا بمواعظ

 من ينزل بما يخبرن أن وتعالى سبحانه هللا فأمر هللا آيات من بيوتكن في يتلى الذي ھو وذلك واھيهون تعالى هللا أوامر احفظن

 فيعملوا الناس إلى ذلك يبلغن حتى أقواله من ويسمعن والسالم الصالة عليه النبي أفعال من يرين وما بيوتھن في القرآن

 بديعة مسألة اآلية ھذه:  في العربي بن قال الثالثة الدين في لنساءوا الرجال من الواحد خبر قبول جواز على يدل وھذا ويقتدوا

 على قرأ إذا فكان الدين من علمه ما وتعليم القرآن من عليه أنزل ما بتبليغ والسالم الصالة عليه نبيه أمر تعالى هللا أن وھي

 عليه كان وال الصحابة لجميع يذكره أن يلزمه وال غيره إلى يبلغه أن سمعه من على وكان الفرض عنه سقط اتفق ما أو واحد

 إيجاب في بسرة بخبر العمل يجوز:  قلنا ولھذا كذا كان وال كذا نزل لھم فيقول الناس إلى يخرج أن أزواجه ذلك علم إذا

 لنق قد أنه على حنيفة أبو قال كما الرجال ذلك يبلغ أن يلزم وال وعت ما وبلغت سمعت ما روت ألنھا الذكر مس من الوضوء

 .عمر وبن وقاص أبي بن سعد عن
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 . . . . . والمسلمات المسلمين إن ) 35 (:  األحزاب

 ) 35 االحزاب (

 شيء كل أرى ما:  فقالت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أتت أنھا األنصارية عمارة أم عن الترمذي روى األولى:  مسألتان فيه

 حديث ھذا اآلية والمؤمنات والمؤمنين والمسلمات المسلمين إن:  اآلية ھذه فنزلت بشيء يذكرن النساء أرى وما للرجال إال

 ال فيما إال عنده يجوز فال الفراء فأما البصريين عند رفعھن ويجوز عليه عطف والمسلمات إن اسم والمسلمين غريب حسن

 له تخصيصا اإليمان ذكر ثم الجوارح لوعم اإليمان يعم الذي اإلسالم بذكر اآلية ھذه في تعالى بدأ الثانية اإلعراب فيه يتبين

 عن والصابر به يفي أن عليه عوھد فيما معناه:  والصادق المطيع العابد:  والقانت ودعامته اإلسالم عظم أنه على وتنبيھا

 واألول خاصة بالفرض:  وقيل والنفل بالفرض والمتصدق  الخائف:  والخاشع والمنشط المكره في الطاعات وعلى الشھوات

 يدل حذف والحافظات:  قوله وفي وغيره الزنى من يحل ال عما أي(  والحافظات فروجھم والحافظين)  كذلك والصائم أمدح

 جرى متونھا كأن مدماة وكمتا الشاعر قول ونظيره مثله أيضا الذاكرات وفي تقدم بما فاكتفى والحافظاتھا:  تقديره المتقدم عليه

 واستشعرته:  قال كأنه الھاء حذف على الرفع يجوز وإنما بالنصب مذھب لون:  بويهسي وروى مذھب لون واستشعرت فوقھا

 مفصال كله ھذا تقدم وقد النوم من اإلنتباه وعند المضاجع وفي وعشيا وغدوا الصلوات أدبار في قيل والذاكر لونا رفع فيمن

 هللا ذاكر اليكون:  مجاھد قال العالمين رب  والحمد اإلعادة عن فأغنى واألحكام الفوائد من عليه يترتب وما مواضعه في

 أربع وصليا بالليل أھله أيقظ من:  عنه هللا رضي الخدري سعيد أبو وقال ومضطجعا وجالسا قائما يذكره حتى كثيرا تعالى

 .والذاكرات كثيرا هللا الذاكرين من كتبا ركعات

 . . . . . لمؤمن كان وما ) 36 (:  األحزاب

 ) 36 االحزاب (

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن:  اآلية ھذه نزول سبب في ومجاھد عباس وبن قتادة روى األولى:  مسائل أربع فيه

 فنزلت وامتنعت وأبت كرھت لزيد يريدھا أنه تبين فلما لنفسه الخطبة أن فظنت عمته بنت وكانت جحش بنت زينب خطب

 عبدا باألمس كان زيدا وأن قريش من لنسبھا هللا عبد أخوھا وامتنع فامتنعت : رواية في وتزوجته حينئذ زينب فأذعنت اآلية

 معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم في نزلت إنھا:  وقيل زيد من فزوجھا شئت بما مرني:  أخوھا له فقال اآلية ھذه نزلت أن إلى

 أردنا إنما:  وقاال وأخوھا ھي ذلك كرھتف حارثة بن زيد من فزوجھا)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي نفسھا وھبت وكانت

 )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 عز هللا أمر إذا مؤمنة وال لمؤمن ليس:  الحسن وقال زيد بن قاله زيد تزويج إلى فأجابا ذلك بسبب اآلية فنزلت غيره فزوجنا

 فتجيء والمنع الحظر معناھا ونحوھما ينبغي وما كان ما لفظه الثانية يعصياه أن بأمر)  وسلم عليه هللا صلى(  ورسوله وجل

 تنبتوا أن لكم كان ما:  تعالى كقوله عقال الشيء ذلك امتناع كان وربما اآلية ھذه في كما يكون ال بأنه والحكم الشيء لحظر

 كان وما:  تعالى وقوله والنبوة والحكم الكتاب هللا يؤتيه أن لبشر كان ما:  تعالى كقوله شرعا بامتناعه العلم كان وربما شجرھا

 ونحو النوافل تترك أن فالن يا لك كان ما:  تقول كما المندوبات في كان وربما حجاب وراء من أو وحيا إال هللا يكلمه أن لبشر
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 والشافعي لمالك خالفا األديان في تعتبر وإنما األحساب في تعتبر ال الكفاءة أن في نص بل دليل اآلية ھذه في الثالثة ھذا

 بنت ضباعة األسود بن المقداد وتزوج جحش بنت زينب زيد تزوج قريش في تزوجت الموالي أن وذلك وسحنون لمغيرةوا

 في المعنى ھذا تقدم وقد عوف بن الرحمن عبد أخت بالل وتزوج عتبة بن الوليد بنت فاطمة من سالما حذيفة أبو وزوج الزبير

 ألنه عبيد أبي اختيار وھو بالياء يكون أن:  الكوفيون قرأ(  أمرھم من الخيرة لھم يكون أن: )  تعالى قوله الرابعة موضع غير

 التخيير بمعنى الخيرة أن على والتذكير حسن فعله فتأنيث مؤنث اللفظ ألن بالتاء الباقون فعله وبين المؤنث بين فرق قد

 بالمؤمنين أولى النبي:  تعالى قوله ضمن في يةاآل وھذه الياء بإسكان الخيرة السميقع بن وقرأ اإلختيار بمعنى مصدر فالخيرة

 .ضل فقد ورسوله هللا يعص من أن وأخبر تعالى توعد ثم أنفسھم من

 أفعل صيغة أن من األصوليين وبعض الشافعي اإلمام أصحاب وفقھاء فقھائنا من الجمھور إليه ذھب ما على دليل أدل وھذا

 ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  رسوله وأمر أمره سماع عند المكلف خيرة ىنف وتعالى تبارك هللا ألن وضعھا أصل في للوجوب

 على األمر حمل فلزم الضالل بذلك المعصية على علق ثم المعصية اسم األمر صدور عند خيرة له بقيت من على أطلق

 أعلم وهللا الوجوب

 . . . . . للذي تقول وإذ ) 37 (:  األحزاب

 ) 37 االحزاب (

 عن ھند أبي بن داود عن الزبرقان بن داود حدثنا قال حجر بن علي حدثنا:  قال الترمذي روى األولى : مسائل تسع فيه

 ھذه لكتم الوحي من شيئا كاتما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول كان لو:  قالت عنھا تعالى هللا رضي عائشة عن الشعبي

 وتخفي هللا واتق زوجك عليك أمسك)  فأعتقته بالعتق(  عليه وأنعمت)  مباإلسال يعني(  عليه هللا أنعم للذي تقول وإذ: )  اآلية

 عليه هللا صلى(  هللا رسول وأن(  مفعوال هللا أمر وكان قوله إلى تخشاه أن أحق وهللا الناس وتخشى مبديه هللا ما نفسك في

 النبيين وخاتم هللا رسول ولكن رجالكم من أحد باأ محمد كان ما:  تعالى هللا فأنزل ابنه حليلة تزوج:  قالوا تزوجھا لما)  وسلم

 تبارك هللا فأنزل محمد بن زيد له يقال رجال صار حتى فلبث صغير وھو تبناه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وكان

 فالن أخو وفالن فالن مولى فالن ومواليكم الدين في فإخوانكم آباءھم تعلموا لم فإن هللا عند أقسط ھو آلبائھم ادعوھم وتعالى

 عن مسروق عن الشعبي عن ھند أبي بن داود عن روي قد غريب حديث ھذا:  عيسى أبو قال أعدل يعني هللا عند أقسط ھو

 أنعم للذي تقول وإذ اآلية ھذه لكتم الوحي من شيئا كاتما)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي كان لو:  قالت عنھا هللا رضي عائشة

 صححه الذي وھو صحيحه في مسلم أخرجه الذي ھو القدر ھذا:  قلت بطوله يرو لم الحرف ھذا هعلي وأنعمت عليه هللا

 بنت زينب شأن في نزلت مبديه هللا ما نفسك في وتخفي اآلية ھذه أن مالك بن أنس عن البخاري وفي جامعه في الترمذي

 وقال اآلية ھذه من عليه أشد آية رسوله لىع هللا أنزل ما:  والحسن وعائشة مسعود وبن عمر وقال حارثة بن وزيد جحش

 الخبر في وروي عليه لشدتھا اآلية ھذه لكتم الوحي من شيئا كاتما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول كان لو:  وعائشة الحسن

 رواية ھذه علي ريقد فال مني هللا منعه ما غير منه أمتنع وما زيد يستطعني ولم:  زينب قالت فراشه إلى فأوى زيد أمسى:  أنه

 أراد حين منه ذلك تورم زيدا أن:  الروايات بعض وفي ذلك قالت أنھا زينب إلى الحديث رفع مريم أبي بن نوح عصمة أبي
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 وإني وتفعل بلسانھا تؤذيني زينب إن:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى زيد وجاء ذلك من قريب فھذا يقربھا أن

 عليه وأنعمت عليه هللا أنعم للذي تقول وإذ:  فنزلت زيد فطلقھا اآلية)  هللا واتق زوجك عليك أمسك: )  له لفقا أطلقھا أن أريد

 صلى(  النبي أن إلى وغيره الطبري منھم المفسرين من وجماعة زيد وبن قتادة فذھب اآلية ھذه تأويل في الناس واختلف اآلية

 ثم ھو فيتزوجھا زيد يطلقھا أن على حريصا وكان زيد عصمة في وھي جحش تبن لزينب استحسان منه وقع)  وسلم عليه هللا

 أي هللا اتق: )  له قال بالشرف وتعظما باللسان وأذى أمر وعصيان قول غلظة منھا ويشكو فراقھا يريد بأنه أخبره لما زيدا إن

 لزم ولكنه نفسه في يخفي كان ذيال وھذا إياھا زيد طالق على الحرص يخفي وھو)  زوجك عليك وأمسك عنھا تقول فيما

 .بالمعروف األمر من مايجب

 يوما زيدا أتى السالم عليه إنه ثم حينا عنده فمكثت زيد من جحش بنت زينب)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي زوج:  مقاتل وقال

 فسمعت)  القلوب مقلب هللا سبحان: )  وقال فھويھا قريش نساء أتم من جسيمة جميلة بيضاء كانت قائمة زينب فأبصر يطلبه

 بلسانھا وتؤذيني علي تعظم كبرا فيھا فإن طالقھا في لي ائذن هللا رسول يا:  فقال زيد ففطن لزيد فذكرتھا بالتسبيحة زينب

 فرأى منزلھا في متفضلة وزينب الستر فرفعت ريحا بعث هللا إن:  وقيل)  هللا واتق زوجك عليك أمسك: )  السالم عليه فقال

 فجاء زيدا يطلب جاء لما وذلك)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نفس في وقعت أنھا زينب نفس في ووقع نفسه في وقعتف زينب

 أي(  الناس وتخشى)  لھا الحب(  نفسك في وتخفي: )  عباس بن وقال يطلقھا أن زيد نفس في فوقع بذلك فأخبرته زيد

 وهللا)  طلقھا حين نكحھا ثم امرأته بطالق رجال أمر ويقولون طلقھا قلت لو المسلمين الئمة وتكره تخاف:  وقيل تستحييھم

 ستكون أنھا هللا أعلمك أن بعد زوجته بإمساك زيدا تأمر وال منه تستحي أن أحق وهللا:  وقيل األحوال كل في(  تخشاه أن أحق

 إليه تعالى هللا أوحى قد كان)  وسلم يهعل هللا صلى(  النبي أن:  الحسين بن علي عن وروي ھذا جميع على هللا فعاتبه زوجتك

 تطيعه ال وأنھا زينب خلق)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي زيد تشكى فلما إياھا هللا بتزويج يتزوجھا وأنه زينب يطلق زيدا أن

 وأمسك ولكق في هللا اتق: )  والوصية األدب جھة على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول له قال طالقھا يريد أنه وأعلمه

 أنه علم لما بالطالق يأمره أن يرد ولم نفسه في أخفى الذي ھو وھذا ويتزوجھا سيفارقھا أنه يعلم وھو)  زوجك عليك

 وقد مواله وھو زيد بعد زينب يتزوج أن في الناس من قول يلحقه أن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وخشي سيتزوجھا

 يطلق بأنه علمه مع أمسك:  قال بأن له هللا أباحه قد شيء في الناس خشي أن من القدر ھذا لىع تعالى هللا فعاتبه بطالقھا أمره

 وھو اآلية ھذه تأويل في ماقيل أحسن القول وھذا:  عليھم هللا رحمة علماؤنا قال حال كل في أي بالخشية أحق هللا أن وأعلمه

 بن بكر أبي والقاضي القشيري العالء بن بكر والقاضي زھريكال الراسخين والعلماء المفسرين من التحقيق أھل عليه الذي

 وتزوج األبناء نساء تزويج عن نھى بأنه المنافقين إرجاف ھو إنما الناس وتخشى:  تعالى بقوله والمراد وغيرھم العربي

 فھذا عشق لفظ انالمج بعض أطلق وربما زيد امرأة زينب ھوي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن روي ما فأما ابنه بزوجة

 نوادر في الحكيم الترمذي قال بحرمته مستخف أو ھذا مثل عن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بعصمة جاھل عن يصدر إنما

 أنه الدرر من ودرا الجواھر من جوھرا العلم خزانة من بھذا جاء الحسين بن فعلي:  قوله الحسين بن علي إلى وأسند األصول

 وأخذتك)  زوجك عليك أمسك: )  لزيد ذلك بعد قال فكيف أزواجك من ھذه ستكون أن أعلمه قد أنه يف عليه هللا عتب إنما

 صلى(  النبي من ھذا ليس:  العلماء بعض قال:  النحاس وقال تخشاه أن أحق وهللا ابنه امرأة تزوج:  يقولوا أن الناس خشية

 منه أحسن غيره أن إال بخطيئة ليس الشيء يكون وقد منه باإلستغفار وال بالتوبة يؤمر لم أنه ترى أال خطيئة)  وسلم عليه هللا
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 وقد)  زوجك عليك أمسك: )  له قال معنى ألي قيل فإن:  العربي بن قال الثانية الناس يفتتن أن خشية نفسه في ذلك وأخفى

 عنھا النفرة من زيد له فأبدى عنھا هرغبت أو فيھا رغبته من هللا يعلمه مالم منه يختبر أن أراد:  قلنا زوجه أنھا هللا أخبره

:  قلنا تناقض وھذا منه بد ال الفراق أن علم وقد بھا بالتمسك يأمره كيف:  قيل فإن أمرھا في منه علمه يكن مالم فيھا والكراھة

 يؤمن ال أنه لمع وقد باإليمان العبد يأمر تعالى هللا أن ترى أال العاقبة ومعرفة الحجة إلقامة الصحيحة للمقاصد صحيح ھو بل

 واتق:  وقوله وتقبلوه فتيقنوه العلم نفيس من وھذا وحكما عقال به األمر من يمنع ما العلم لمتعلق األمر متعلق مخالفة في فليس

 الكبر إلى بالنسبة تذمھا فال هللا اتق:  وقيل يطلق أال األولى ألن تحريم نھي ال تنزيه نھي وأراد تطلقھا فال طالقھا في أي هللا

 بذلك أعلمه قد هللا ألن سيطلقھا زيدا بأن علمه:  وقيل إياھا زيد مفارقة:  وقيل قلبه تعلق قيل نفسك في وتخفي الزوج وأذى

 فذھبت:  قال)  علي زينب فاخطب منك أوثق نفسي في أجد ما: )  لزيد قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن روي الثالثة

 إلى فقامت ربي أوامر حتى شيئا بصانعة أنا ما:  وقالت ففرحت وخطبتھا)  وسلم عليه هللا صلى ( للنبي توقيرا ظھري ووليتھا

 له وترجم الصحيح في ثابت الحديث ھذا معنى:  قلت بھا ودخل)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فتزوجھا القرآن ونزل مسجدھا

 قال 4 زينب عدة انقضت لما:  قال أنس عن لمسلم واللفظ ةاألئم روى(  ربھا واستخارتھا خطبت إذا المرأة صالة)  النسائي

 رأيتھا فلما:  قال عجينھا تخمر وھي أتاھا حتى زيد فانطلق:  قال)  علي فاذكرھا: )  لزيد)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 على ونكصت ظھري يتھافول ذكرھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن إليھا أنظر أن أستطيع ما حتى صدري في عظمت

 إلى فقامت ربي أوامر حتى شيئا بصانعة أنا ما:  قالت يذكرك)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أرسل زينب يا:  فقلت عقبي

(  هللا رسول أن رأيتنا ولقد فقال:  قال إذن بغير عليھا فدخل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وجاء القرآن ونزل مسجدھا

: قال أيضا أنس عن رواية وفي)  تركوه حتى)  رواية في الحديث النھار امتد حين واللحم الخبز أطعمنا)  وسلم عليه هللا صلى

 فقوله:  علماؤنا قال شاة ذبح فإنه زينب على أولم ما نسائه من امرأة على أولم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول رأيت ما

 صبره يظھر حتى له واختبار لزيد امتحان وھذا األول الحديث بينه كما أخطبھا أي ) علي فاذكرھا: )  لزيد السالم عليه

 في حرج وال منه المطلقة لزوجه فالنة على اخطب:  لصاحبه اإلنسان يقول أن ھذا من يستنبط وقد:  قلت وطوعه وانقياده

 .أعلم وهللا ذلك

(  زوجناكھا وطرا منھا زيد قضى فلما: )  قال ولذلك إنكاحھا هللا تولى إليه تفويضھا وصح هللا إلى أمرھا وكلت لما الرابعة

 بغير عليھا دخل بذلك هللا أعلمه ولما زوجتكھا وطرا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن آبائه عن محمد بن جعفر اإلمام وروى

 هللا صلى(  خصوصياته نم وھذا لنا ومشروعا حقوقنا في شرطا يكون مما شيء وال صداق تقرير وال عقد تجديد وال إذن

 وتقول)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نساء تفاخر زينب كانت ولھذا المسلمين من بإجماع أحد فيھا يشاركه ال التي)  وسلم عليه

 هللا صلى(  النبي نساء على تفخر زينب كانت:  قال مالك بن أنس عن النسائي أخرجه تعالى هللا وزوجني آباؤكن زوجكن: 

 ھو اآلية ھذه في عليه المنعم الخامسة وسيأتي الحجاب آية نزلت وفيھا السماء من أنكحني وجل عز هللا إن:  تقول)  موسل عليه

 اسمك ما:  فقال له شغل في مكة ورد قد وكان يوما لقيه عمه أن وروي السورة أول في خبره تقدم وقد بيناه كما حارثة بن زيد

 في وكنت سعدى:  قال أمك اسم فما:  قال الكلبي شراحيل بن:  قال من بن قال حارثة بن:  قال من بن:  قال زيد:  قال غالم يا

 بن لمحمد:  قال أنت لمن:  فقالوا معھم يقيم أن منه وأرادوا فحضروا وقومه أخيه إلى وأرسل صدره إلى فضمه طي أخوالي

 تعرف ھل: )  وقال زيد إلى فبعث)  بيده فخذوا اختاركم نفإ عليه أعرض: )  فقال علينا فرده ابننا ھذا:  وقالوا فأتوه هللا عبد
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:  وقال فبكى)  لك كنت صاحب فأي) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي له فقال عمي وھذا أخي وھذا أبي ھذا نعم قال)  ھؤالء

 أختار ما:  فقال)  تعرف قد من فأنا تقيم أن أردت وإن فالحق بھم تلحق أن أحببت فإن أخيرك: )  قال ذلك عن سألتني لم

 أن من إلي أحب محمد عند العبودية وهللا أي:  فقال وعمك أبيك على العبودية اخترت زيد يا:  وقال عمه فجذبه أحدا عليك

 أن إلى محمد بن زيد:  يقال يزل فلم)  وموروث وارث أني أشھدوا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فقال عندكم أكون

 .رجالكم من أحد أبا محمد كان ما ونزل آلبائھم ادعوھم:  ىتعال قوله نزل

:  فقال آلبائھم ادعوھم نزل حتى محمد بن زيد يقال كان:  عنه هللا رضي السھيلي الرحمن عبد القاسم أبو اإلمام قال السادسة

 ذلك من وحشته هللا وعلم الفخر وھذا الشرف ھذا عنه نزع فلما محمد بن زيد أنا:  يقول أن عليه وحرم حارثة بن زيد أنا

 فلما:  تعالى فقال القرآن في سماه أنه وھي)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أصحاب من أحدا بھا يخص يكن لم بخصيصة شرفه

 المحاريب في يتلى قرآنا اسمه صار حتى الحكيم الذكر في بإسمه تعالى هللا ذكره ومن زينب من يعني وطرا منھا زيد قضى

 بن أبي قول إلى ترى أال له)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد بأبوة الفخر من وعوض له تأنيس ھذا في فكان التنويه غاية به نوه

 وكان ھنالك أوذكرت:  وقال فبكى)  كذا سورة عليك أقرأ أن أمرني هللا إن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي له قال حين كعب

 القرآن قرؤوا إذا الدنيا أھل يتلوه يبيد ال مخلدا يتلى قرآنا اسمه صار بمن فكيف ذكره تعالى هللا أن أخبر حين الفرح من بكاؤه

 هللا كالم القرآن إذ العالمين رب عند الخصوص على مذكورا يزل لم كما المؤمنين ألسنة على يزال ال أبدا كذلك الجنة وأھل

 وليس البررة الكرام السفرة التالوة في تذكرة المطھرة ةالمرفوع المكرمة الصحف في ھذا زيد فاسم يبيد ال باق وھو القديم

 أن اآلية في وزاد عنه نزع مما له تعالى هللا من تعويضا حارثة بن ولزيد األنبياء من لنبي إال المؤمنين أسماء من إلسم ذلك

 السابعة أخرى فضيلة وھذه يموت أن قبل ذلك علم الجنة أھل من أنه على فدل باإليمان أي عليه هللا أنعم للذي تقول وإذ:  قال

 يعني حاجته من أراد ما بلغ أي:  عباس بن قال األوطار والجمع ھمة فيھا له للمرء حاجة كل الوطر(  وطرا: )  تعالى قوله

 الطالق عن عبارة الوطر:  وقيل زوجتكھا البيت أھل وقراءة زوجناكھا وطلقھا منھا وطره قضى لما أي إضمار وفيه الجماع

 في المعنى ھذا ترتيب أن إلى القصص أنكحك أن أريد إني:  شعيب قول ومن اآلية ھذه من الناس بعض ذھب الثامنة تادةق قاله

 فقد اذھب)  الرداء لصاحب السالم عليه قوله وكذلك اآليتين في كما الزوج ضمير فتقدم إياھا أنكحه:  يكون أن ينبغي المھور

 المھور وفي تقديمه فحسن مخاطب اآلية في الزوج ألن الزم غير وھذا:  عطية بن قال)  القرآن من معك بما أنكحتكھا

 على دليل(  زوجناكھا: )  تعالى قوله التاسعة القوامون وأنھم الرجال بدرجة إال ترجيح يبق ولم شئت من فقدم سواء الزوجان

 إلى الملك بي جاء التي أنا:  عائشة التفق تفاخرتا وزينب عائشة أن روي ذلك في الخالف تقدم وقد النكاح في الولي ثبوت

 هللا زوجني التي أنا:  زينب وقالت الصحيح خرجه)  امرأتك ھذه: )  فيقول حرير من سرقة في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 نم ما بثالث عليك ألدل إني)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول تقول زينب كانت:  الشعبي وقال سماوات سبع فوق من

 زينب عن وروي جبريل ذلك في السفير وإن السماء من إياي أنكحك هللا وإن واحد وجدك جدي إن:  بھن تدل امرأة نسائك

 مني تعالى هللا يمنعه ما غير منه أمتنع وما زيد يستطعني لم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قلب في وقعت لما:  قالت أنھا

 علي يقدر فال
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 . . . . . على كان ما ) 38 (:  األحزاب

 ) 39:  38 االحزاب (

 األقدم السنن ھو ونحوه ھذا أن أعلمھم األمة لجميع تعالى هللا من مخاطبة ھذه(  قبل من خلوا الذين في هللا سنة: )  تعالى قوله

 كداود الماضية األنبياء ةسن النكاح في عليه التوسعة)  وسلم عليه هللا صلى(  لمحمد سن أي لھم أحله ما ينالوا أن األنبياء في

 الكلبي وبن مقاتل عن الثعلبي وذكر سرية وسبعمائة امرأة ثالثمائة ولسليمان سرية وثالثمائة امرأة مائة لداود فكان وسليمان

 واسعة سنة له هللا سن أي المصدر على نصب سنة و بھا فتن من وبين بينه هللا جمع حيث السالم عليه داود إلى اإلشارة أن

 هللا رساالت يبلغون الذين:  بقوله بعد وصفھم بدليل األنبياء ھم خلوا ينوالذ

 . . . . . محمد كان ما ) 40 (:  األحزاب

 ) 40 االحزاب (

 حليلته عليه تحرم حتى بابنه ھو ليس أي اآلية فنزلت ابنه امرأة تزوج:  الناس قال زينب تزوج لما األولى:  مسائل ثالث فيه

 أن وأعلم وغيرھم المنافقين نفوس في وقع ما اآلية بھذه هللا فأذھب حرام عليھم نساءه وأن والتعظيم التبجيل في أمته أبو ولكنه

 له يكن لم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن اآلية بھذه يقصد ولم الحقيقة في له المعاصرين الرجال من أحد أبا يكن لم محمدا

 فكانا والحسين الحسن وأما رجال يصير حتى بن له يعش لم ولكن والمطھر والطيب والقاسم إبراھيم:  ذكور له ولد فقد ولد

 هللا رسول كان ولكن أي:  والفراء األخفش قال(  هللا رسول ولكن: )  تعالى قوله الثانية له معاصرين رجلين يكونا ولم طفلين

 هللا رسول ھو معنى على بالرفع هللا رسول ولكن الناس وبعض عبلة أبي بن قرأ وكذلك بالرفع وخاتم هللا رسول ولكن وأجازا

 وحده عاصم قرأ وخاتم محذوف والخبر لكن اسم أنه على هللا رسول ونصب النون بتشديد ولكن فرقة وقرأت النبيين وخاتم

:  وقيل ھمآخر جاء أي ختمھم أنه بمعنى التاء بكسر الجمھور وقرأ لھم والطابع كالخاتم فھو ختموا به أنھم بمعنى التاء بفتح

 جماعة عند األلفاظ ھذه:  عطية بن قال الثالثة وطابق اللحم من وطابق ودانق ودانق وطابع طابع مثل لغتان والخاتم الخاتم

 أبو القاضي ذكره وما)  وسلم عليه هللا صلى(  بعده نبي ال أنه نصا مقتضية التام العموم على متلقاة وسلفا خلفا األمة علماء

 وھذا اآلية ھذه في الغزالي ذكره وما ضعيف اآلية ھذه ألفاظ في االحتمال تجويز من:  بالھداية لمسمىا كتابه في الطيب

 عليه هللا صلى(  محمد ختم في المسلمين عقيدة تشويش إلى خبيث وتطرق عندي إلحاد باإلقتصاد سماه الذي كتابه في المعنى

 نبوة ال: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن روي وقد:  قلت برحمته الھادي وهللا منه الحذر فالحذر النبوة)  وسلم

 من بعدي يبقى ليس: )  السالم عليه قال كما منھا جزء ھي التي أعلم وهللا الرؤيا يعني:  عمر أبو قال)  هللا شاء ما إال بعدي

 والسالم الصالة عليه به ختم:  الرماني قال نالنبيي ختم نبيا ولكن رجالكم من مسعود بن وقرأ)  الصالحة الرؤيا إال النبوة

)  األخالق مكارم ألتمم بعثت: )  السالم عليه قوله المعنى ھذا ومن:  قلت صالحه من فميئوس به يصلح لم فمن االستصالح

 فأتمھا دارا بنى رجل كمثل األنبياء ومثل مثلي) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال جابر عن مسلم صحيح وفي

 عليه هللا صلى(  هللا رسول قال اللبنة موضع لوال ويقولون منھا ويتعجبون يدخلونھا الناس فجعل لبنة موضع إال وأكملھا

 ) النبيين خاتم وأنا اللبنة فأنا: )  قال أنه غير ھريرة أبي عن ونحوه)  األنبياء فختمت جئت اللبنة موضع فأنا) وسلم
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 . . . . . لذينا أيھا يا ) 41 (:  األحزاب

 ) 41 االحزاب (

 على لسھولته حد دون ذلك تعالى وجعل عليھم به أنعم ما على ذلك من ويكثروا ويشكروه يذكروه بأن عباده تعالى هللا أمر

(  النبي عن سعيد أبو وروى عقله على غلب من إال هللا ذكر ترك في أحد يعذر لم:  عباس بن قال فيه األجر ولعظم العبد

 والقليل القلب من اإلخالص على جرى ما الكثير الذكر:  وقيل)  مجنون يقولوا حتى هللا ذكر أكثروا) : )  وسلم عليه هللا صلى

 .باللسان كالذكر النفاق حكم على يقع ما

 وأصيال بكرة وسبحوه ) 42 (:  األحزاب

 ) 42 االحزاب (

 والمحدث الطاھر يقولھن كلمات وھذه:  مجاھد قال والتكبير يدوالتحم والتھليل بالتسبيح أحوالكم معظم في ألسنتكم اشغلوا أي

 :جرير قال ادعوه:  وقيل والجنب

 تسبيحا تسمى والصالة وأصيال بكرة  صلوا المراد:  وقيل سبحا حين فاختاره ربه دعا يوسفا إن الضحى تسبيح تنس فال

 اإلشارة:  والطبري قتادة وقال الليل بأطراف تصالھاإل عليھا بالتحريض أحق ألنھا بالذكر والعشاء والمغرب الفجر وخص

 وقال المبرد قاله آصال وجمعه األصيل بمعنى واألصل أصائل وجمعه العشي:  واألصيل العصر وصالة الغداة صالة إلى

 أوال فرضت إنما الصالة أن زعم لمن بھا تعلق فال مدنية اآلية ھذه مسألة تقدم وقد ورغف كرغيف أصيل جمع أصل:  غيره

 الصالة فرض كيفية في الكالم مضى وقد عليھا معول وال إليھا التفات فال ضعيفة بذلك والرواية النھار طرفي في صالتين

  والحمد سبحان في ذلك في للعلماء وما

 . . . . . يصلي الذي ھو ) 43 (:  األحزاب

 ) 43 االحزاب (

 المھاجرون قال النبي على يصلون ومالئكته هللا إن نزل لما:  عباس بن قال(  عليكم يصلي الذي ھو: )  تعالى قوله

 ھذه على تعالى هللا من نعمة وھذه:  قلت اآلية ھذه تعالى هللا فأنزل شيء فيه لنا وليس خاصة هللا رسول يا لك ھذا: واألنصار

 ھي العبد على هللا من والصالة ناسلل أخرجت أمة خير كنتم:  قال وقد األمم سائر على فضلھا على ودليل النعم أكبر من األمة

 وفي وسيأتي آمنوا للذين ويستغفرون:  قال كما لھم واستغفارھم للمؤمنين دعاؤھم:  المالئكة وصالة لديه وبركته له رحمته

 بأن صالتي إن:  وعز جل هللا فأوحى ذلك فأعظم وعز جل ربك أيصلي:  السالم عليه موسى سألوا إسرائيل بني أن:  الحديث

 .)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن فرقة وروت:  عطية بن وقال النحاس ذكره غضبي سبقت متيرح

 القول ھذا تأويل في واختلف)  غضبي سبقت رحمتي قدوس سبوح: )  قال عباده على هللا صالة كيف هللا رسول يا:  له قيل

 وقدمه)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد كالم من قدوس حسبو وقيل عباده على صالته وھي تعالى هللا كالم من كلمة إنه:  فقيل



109 

 

 على هللا صالة في توھم أنه السائل من فھم حيث من)  غضبي سبقت رحمتى)  وھو هللا صالة ھو الذي باللفظ نطقه يدي بين

 أي(  النور إلى لماتالظ من ليخرجكم: )  تعالى قوله إخباره يدي بين والتعظيم التنزيه فقدم وجل عز با يليق ال وجھا عباده

 برحمته تعالى أخبر ثم الھداية على الخطاب وقت في كانوا ألنھم الھداية على التثبيت ھذا ومعنى الھدى إلى الضاللة من

 ) رحيما بالمؤمنين وكان: )  فقال لھم تأنيسا بالمؤمنين

 . . . . . يلقونه يوم تحيتھم ) 44 (:  األحزاب

 ) 44 االحزاب (

 يوم هللا عذاب من يؤمنھم فھو رحيما بالمؤمنين كان أي تعالى هللا على فقيل يعود من على يلقونه في الذي يرالضم في اختلف

 ھذه:  وقيل هللا عذاب من ولكم لنا سالمة أي(  سالم)  لبعض بعضھم تحية أي(  وتحيتھم)  يلقونه اليوم ذلك وفي القيامة

 دخول بعد القيامة يوم أي(  يلقونه يوم)  المخافات من باألمن يبشرھم أو فاتاآل من فيسلمھم:  المعنى تعالى هللا من التحية

 ورد وقد الموت ملك يلقون يوم أي يلقونه يوم:  وقيل سالم فيھا وتحيتھم:  وعز جل بقوله واستشھد الزجاج معناه قال الجنة

 المؤمن على الموت ملك فيسلم سالم يلقونه ميو تحيتھم:  قال عازب بن البراء عن روي عليه سلم إال مؤمن روح يقبض ال أنه

 عليه يسلم حتى روحه يقبض ال روحه قبض عند

 . . . . . النبي أيھا يا ) 45 (:  األحزاب

 ) 46:  45 االحزاب (

 ليهع هللا صلى(  أسمائه من تضمنت اآلية وھذه لجميعھم وتكريم وللمؤمنين)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي تأنيس فيھا اآلية ھذه

 المتقدمة والكتب والسنة الكتاب في ذكرھا ورد جليلة وسمات كثيرة أسماء)  وسلم عليه هللا صلى(  ولنبينا أسماء ستة)  وسلم

 محمد أنا أسماء خمسة لي: )  العدول الثقات عنه روي فيما)  وسلم عليه هللا صلى(  وقال وأحمد محمدا كتابه في هللا سماه وقد

 من مسلم صحيح وفي)  العاقب وأنا قدمي على الناس يحشر الذي الحاشر وأنا الكفر بي هللا يمحو الذي يالماح وأنا أحمد وأنا

 عليه هللا صلى(  هللا رسول كان:  قال األشعري موسى أبي عن أيضا وفيه رحيما رءوفا هللا سماه وقد:  مطعم بن جبير حديث

 أبو القاضي تتبع وقد)  الرحمة ونبي التوبة ونبي والحاشر والمقفي دوأحم محمد أنا: )  فيقول أسماء نفسه لنا يسمي)  وسلم

 الكتب في نقل ومما)  وسلم عليه هللا صلى(  رسوله سنة وفي هللا كتاب في جاء ما(  بالشفا)  المسمى كتابه في عياض الفضل

 وقد معانيھا فيه ووجدت مسمياتھا)  وسلم عليه هللا صلى(  عليه صدقت قد عديدة وصفات كثيرة أسماء األمة وإطالق المتقدمة

 وذكر اسما وستين سبعة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أسماء من اآلية ھذه في أحكامه في العربي بن بكر أبو القاضي ذكر

 نم إسما وثمانين مائة)  وسلم عليه هللا صلى(  لمحمد أن عباس بن عن(  المرسلين سيد متابعة إلى المتعبدين وسيلة)  صاحب

 إلى فبعثھما ومعاذا عليا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول دعا اآلية ھذه نزلت لما:  عباس بن وقال ھناك وجدھا أرادھا

 سعيد قال(  شاھدا: )  تعالى قوله اآلية ھذه وقرأ)  علي أنزل قد فإنه تعسرا وال ويسرا تنفرا وال فبشرا اذھبا: )  وقال اليمن

 هللا برحمة للمؤمنين معناه(  ومبشرا)  ذلك ونحو أنبيائھم بتبليغ األمم سائر وعلى إليھم بالتبليغ متهأ على شاھدا:  قتادة عن

 واألخذ التوحيد تبليغ ھو هللا إلى الدعاء(  هللا إلى وداعيا)  الخلد وعذاب النار من والمكذبين للعصاة معناه(  ونذيرا)  وبالجنة
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 الذي للنور استعارة ھنا(  منيرا وسراجا)  وأوانه وقته في ذلك وتقديره إياك بأمره:  ناهمع ھنا(  بإذنه)  و الكفرة ومكافحة به

 .شرعه يتضمنه

 قل إذا يضيء ال ما السرج من ألن باإلنارة ووصفه المضيء كالمصباح وأنت الضاللة ظلم من ھاديا أي وسراجا:  وقيل

 وسئل يجيء من لھا ينتظر ومائدة يضيء ال وسراج طيءب رسول:  تضني ثالثة:  بعضھم كالم وفي فتيلته ودقت سليطه

 عبد حدثنا قال الرازي إبراھيم بن محمد حدثنا:  قال النحاس وأسند فاتر وسراج ساتر ظالم:  فقال الموحشين عن بعضھم

 بن عن عكرمة عن قتادة حدثنا قال النحوي شيبان عن المحاربي محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال األزدي صالح بن الرحمن

(  هللا رسول دعا منيرا وسراجا بإذنه هللا إلى وداعيا ونذيرا ومبشرا شاھدا أرسلناك إنا النبي أيھا يا نزلت لما:  قال عباس

 شاھدا أرسلناك إنا النبي أيھا يا آية الليلة علي نزل قد فإنه تعسرا وال فبشرا انطلقا: )  فقال ومعاذا عليا)  وسلم عليه هللا صلى

:  الزجاج وقال)  بالقرآن قال منيرا وسراجا بأمره بإذنه هللا إال إله ال أن شھادة قال هللا إلى وداعيا النار من نذيراو ومبشرا

 .هللا كتاب وتاليا:  بمعنى يكون أن أيضا وأجاز نير كتاب أي منير سراج وذا أي وسراجا

 . . . . . بأن المؤمنين وبشر ) 47 (:  األحزاب

 ) 48:  47 االحزاب (

 المؤمنين يبشر أن تعالى أمره قبله الذي من منقطع والمعنى جملة على جملة عاطفة الواو(  المؤمنين وبشر: )  تعالى قوله

 في ال الكاف على معطوفا يكون منيرا سراجا وتاليا أو منير سراج ذا:  الزجاج قول وعلى تعالى هللا من الكبير بالفضل

 أمر قد وجل عز هللا ألن تعالى هللا كتاب في عندي آية أرجى من ھذه:  عنه هللا رضي يأب لنا قال:  عطية بن قال أرسلناك

 الصالحات وعملوا آمنوا والذين:  تعالى قوله في الكبير الفضل تعالى بين وقد كبيرا فضال عنده لھم بأن المؤمنين يبشر أن نبيه

 عسق حم في والتي خبر السورة ھذه في التي فاآلية الكبير الفضل ھو ذلك ربھم عند يشاءون ما لھم الجنات روضات في

 أبي:  الكافرين تمالئھم وال الدين في المداھنة من عليك يشيرون فيما تطعھم ال أي(  والمنافقين الكافرين تطع وال)  لھا تفسير

 سعد بن هللا وعبد أبي بن هللا عبد:  والمنافقين نتبعك بسوء آلھتنا تذكر ال محمد يا:  قالوا السلمي األعور وأبي وعكرمة سفيان

 مجازاة تؤذيھم أن دع أي(  أذاھم ودع)  المصلحة بتعلة إجابتھم على)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي حثوا أبيرق بن وطعمة

 من ونسخ المفعول إلى مضاف ھذا على فالمصدر زللھم عن والصفح معاقبتھم بترك وتعالى تبارك فأمره إياك إذايتھم على

 تشتغل وال يؤذونك وما أقوالھم عن أعرض أي:  ثان معنى وفيه السيف آية وناسخه الكافرين يخص ما التأويل ھذا لىع اآلية

 أمره(  هللا على وتوكل)  السيف بآية منسوخة واآلية مجاھد تأويل وھذا الفاعل إلى مضاف التأويل ھذا على فالمصدر به

  .األمر على القائم الحافظ:  والوكيل بنصر وعد الكالم قوة وفي(  الوكي با وكفى: )  بقوله وآنسه عليه بالتوكل
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 . . . . . الذين أيھا يا ) 49 (:  األحزاب

 ) 49 االحزاب (

 وتطليقه زيد قصة جرت لما(  طلقتموھن ثم المؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين أيھا يا: )  تعالى قوله األولى:  مسائل سبع فيه

 الزوجة بحكم المؤمنين هللا خاطب بيناه كما عدتھا انقضاء بعد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي وخطبھا بھا مدخوال وكانت زينب

 فإن ذلك على األمة وإجماع الكتاب بنص عليھا عدة ال ممسوسة تكن لم إذا فالمطلقة لألمة الحكم ذلك وبين البناء قبل تطلق

 ونظيره إليه طريق أنه حيث من له لمالبسته نكاحا العقد وتسمية الوطء في يقةحق النكاح الثانية إجماعا العدة فعليھا بھا دخل

 وھو الوطء معنى في ألنه العقد معنى في إال هللا كتاب في النكاح لفظ يرد ولم اإلثم اقتراف في سبب ألنه إثما الخمر تسميتھم

 ثم:  تعالى بقوله العلماء بعض استدل الثالثة واإلتيان يوالتغش والقربان والمماسة المالمسة:  بلفظ عنه الكناية القرآن آداب من

 وقال يلزمه ال ذلك فإن عينھا وإن نكاحھا قبل المرأة طلق من وأن نكاح بعد إال يكون ال الطالق أن على ثم وبمھلة طلقتموھن

)  وسلم عليه هللا صلى ( النبي عن روي وقد وعشرين اثنين منھم البخاري سمى وإمام وتابع صاحب من ثالثين على نيف ھذا

 هللا رضي الحسين بن علي سئل:  ثابت أبي بن حبيب قال النكاح يحصل حتى يقع ال الطالق أن:  ومعناه)  نكاح قبل طالق ال(

 من طائفة وقالت الطالق قبل النكاح وجل عز هللا ذكر بشيء ليس:  فقال طالق فأنت تزوجتك إن:  المرأة قال رجل عن عنھما

 علماء من عظيم وجمع أصحابه وجميع مالك منھم النكاح قبل الزم البلد أو القبيلة أو الشخص المعينة طالق إن : العلم أھل

 لم حر أشتريه عبد وكل طالق أتزوجھا امرأة كل:  قال فإذا  والحمد الفريقين ودليل فيھا الكالم براءة في مضى وقد األمة

 لزمه طالق فھي فالن بني من أو فالن بلد من تزوجت إن أو سنة عشرين إلى أتزوجھا امرأة كل:  قال وإن شيء يلزمه

 يلزمه لم وإنما يتزوج أن فله ذلك يبلغ ال الغالب في عمره يكون أو السنين طول في نفسه على العنت يخف لم ما الطالق

 أن إنه:  أصحابنا بعض قال وقد العنت عليه وخيف لحرج يتزوج أال منعناه فلو المناكح نفسه على ضيق ألنه عمم إذا الطالق

 لم كمن الضرورة حيث من ھذا فيصير األحكام ترفع واألعذار الضرورات أن وذلك بشيء وليس ينكح لم به يتسرر ما وجد

 .منداد خويز بن قاله يحلف

 أنه يمسھا أن قبل فارقھا ثم عدتھا تنقضي أن قبل زوجھا راجعھا إذا الرجعية المطلقة أن بقوله قال ومن داود استدل الرابعة

 من عدتھا في تمضي:  وفرقة رباح أبي بن عطاء وقال بھا الدخول قبل مطلقة ألنھا مستقبلة عدة وال عدتھا تتم أن عليھا ليس

 طلق ومن يراجعھا أن قبل عدتھا في طلقھا من حكم في يمسھا لم إذا لھا طالقه ألن الشافعي قولي أحد وھو األول طالقھا

 وإنھا عدتھا من مضى ما على تبني ال إنھا يمسھا أن قبل فارقھا إذا:  مالك وقال تستأنف ولم بنت مرة طھر كل في امرأته

 العلم أھل أكثر ھذا وعلى بھا له حاجة وال ارتجعھا كان إن وأخطأ نفسه زوجھا ظلم وقد مستقبلة عدة طلقھا يوم من تنشئ

 جمھور قول وھو طلقت يوم من العدة تستأنف ولذلك ذلك وغير والسكنى النفقة في بھن المدخول الزوجات حكم في ألنھا

 مبتوتة غير بائنة كانت فلو الخامسة ذلك على عندنا الفقھاء أجمع:  الثوري وقال والشام والمدينة ومكة والكوفة البصرة فقھاء

 نصف لھا:  البتي وعثمان وزفر والشافعي مالك فقال أيضا ذلك في اختلفوا فقد الدخول قبل طلقھا ثم العدة في فتزوجھا

 واألوزاعي والثوري يوسف وأبو حنيفة أبو وقال شھاب وبن وعكرمة وعطاء الحسن قول وھو األولى العدة بقية وتتم الصداق

 الصداق نصف لھا:  داود وقال مائه من العتدادھا بھا المدخول حكم في جعلوھا مستقبلة وعدة الثاني للنكاح كامل مھر لھا: 
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 لقوله مخصصة اآلية ھذه السادسة أعلم وهللا والشافعي مالك قاله ما واألولى مستقبلة عدة وال األولى العدة بقية عليھا وليس

 أشھر ثالثة فعدتھن أرتبتم إن نسائكم من المحيض من يئسن والالئي:  ولقوله قروء ثالثة بأنفسھن يتربصن والمطلقات:  تعالى

 أحدھما:  وجھان فيه(  جميال سراحا وسرحوھن)  ھنا اإلعادة عن فأغنى المتعة في الكالم فيھا ومضى البقرة في مضى وقد

 بعد فسرحوھن:  وقيل قتادة قاله جماع غير من طاھرا طالقھا أنه الثاني عباس بن قاله والعسرة الميسرة بحسب المتعة دفع أنه

 منسوخة ھي:  سعيد قال(  فمتعوھن: )  عالىت قوله السابعة واحد موضع في والمطلقة الرجل يجتمع فال أھلھن إلى الطالق

 يذكر فلم أي مافرضتم فنصف فريضة لھن فرضتم وقد تمسوھن أن قبل من طلقتموھن وإن:  قوله وھي البقرة في التي باآلية

 حنيفة أبي عند الطالق عن كناية والتسريح طلقوھن وسرحوھن:  وقوله مستوفي البقرة في ھذا في الكالم مضى وقد المتعة

 سنة(  جميال)  لإلعادة معنى فال فيه القول البقرة في مضى وقد صريح الشافعي وعند النية إلى فيحتاج غيره في يستعمل ألنه

 بدعة غير

 . . . . . النبي أيھا يا ) 50 (:  األحزاب

 ) 50 االحزاب (

 هللا صلى(  هللا رسول خطبني:  تقال طالب أبي بنت ھانئ أم عن صالح أبي عن السدي روى األولى:  مسألة عشرة تسع فيه

 أفاء مما يمينك ملكت وما أجورھن آتيت الالتي أزواجك لك أحللنا إنا: )  تعالى هللا أنزل ثم فعذرني إليه فاعتذرت)  وسلم عليه

 ھاجرأ لم ألني له أحل أكن فلم:  قالت(  معك ھاجرن الالتي خاالتك وبنات خالك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عليك هللا

 ولم جدا ضعيف وھو:  العربي بن قال الوجه ھذا من إال نعرفه ال حسن حديث ھذا:  وقال عيسى أبو خرجه الطلقاء من كنت

 عليه حرم فاخترنه نساءه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول خير لما الثانية بھا يحتج صحيح طريق من الحديث ھذا يأت

 وھل اآلية(  بعد من النساء لك يحل ال: )  تعالى قوله ذلك على والدليل فعلھن على لھن ةمكافأ بھن واإلستبدال بغيرھن التزوج

 كغيره ذلك له يحل كان:  وقيل له اختيارھن على لھن جزاء ذلك له يحل ال:  فقيل ذلك بعد منھن واحدة يطلق أن له يحل كان

: )  تعالى قوله عليه والدليل النساء من عليھن شاء بمن تزوجي أن له فأباح التحريم ھذا نسخ ثم بدلھا يتزوج ال ولكن الناس من

 عليه حرم كان وإنما عليه محرمات يكن لم حياته في الالتي وزوجاته حظر تقدم يقتضي واإلحالل(  أزواجك لك أحللنا إنا

 يكن لم أنه ومعلوم اآلية(  عماتك وبنات عمك وبنات)  اآلية سياق في قال وألنه إليھن اإلحالل فانصرف باألجنبيات التزويج

 وھذه ابتداء بھذا التزويج له أحل أن فثبت خاالته بنات من وال خاله بنات من وال عماته بنات من وال عمه بنات من أحد تحته

 في الناس اختلف وقد البقرة في الوفاة كآيتي بھا المنسوخة اآلية على النزول متأخرة فھي التالوة في مقدمة كانت وإن اآلية

 بن قاله مھرھا يؤتيھا امرأة كل يتزوج أن له أحل تعالى هللا أن بھا المراد:  فقيل(  أزواجك لك أحللنا إنا: )  تعالى قوله ويلتأ

 الكائنات أي أزواجك لك أحللنا المراد:  وقيل المحارم ذوات حاشا النساء جميع مبيحة اآلية تكون ھذا فعلى والضحاك زيد

 يكون وال ماض أجورھن آتيت:  قوله ألن الظاھر وھو العلماء من الجمھور قاله واآلخرة الدنيا على أخترنك قد ألنھن عندك

 ھذا ويؤيد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على ضيقا التأويل ھذا على األمر ويجيء بشروط إال اإلستقبال بمعنى الماضي الفعل

 فلما نسائه على ذلك يشق وكان شاء الناس أي في يتزوج)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول كان:  عباس بن قاله ما التأويل

 على أيضا ويدل ذكرناه لما أصح األول والقول:  قلت بذلك نساؤه سر سمي من إال النساء بھا عليه وحرم اآلية ھذه نزلت
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 حتى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مات ما:  عنھا هللا رضي عائشة قالت:  قال عطاء عن الترمذي خرجه ما صحته

 لنبيه السراري تعالى هللا أحل(  يمينك ملكت وما: )  تعالى قوله الثالثة صحيح حسن حديث ھذا:  قال النساء له تعالى هللا أحل

 هللا أفاء مما: )  وقوله بعدد للخلق وأحله مطلقا والسالم الصالة عليه لنبيه األزواج وأحل مطلقا وألمته)  وسلم عليه هللا صلى( 

 والغلبة القھر وجه على بالمأخوذ النساء من عليك هللا أفاء مما أي فيئا تسمى قد والغنيمة الكفار من عليك رده أي(  عليك

 ملكت وما أجورھن آتيت الالتي األزواج من زائدا ذلك لك أحللنا أي(  عماتك وبنات عمك وبنات: )  تعالى قوله الرابعة

 عماتك وبنات عمك وبنات:  ذلك بعد قال لما أجرھا وآتيت تزوجت امرأة كل لك أحللنا ادأر لو ألنه الجمھور قول على يمينك

 وهللا ورمان ونخل فاكھة غيھما:  تعالى قال كما تشريفا بالذكر ھؤالء خص وإنما يلزم ال وھذا:  قلت تقدم فيما داخل ذلك ألن

 من وغيره العباس عمك كبنات قرابتك من لك يحل ال ألولا:  قوالن فيه(  معك ھاجرن الالتي: )  تعالى قوله الخامسة أعلم

 هللا صلى(  لقوله أسلم من إال زھرة بن مناف عبد بنات ولد من الخال وبنات المطلب عبد بنات أوالد وبنات المطلب عبد أوالد

 إال منھن لك يحل ال الثاني ) عنه تعالى هللا نھى ما ھجر من والمھاجر ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم) :  وسلم عليه

 لم يھاجر لم ومن(  يھاجروا حتى شيء من واليتھم من مالكم يھاجروا ولم آمنوا والذين: )  تعالى لقوله المدينة إلى ھاجر من

 قوله السادسة)  وسلم عليه هللا صلى(  وعظم وشرف كمل الذي)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي يصلح لم يكمل لم ومن يكمل

 يكن لم أو ھاجر إذ صحبته في كان له حل ھاجر فمن فيھا الصحبة في ال الھجرة في األشتراك ھنا المعية(  معك: )  تعالى

 ذلك القتضى معا خرجنا:  قلت ولو عملكما فيه يقترن لم وأن كعملي عمله كان أي معي وخرج معي فالن دخل:  يقال

 خالك:  قال وكذلك جمعا والعمات فردا العم وتعالى تبارك هللا ذكر السابعة فيه واالقتران الفعل في اإلشتراك:  جميعا المعنيين

 عرف وھذا والخالة العمة كذلك وليس والراجز كالشاعر جنس اسم اإلطالق في والخال العم أن:  ذلك في والحكمة وخاالتك

(  مؤمنة وامرأة: )  تعالى قوله الثامنة بيالعر بن قاله فتأملوه دقيق وھذا اإلشكال لرفع البيان بغاية عليه الكالم فجاء لغوي

 أنه عباس بن عن فروي المعنى ھذا في اختلف وقد صداق غير من نفسھا تھب امرأة لك وأحللنا المعنى أحللنا على عطف

 وقال أحد منھن عنده يكن فلم الھبة فأما يمين ملك أو نكاح بعقد إال امرأة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عند تكن لم: قال

 أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن مسلم روى ويعضده القول ھذا يقوي الصحيحين في والذي:  قلت موھوبة عنده كانت:  قوم

 لرجل نفسھا تھب امرأة تستحي أما:  وأقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول أنفسھن وھبن الالتي على أغار كنت:  قالت

 وروى ھواك في يسارع إال ربك أرى ما وهللا:  فقلت تشاء من إليك وتؤوي منھن شاءت من ترجي تعالى هللا أنزل حتى

 ھذا فدل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول أنفسھن وھبن الالئي من حكيم بنت خولة كانت:  قالت أنھا عائشة عن البخاري

 أم خزيمة بنت وزينب الحارث بنت ميمونة:  أربع الموھبات وقيل:  الزمخشري أعلم تعالى وهللا واحدة غير كن أنھن على

 .حكيم بنت وخولة جابر بنت شريك وأم األنصارية المساكين

 امرأة المساكين أم خزيمة بنت زينب ھي:  الشعبي وقال الحارث بنت ميمونة ھي:  قتادة قال اختالف ھذا بعض وفي:  قلت

 بنت حكيم أم:  الزبير بن عروة وقال األسدية جابر بنت كشري أم ھي:  ومقاتل والضحاك الحسين بن علي وقال األنصار من

 ليلى وقيل غزيلة وقيل غزية اسمھا األنصارية شريك أم ھي فقيل نفسھا الواھبة اسم في اختلف وقد التاسعة السلمية األوقص

 بعيرھا على ھيو الخاطب فجاءھا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي خطبھا حين الحارث بنت ميمونة ھي:  وقيل حكيم بنت

 وقيل األزدي العكر أبي عند وكانت العامرية شريك أم ھي:  وقيل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول عليه وما البعير فقالت
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 أعلم تعالى وهللا ذلك يثبت ولم تزوجھا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إن:  وقيل شريكا له فولدت الحارث بن الطفيل عند

 جمھور قرأ العاشرة أعلم تعالى وهللا المساكين أم خزيمة بنت زينب ھي:  وعروة الشعبي وقال البر عبد بن رعم أبو ذكره

 قاال أنھما ومجاھد عباس بن عن روي وقد له حالل فھو وقع إن أي األمر استئناف يقتضي وھذا األلف بكسر وھبت إن الناس

 في وغيره سھل طريق من األئمة وروى خالفه على دللنا وقد موھوبة امرأة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عند يكن لم: 

 إن زوجنيھا:  فقال رجل قام حتى فسكت نفسي لك أھب جئت) :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول قالت امرأة أن:  الصحاح

 إذا الباطل على يقر ال ألنه)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سكت لما جائزة غير الھبة ھذه كانت فلو حاجة بھا لك يكن لم

 أن ويحتمل غيره من وزوجھا تركھا فاختار والتخيير بالتحليل اآلية فنزلت بيانا منتظرا سكوته يكون أن يحتمل أنه غير سمعه

 وقرأ األلف بفتح أن والشعبي كعب بن وأبي البصري الحسن وقرأ طالبا لھا الرجل قام حتى ذلك في ناظرا سكت يكون

 واحدة على المعنى كان فتح وإذا نساء أنھن قيل ألنه للمعاني أجمع إن وكسر:  النحاس قال وھبت مؤمنة مرأةوا األعمش

 قال له تحل ال الكافرة أن على يدل(  مؤمنة: )  تعالى قوله عشرة الحادية ألن بمعنى أو امرأة من البدل على الفتح ألن بعينھا

 علينا يتميز وبھذا عليه تحريمھا عندي والصحيح:  العربي بن قال عليه الكافرة الحرة تحريم في اختلف وقد:  الحرمين إمام

 نكاح لنا فجوز أطھر عنھا فجانبه النقائص جانب من كان وما أكثر فيه فحظه والكرامة الفضائل جانب من كان ما فإنه

 لنقصان تھاجر لم من 3 له يحل ال انك وإذا المؤمنات على لجاللته)  وسلم عليه هللا صلى(  ھو وقصر الكتابيات الحرائر

 أن على دليل(  نفسھا وھبت إن: )  تعالى قوله عشرة الثانية الكفر لنقصان الكتابية الكافرة له تحل أال فأحرى الھجرة فضل

 حلت للنبي نفسھا وھبت إن معنى:  الزجاج وقال وغيرھا النساء في تقدمت قد مخصوصة صفات على معاوضة عقد النكاح

 من اشتمال بدل وھبت أن:  غيره وقال ألن أي:  الزجاج قال نصب موضع في وأن الھمزة بفتح وھبت أن:  الحسن وقرأ

) وسلم عليه هللا صلى(  النبي وقبلھا نفسھا المرأة وھبت إذا أي(  يستنكحھا أن النبي أراد إن: )  تعالى قوله عشرة الثالثة امرأة

 من يقبل أن نبينا أخالق مكارم من أن بيد القبول عليه يجب فال شيئا لرجل وھبت إذا كما ذلك يلزم لم يقبلھا لم وإن له حلت

 هللا صلى(  رسوله حق في ذلك هللا فبين لقلبه وأذية الواھب على ووصمة العادة في ھجنة ردھا أن األكارم ويرى ھبته الواھب

 خالصة: )  تعالى قوله عشرة الرابعة وقولھم عادتھم في الناس بطل ويبطل الحرج عنه ليرفع يتلى قرآنا وجعله)  وسلم عليه

 طلبت لو أنھا الخاصية ووجه لرجل نفسھا المرأة تھب أن يجوز فال تجوز ال ومزية خالصة أنفسھن النساء ھبة أي(  لك

 .ولالدخ بعد المثل ومھر الدخول قبل المھر طلب فللمفوضة بيننا فيما فأما ذلك لھا يكن لم الدخول قبل المھر فرض

 عن روي ما إال نكاح عليه يتم ال الھبة من اللفظ ھذا وأن جائز غير نفسھا المرأة ھبة أن على العلماء أجمع عشرة الخامسة

 تجويز إال قولھم في فليس:  عطية بن قال جائز فذلك بمھر نفسه على ھو فأشھد وھبت إذا:  قالوا فإنھم وصاحبيه حنيفة أبي

 والحمد مستوفاة القصص في المسألة ھذه تقدمت وقد بعينه النكاح أفعال ھي اشترطوھا التي ألفعالفا وإال الھبة ولفظة العبارة

 والتحليل والتحريم الفرض باب في أحد فيھا يشاركه لم بمعان الشريعة أحكام في رسوله تعالى هللا خص عشرة السادسة 

 عليھم تحرم لم أفعال عليه وحرمت غيره على فرضت ما أشياء عليه ففرضت بھا خص ومرتبة له وھبت األمة على مزية

 الليل قيام إن:  يقال بالليل التھجد األول:  فتسعة عليه فرض ما فأما فيه ومختلف عليه متفق منھا لھم تحلل لم أشياء له وحللت

:  تعالى بقوله نسخ ثم عليه واجبا كان أنه والمنصوص اآلية الليل قم المزمل أيھا يا:  تعالى لقوله مات أن إلى عليه واجبا كان

 السواك الخامس التھجد قسم في يدخل وھو الوتر الرابع األضحى الثالث الضحا الثاني وسيأتي لك نافلة به فتھجد الليل ومن
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 عمال عمل إذا التاسع النساء تخيير الثامن الشرائع غير في األحالم ذوي مشاورة السابع معسرا مات من دين قضاء السادس

 صاحب ذكره جوازه على يدل ذلك على لغيره إقراره ألن وأظھره أنكره منكرا رأى إذا عليه يجب وكان:  غيره ادز أثبته

 تفصيل آله وفي عليه التطوع صدقة الثاني آله وعلى عليه الزكاة تحريم األول:  عشرة فجملته عليه حرم ما وأما البيان

 له أالن ثم إذنه عند الكفار بعض ذم وقد يجب عما ينخدع أو يضمر ما خالف يظھر أن وھو األعين خائنة الثالث باختالف

 متكئا األكل الخامس محاربه وبين بينه هللا يحكم أو عنه يخلعھا أن ألمته لبس إذا عليه هللا حرم الرابع دخوله عند القول

 الحرة نكاح التاسع صحبته تكره امرأة نكاح الثامن وسيأتي بأزواجه التبدل السابع الرائحة الكريھة األطعمة أكل السادس

 الشعر وقول الكتابة عليه هللا فحرم وتطھيرا له تنزيھا غيره على يحرمھا لم أشياء عليه هللا وحرم األمة نكاح العاشر الكتابية

 النبي أن اشالنق وذكر بيمينك تخطه وال كتاب من قبله من تتلو كنت وما:  تعالى هللا قال لمعجزته وبيانا لحجته تأكيدا وتعليمه

:  تعالى هللا قال الناس به متع ما إلى عينيه يمد أن عليه وحرم المشھور ھو واألول كتب حتى مات ما)  وسلم عليه هللا صلى( 

 صفي األول:  عشر ستة فجملته)  وسلم عليه هللا صلى(  له أحل ما وأما اآلية منھم أزواجا به متعنا ما إلى عينيك تمدن ال

 الھبة بلفظ النكاح الخامس نسوة أربع على الزيادة الرابع الوصال الثالث الخمس أو الخمس بخمس إلستبدادا الثاني المغنم

 عنه األزواج بين القسم سقوط التاسع اإلحرام حالة في نكاحه الثامن صداق بغير النكاح السابع ولي بغير النكاح السادس

 الحرمين إمام قال ھكذا:  العربي بن قال نكاحھا له وحل طالقھا ازوجھ على وجب امرأة على بصره وقع إذا العاشر وسيأتي

 مكة دخوله عشر الثاني صداقھا عتقھا وجعل صفية أعتق أنه عشر الحادي المعنى ھذا من زيد قصة في للعلماء ما مضى وقد

 الرجل ألن التحليل قسم في ھذا ذكر وإنما يورث ال أنه عشر الرابع بمكة القتال عشر الثالث اختالف فيه حقنا وفي إحرام بغير

 على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ملك وبقي خالصا الثلث إال له يبق ولم ملكه أكثر عنه زال بالمرض الموت قارب إذا

  .الموت بعد من زوجيته بقاء عشر الخامس أيضا بيانه مريم وسورة المواريث آية في بيانه تقرر ما

 إن وسيأتي مواضعھا في مفصال معظمھا تقدم الثالثة األقسام وھذه تنكح فال عليھا حرمته تبقى امرأة طلق إذا عشر السادس

 على يخاف معه ھو من كان وإن والعطشان الجائع من والشراب الطعام أخذ والسالم الصالة عليه له وأبيح تعالى هللا شاء

)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي يقي أن المسلمين من أحد كل وعلى أنفسھم من بالمؤمنين أولى النبي:  تعالى لقوله الھالك نفسه

 ال من األنبياء من وكان وطھورا مسجدا وألمته له األرض وجعلت الغنائم بتحليل هللا وأكرمه لنفسه يحمي أن له وأبيح بنفسه

 من قبله من كان وقد قالخل كافة إلى وبعث شھر مسيرة من العدو يخافه فكان بالرعب ونصر المساجد في إال صالتھم تصح

 عليه موسى معجزة وكانت وزيادة قبله األنبياء كمعجزات معجزاته وجعلت بعض دون الناس بعض إلى الواحد يبعث األنبياء

 صلى(  أصابعه بين من الماء وخرج)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي القمر انشق وقد الصخرة من الماء وانفجار العصا السالم

 يد في الحصى سبح وقد واألبرص األكمه وإبراء الموتى إحياء)  وسلم عليه هللا صلى(  عيسى معجزة وكانت)  وسلم عليه هللا

 باقية فيه معجزته وجعل له معجزة القرآن جعل بأن عليھم هللا وفضله أبلغ وھذا إليه الجذع وحن)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

:  يقال ينكحھا أي(  يستنكحھا أن: )  تعالى قوله عشر السابعة القيامة يوم إلى تنسخ ال مؤبدة نبوته جعلت ولھذا القيامة يوم إلى

 وخالصة الوطء طلب أو النكاح طلب بمعنى اإلستنكاح يرد أن ويجوز واستعجل وعجل واستعجب عجب مثل واستنكح نكح

 أزواجك لك أحللنا:  قديرهت المضمر عليه دل مضمر بفعل متصل ضمير من حال:  وقيل الزجاج قاله الحال على نصب

 فائدته(  المؤمنين دون من: )  تعالى قوله عشرة الثامنة ولي وبغير صداق وبغير الھبة بلفظ خالصة مؤمنة امرأة لك وأحللنا
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 تقدير على فيھم يكون إنما األحكام تصريف ألن دخول ذلك في لھم فليس عندنا الشريعة بفروع مخاطبين كانوا وإن الكفار أن

 .ماإلسال

 وبينة بمھر نسوة أربع إال يتزوجوا أال وھو المؤمنين على أوجبنا أي(  أزواجھم في عليھم فرضنا ما علمنا قد: )  تعالى قوله

 أنت أمر في ضيق أي(  حرج عليك يكون لكيال: )  تعالى قوله عشرة التاسعة وغيرھما وقتادة كعب بن أبي معناه قال وولي

 لك أحللنا إنا:  بقوله متعلق لكيال ف حرج عليك يكون لكيال الشرح ھذا وشرحنا البيان ھذا بينا أي السعة إلى محتاج فيه

 ورحمته بغفرانه المؤمنين جميع تعالى أنس ثم شيء في ربك عند أثمت قد أنك منك يظھر حتى قلبك اليضيق أي أزواجك

 ) رحيما غفورا هللا وكان: )  تعالى فقال

 . . . . . ءتشا من ترجي ) 51 (:  األحزاب

 ) 51 االحزاب (

 األمر أرجيت:  يقال لغتان وھما مھموز وغير مھموزا قرئ(  تشاء من ترجي: )  تعالى قوله األولى:  مسألة عشرة إحدى فيه

 الثانية إليه انضم(  األلف مقصورة)  وأوى إليه ضم(  األلف ممدودة)  إليه آوى:  يقال تضم(  وتؤوي)  أخرته إذا وأرجأته

 ال فكان القسم ترك في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على التوسعة فيھا قيل ما وأصح اآلية ھذه تأويل في العلماء فواختل

 هللا رضي عائشة عن الصحيح في معناه ثبت الذي وھو مضى ما يناسب الذي ھو القول وھذا زوجاته بين القسم عليه يجب

 فلما لرجل نفسھا المرأة تھب أو:  وأقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول أنفسھن وھبن الالئي على أغار كنت:  قالت عنھا

 إال ربك أرى ما وهللا قلت:  قالت عزلت ممن ابتغيت ومن تشاء من إليك وتؤوي منھن تشاء من ترجي وجل عز هللا أنزل

(  النبي أن ھو:  المراد والمعنى يهعل يعول أن ينبغي الذي ھو الصحيح في ثبت الذي ھذا:  العربي بن قال ھواك في يسارع

 عليه هللا صلى(  النبي فخص ترك القسم يترك أن شاء وإن قسم يقسم أن شاء إن أزواجه في مخيرا كان)  وسلم عليه هللا صلى

 أقوال عن لھن وصونا لنفوسھن تطييبا عليه ذلك فرض أن دون نفسه قبل من يقسم كان لكنه فيه إليه األمر جعل بأن)  وسلم

 اآلية بھذه عنه الوجوب نسخ ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على واجبا القسم كان:  وقيل ينبغي ال ما إلى تؤدي التي الغيرة

 آوى ممن فكان ماشئت لنا اقسم:  له فقلن نسائه بعض بطالق ھم قد)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول كان:  رزين أبو قال

 حبيبة وأم وجويرية سودة أرجى ممن وكان بينھن سواء وماله نفسه من قسمتھن فكان وزينب سلمة وأم وحفصة عائشة

 من ترجي:  قوله في عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام روى الواھبات المراد:  وقيل شاء ما لھن يقسم فكان وصفية وميمونة

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوج أنفسھن الواھبات ھن:  الشعبي قال أنفسھن الواھبات في ھذا:  قالت منھن تشاء

 وقال كلھن آواھن بل أزواجه من أحدا أرجأ)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن علمنا ما:  الزھري وقال منھن وترك منھن

 فاآلية معنى كل وعلى ھذا غير وقيل شاء من وإمساك عصمته في حصل ممن شاء من طالق في المعنى:  وغيره عباس بن

 الناسخ في هللا ھبة ذھب الثالثة أعلم وهللا أصح اخترناه وما واإلباحة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول على التوسعة ناھامع

 ناسخ هللا كتاب في ليس:  وقال اآلية بعد من النساء لك يحل ال:  لقوله ناسخ اآلية تشاء من ترجي:  قوله أن إلى والمنسوخ

 وقد للحول ناسخ وھو وعشر أشھر أربعة عنھا المتوفي عدة البقرة وفي جھات من يضعف مهوكال ھذا سوى المنسوخ تقدم
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 أي اإلزالة والعزلة أزلت وعزلت الطلب واإلبتغاء طلبت ابتغيت(  عزلت ممن ابتغيت ومن: )  تعالى قوله الرابعة عليه تقدم

 أحد فدل اإلرجاء حكم وكذلك ذلك في عليك بأس فال إليك وتضمھا القسمة من عزلتھن ممن امرأة إليك تؤوي أن أردت إن

 ال أي األرض إلى مالت أي السفينة جنحت:  يقال ميل ال أي(  عليك جناح فال: )  تعالى قوله الخامسة الثاني على الطرفين

 خيرناك الذي ييرالتخ ذلك أي:  وغيره قتادة قال(  أعينھن تقر أن أدنى ذلك: )  تعالى قوله السادسة والتوبيخ باللوم عليك ميل

 إذا المرء ألن ورضين بذلك أعينھن قرت هللا من الفعل أن علمن إذا ألنھن عندنا من كان إذ رضاھن إلى أدنى صحبتھن في

 عليه غيرته واشتدت منه أوتي ما يقنعه لم حقا له أن علم وإن قل وإن منه أوتي بما راضيا كان شيء في له حق ال أنه علم

 استقرار وإلى معه رضاھن إلى أقرب أزواجه أحوال في إليه األمر تفويض من لرسوله هللا فعل ام فكان فيه حرصه وعظم

 على أعينھن وتقر األعين ونصب التاء بضم أعينھن تقر:  وقرئ منه بأكثر قلوبھن تتعلق أن دون لھن به يسمح بما أعينھن

 اللھم: )  ويقول قدمناه كما لقلوبھن تطييبا بينھن التسوية رعاية في نفسه على يشدد ھذا مع السالم عليه وكان للمفعول البناء

 في ذلك يظھر يكون أن دون عنھا هللا رضي عائشة إليثاره قلبه يعني)  أملك وال تملك فيما تلمني فال أملك فيما قدرتي ھذه

 عائشة بيت في يقيم أن استأذنھن أن إلى أزواجه بيوت على محموال به يطاف فيه توفي الذي مرضه في وكان فعله من شيء

 في يعني بيتھا في يمرض أن أزواجه فاستأذن ميمونة بيت في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول اشتكى ما أول:  عائشة قالت

 صلى(  هللا رسول كان إن:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أيضا الصحيح وفي الصحيح خرجه الحديث له فأذن عائشة بيت

 قبضه يومي كان فلما:  قالت عنھا هللا رضي عائشة ليوم استبطاء)  غدا أنا أين اليوم أنا أين: )  يقول ليتفقد ) وسلم عليه هللا

 ھذا وليلة يوما منھن واحدة لكل نسائه بين يعدل أن الرجل على السابعة)  وسلم عليه هللا صلى(  ونحري سحري بين تعالى هللا

 ويلزمه حيضھا وال مرضھا الزوجة حق يسقط وال النھار دون الليل في ذلك وجوب إلى بعضھم وذھب العلماء عامة قول

 غلب حيث فيقيم الحركة عن يعجز أن إال صحته في يفعل كما مرضه في بينھن يعدل أن وعليه وليلتھا يومھا في عندھا المقام

 ليلتان للحرة:  الملك عبد قال اءسو ذلك في والمسلمات والكتابيات والحرائر واإلماء القسم استأنف صح فإذا المرض عليه

 برضاھن إال واحد منزل في بينھن يجمع وال الثامنة فيه لھن حظ وال الحرائر وبين بينھن قسم فال السراري وأما ليلة ولألمة

 مالك جوازه على فاألكثرون وضرورة لحاجة دخوله في واختلف حاجة لغير وليلتھا األخرى يوم في إلحداھن يدخل وال

 يوم كان فإذا امرأتان له كانت جبل بن معاذ أن سعيد بن يحيى عن مالك عن بكير بن وروى منعه حبيب بن كتاب فيو وغيره

 ماتتا امرأتان له كانت جبل بن معاذ أن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثنا:  بكير بن قال الماء األخرى بيت من يشرب لم ھذه

 يلزم وال الحال معتدالت كن إذا والكسوة النفقة في بينھن ويعدل:  مالك قال سعةالتا أول تدلى أيھما بينھما فأسھم الطاعون في

 عن فخارجان والبغض الحب فأما الميل وجه غير على الكسوة في إحداھما يفضل أن مالك وأجاز المناصب المختلفات في ذلك

 فيما تلمني فال أملك فيما فعلي ھذا اللھم)  مهقس في)  وسلم عليه هللا صلى(  بقوله المعنى وھو فيھما العدل يتأتى فال الكسب

 بقوله اإلشارة وإليه القلب يعني داود أبي كتاب وفي عنھا هللا رضي عائشة عن داود وأبو النسائي أخرجه)  أملك وال تملك

 تخصيصه جهو ھو وھذا قلوبكم في ما يعلم وهللا:  تعالى وقوله حرصتم ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعوا ولن:  تعالى

 بكل العالم وھو بعض دون النساء من عندنا من بعض إلى بعضنا ميل من قلوبنا في ما يعلم أنه على لنا منه تنبيھا ھنا بالذكر

 قلبه يصرف أن العبد يستطيع ال إذ ذلك في سمح لكنه وأخفى السر يعلم السماء في وال األرض في شيء عليه يخفى ال شيء

 أي العاشرة:  وھي أعينھن تقر أن أدنى ذلك:  قوله في قيل وقد رحيما غفورا هللا وكان:  قوله عودي ذلك وإلى الميل ذلك عن
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 صلى(  النبي عن ھريرة أبي عن داود أبو وروى والميل األثرة ويعاين األخرى مع إحداھن يجمع لم إذا يحزن أال أقرب ذلك

(  كلھن آتيتھن بما ويرضين)  مائل وشقه القيامة يوم جاء داھماإح إلى فمال امرأتان له كانت من: )  قال)  وسلم عليه هللا

 آتيتھن في الذي للمضمر التوكيد على كلھن آتيتھن بما ويرضين والزجاج حاتم أبو وأجاز كلھن ويرضين أي للضمير توكيد

:  النحاس كلھن طيتھنأع بما المعنى وليس منھن واحدة كل وترضى المعنى كان إذ عليه ليس المعنى ألن يجيزه ال والفراء

 صلى(  هللا رسول قلب في ما إلى واإلشارة عام خبر(  قلوبكم مافي يعلم وهللا: )  تعالى قوله عشرة الحادية حسن قاله والذي

 العاص بن عمرو عن البخاري وفي المؤمنون أيضا المعنى في يدخل وكذلك شخص دون شخص محبة من)  وسلم عليه هللا

:  فقلت)  عائشة: )  فقال إليك أحب الناس أي:  فقلت فأتيته السالسل ذات جيش على بعثه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن

 أول في كفاية فيه بما القلب في القول تقدم وقد رجاال فعد)  الخطاب بن عمر: )  قال من ثم:  قلت)  أبوھا: )  قال الرجال من

 فأتاه بضعتين بأطيبھا وائتني شاة اذبح:  سيده له قال نجارا عبدا كان الحكيم لقمان أن يروى السورة ھذه أول وفي البقرة

 بأطيبھا تأتيني أن أمرتك:  فقال والقلب اللسان فألقى بضعتين أخبثھا ألق:  له فقال أخرى شاة بذبح أمره ثم والقلب باللسان

 طابا إذا منھما أطيب شيء ليس:  فقال والقلب اللسان فألقيت بضعتين بأخبثھا تلقي أن وأمرتك والقلب باللسان فأتيتني بضعتين

 .خبثا إذا منھما أخبث وال

 . . . . . لك يحل ال ) 52 (:  األحزاب

 ) 52 االحزاب (

 منسوخة أنھا األولى:  سبعة أقوال على بعد من النساء لك يحل ال:  قوله تأويل في العلماء اختلف األولى:  مسائل سبع فيه

 أنھا الثاني تقدم وقد النساء له أحل حتى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مات ما:  قالت عائشة حديث لھا والناسخ بالسنة

 يتزوج أن له هللا أحل حتى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يمت لم:  قالت سلمة أم عن الطحاوي روى أخرى بآية منسوخة

 وهللا وھذا:  النحاس قال تشاء من إليك وتؤوي منھن تشاء من جيتر:  وجل عز قوله وذلك محرم ذات إال شاء من النساء من

 مع وھو بالقرآن ذلك له أحل أرادت عائشة تكون أن يجوز وقد النسخ في واحد عائشة وقول وھو اآلية في قيل ما أولى أعلم

 تنسخ أن محال:  لفقا الكوفيين فقھاء بعض عارض وقد والضحاك الحسين بن وعلي عباس وبن طالب أبي بن علي قول ھذا

 ورجح المسلمون عليه أجمع الذي المصحف في قبلھا وھي بعد من النساء لك يحل ال منھن تشاء من ترجي يعني اآلية ھذه

 عن صح كما واحدة سورة بمنزلة القرآن ألن غالط وقائلھا التلزم المعارضة وھذه:  النحاس قال بالسنة نسخت قال من قول

 أن يلزم ال المعترض ھذا اعتراض أن لك ويبين رمضان شھر في الدنيا السماء إلى واحدة جملة آنالقر هللا أنزل:  عباس بن

 أھل قول على منسوخة إخراج غير الحول إلى متاعا ألزواجھم وصية أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين وجل عز قوله

:  وعشرا أشھر أربعة بأنفسھن يتربصن أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين قبلھا التي باآلية خالفا بينھم نعلم ال التأويل

 الحسن قول ھذا اآلخرة والدار ورسوله هللا أخترن ألنھن نسائه على يتزوج أن عليه حظر)  وسلم عليه هللا صلى(  أنه الثالث

 أنه الرابع نسخ مث ھكذا يكون أن يجوز القول وھذا:  النحاس قال ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر وأبي سيرين وبن

 من النساء لك يحل ال الخامس حنيف بن سھل بن أمامة أبو قاله غيرھن يتزوج أن عليه حرم بعده يتزوجن أن عليھن حرم لما

 اإلباحة أن قال ومن جرير بن محمد اختيار وھو رزين وأبو وعكرمة كعب بن أبي قاله سميت التي األصناف بعد من أي بعد
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 مجاھد عن وروي بعد فيه تأويل وھذا النصرانيات وال اليھوديات لك تحل ال معناه النساء لك يحل ال:  ھنا قال مطلقة له كانت

 من:  يقدره ألنه يبعد القول وھذا للمؤمنين أما كافرة تكون لئال:  مجاھد قال السادس القول وھو أيضا وعكرمة جبير بن وسعيد

 النبي أن السابع كتابية بھا لتستبدل مسلمة تطلق أن وال أي بھن تبدل أن وال قدر وكذلك ذكر للمسلمات يجر ولم المسلمات بعد

 وعليھم عليه هللا صلى قبله األنبياء كانت وكذلك:  قال ذلك نسخ ثم شاء من يتزوج أن حالل له كان)  وسلم عليه هللا صلى( 

 العرب كانت شيء ھذا:  زيد بن قال(  زواجأ من بھن تبدل أن وال: )  تعالى قوله الثانية القرظي كعب بن محمد قاله وسلم

 يقول أن الجاھلية في البدل كان:  قال ھريرة أبي عن الدارقطني روى زوجتك وأعطني زوجتي خذ:  أحدھم يقول تفعله

 ولو أزواج من بھن تبدل أن وال وجل عز هللا فأنزل وأزيدك امرأتي عن لك وأنزل امرأتك عن لي انزل:  للرجل الرجل

 إذن بغير فدخل عائشة وعنده)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول على الفزاري حصن بن عيينة فدخل:  قال نھنحس أعجبك

 مضر من رجل على استأذنت ما هللا رسول يا:  فقال)  اإلستئذان فأين عيينة يا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول له فقال

 أفال:  قال)  المؤمنين أم عائشة ھذه) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال بكجن إلى الحميراء ھذه من:  قال:  أدركت منذ

: )  قال ھذا من هللا رسول يا:  عائشة قالت خرج فلما قال)  ذلك حرم قد هللا إن عيينة يا: )  فقال الخلق أحسن عن لك أنزل

 كانت أنھا من العرب عن زيد بن حكاه ما وغيرھما والنحاس الطبري أنكر وقد)  قومه لسيد ترين ما على وإنه مطاع أحمق

(  هللا رسول على دخل أنه من حصن بن عيينة حديث من روي وما ھذا قط العرب فعلت وما:  الطبري قال بأزواجھا تبادل

 القول ھذا فقال صبية كانت ألنھا عائشة احتقر وإنما ذلك أراد وال بتبديل فليس الحديث عائشة وعنده)  وسلم عليه هللا صلى

 ما خالف على يدل الجاھلية في كان البدل أن من ھريرة أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد حديث من ذكرناه وما:  قلت

 على تحت من وبالياء النساء جماعة معنى فعلى بالتاء قرأ فمن والتاء بالياء يحل ال وقرئ:  المبرد قال أعلم وهللا ذلك من أنكر

 قرأ وقد القراء اجتمعت:  يقال وكيف غلط وھذا بالياء القراءة أن على القراء اجتمعت:  قال الفراء وزعم النساء جميع معنى

 بنت أسماء بسبب ذلك نزل:  عباس بن قال(  حسنھن أعجبك ولو: )  تعالى قوله الثالثة عنه اختالف بال بالتاء عمرو أبو

 اآلية فنزلت يتزوجھا أن فأراد حسنھا طالب أبي بن جعفر عنھا مات حين)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أعجب عميس

 أراد وقد زواجھا يريد من إلى الرجل ينظر أن جواز على دليل اآلية ھذه في الرابعة العربي بن قاله ضعيف حديث وھذا

 عليه وقال)  بينكما يؤدم أن أجدر فإنه إليھا انظر) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي له فقال امرأة زواج شعبة بن المغيرة

 أو صفراء يعني الجوزي الفرج وأبو الحميدي قال الصحيح أخرجه)  شيئا األنصار أعين في فإن إليھا أنظر: )  آلخر السالم

 .رمصاء وقيل زرقاء

 في يرغبه ما امنھ يرى فلعله إليھا نظر إذا فإنه المصلحة إلى اإلرشاد جھة على ھو إنما المخطوبة إلى بالنظر األمر الخامسة

 أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن جابر حديث من داود أبو ذكره ما اإلرشاد جھة على األمر أن على يدل ومما نكاحھا

 ال)  فليفعل استطاع فإن: )  فقوله)  فليفعل نكاحھا إلى يدعوه ما إلى منھا ينظر أن استطاع فإن المرأة أحدكم خطب إذا: )  قال

 مباالة ال قوم ذلك كره وقد الظاھر وأھل وغيرھم والكوفيون والشافعي مالك الفقھاء جمھور قال وبھذا الواجب في مثله يقال

 ثبيتة يطارد مسلمة بن محمد رأيت:  حثمة أبي بن سھل وقال حسنھن أعجبك ولو:  تعالى وقوله الصحيحة لألحاديث بقولھم

 هللا ألقى إذا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي قال نعم فقال ھذا أتفعل : له فقلت المدينة أجاجير من إجار على الضحاك بنت

 اإلجار وجمع:  عبيد أبو قال والحجاز الشام أھل بلغة السطح:  اإلجار)  إليھا ينظر أن بأس فال امرأة خطبة أحدكم قلب في
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 وقال بإذنھا إال ينظر وال وكفيھا وجھھا إلى ينظر:  مالك فقال منھا ينظر أن يجوز فيما اختلف السادسة وأجاجرة أجاجير

: داود قال منھا اللحم مواضع وينظر ويجتھد إليھا ينظر:  األوزاعي وقال مستترة كانت إذا إذنھا وبغير بإذنھا:  وأحمد الشافعي

 قوله السابعة أعلم وهللا العورة على اإلطالع تحريم في عليه ترد الشريعة وأصول اللفظ بظاھر تمسكا جسدھا سائر إلى ينظر

 لعموم تحل:  قولين على)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي الكافرة األمة إحالل في العلماء اختلف(  يمينك ملكت ما إال: )  تعالى

 تحل ال أي بعد من النساء لك يحل ال تعالى قوله:  قالوا والحكم وعطاء جبير بن وسعيد مجاھد قاله يمينك ملكت ما إال:  قوله

 أما فتكون كافرة تتزوج أن لك يحل ال أي عليك فحرام والمشركات والنصرانيات اليھوديات فأما المسلمات غير من ءالنسا لك

 وقد الكافرة مباشرة عن لقدره تنزيھا تحل ال الثاني القول بھا يتسرى أن له فإن يمينك ملكت ما إال حسنھا أعجبك ولو للمؤمنين

 .)  وسلم عليه هللا صلى(  به فكيف لكوافرا بعصم تمسكوا وال:  تعالى هللا قال

 ضعف وفيه استثناء على نصب موضع في يكون أن ويجوز النساء من بدل رفع موضع في يمينك ملكت ما إال:  قوله في ما و

 الجنس غير من استثناء ألنه نصب موضع في وھو مملوك بمعنى وملك يمينك ملك إال:  والتقدير مصدرية تكون أن ويجوز

 األول

 . . . . . الذين أيھا يا ) 53 (:  األحزاب

 ) 53 االحزاب (

 إال:  معنى على نصب موضع في أن(  لكم يؤذن أن إال النبي بيوت تدخلوا ال: )  تعالى قوله األولى:  مسألة عشرة ست فيه

 الحال ھذه في تدخلوا ال أي الحال على نصب(  إناه ناظرين غير طعام إلى)  األول من ليس اإلستثناء ويكون لكم يؤذن بأن

 إناه ناظرين غير:  يقول وكان الفاعلين إظھار من بد يكن لم نعتا كان لو ألنه للطعام النعت على الخفض غير في يجوز وال

 تضمنت اآلية وھذه ھو له مالزم رجل مع رجل ھذا:  قلت شئت وإن له مالزم رجل مع رجل ھذا:  النحو من ھذا ونظير أنتم

 فأما الثقالء في نزلت اآلية ھذه:  زيد بن حماد وقال الحجاب أمر والثانية والجلوس الطعام أمر في األدب ماإحداھ:  قصتين

 جحش بنت زينب تزوج لما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن سببھا:  أن على المفسرين من فالجمھور األولى القصة

 وزوجته)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بيت في يتحدثون منھم وائفط جلس طعموا فلما الناس فدعا عليھا أولم زيد امرأة

 هللا صلى(  النبي أخبرت أأنا أدري فما:  أنس قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول على فثقلوا الحائط إلى وجھھا مولية

 ونزل وبينه بيني الستر فألقى معه أدخل فذھبت البيت دخل حتى فانطلق:  قال أخبرني أو خرجوا قد القوم أن)  وسلم عليه

 كان ذلكم إن قوله إلى النبي بيوت تدخلوا ال آمنوا الذين أيھا يا وجل عز هللا وأنزل به وعظوا بما القوم ووعظ:  قال الحجاب

 حيحالص واألول سلمة أم بيت في جرى السبب ھذا إن:  الثعلبي كتاب في ومقاتل قتادة وقال الصحيح أخرجه عظيما هللا عند

 فيدخلون)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي طعام يتحينون كانوا المؤمنين من ناس في نزلت:  عباس بن وقال الصحيح رواه كما

 الثقالء به هللا أدب أدب وھذا:  حكيم أبي بن إسماعيل وقال يخرجون وال يأكلون ثم يدرك أن إلى فيقعدون الطعام يدرك أن قبل

 مالك بن أنس فقال الحجاب قصة وأما يحتملھم لم الشرع أن الثقالء من حسبك:  الثعلبي كتاب في عائشة أبي بن وقال

 قال عمر أن سببھا:  وجماعة عنھا هللا رضي عائشة وقالت آنفا المذكورة القصة زينب بيت في القعود أمر سببھا: وجماعة
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 عمر بن عن الصحيح وروى اآلية فنزلت حتجبني أن أمرتھن فلو والفاجر البر عليھن يدخل نساءك إن هللا رسول يا:  قلت

 وما الحجاب أمر في قيل ما أصح ھذا بدر أسارى وفي الحجاب وفي إبراھيم مقام في:  ثالث في ربي وافقت عمر قال: قال

 أمر عمر أن:  مسعود بن عن روي ما وأضعفھا ساق على منھا شيء يقوم ال فواھية والروايات األقوال من القولين ھذين عدا

 بيوتنا في ينزل والوحي علينا تغار إنك الخطاب يابن:  جحش بنت زينب فقالت بالحجاب)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي نساء

 بيناه كما بزينب البناء يوم نزل الحجاب ألن باطل وھذا حجاب وراء من فسألوھن متاعا سألتموھن وإذا:  تعالى هللا فأنزل

 أصحابه بعض ومعه يطعم كان)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إن:  وقيل يرھموغ والترمذي ومسلم البخاري أخرجه

 إذا القوم سيرة وكانت:  عطية بن قال الحجاب آية فنزلت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فكره عائشة يد منھم رجل يد فأصاب

 كذلك جلسوا منه فرغوا إذا وكذلك ونضجه مالطعا طبخ ينتظرون الدعوة إلى شاء من يبكر أن نحوه أو وليمة طعام لھم كان

 هللا أدب الناس والتزم المؤمنين سائر النھي في ودخل)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بيت في ذلك امثال عن المؤمنين هللا فنھى

 دليل(  النبي بيوت: )  تعالى قوله الثانية الطعام نضج النتظار قبله ال األكل عند بإذن إال الدخول من فمنعھم ذلك في لھم تعالى

 آيات من بيوتكن في يتلى ما واذكرن:  تعالى هللا قال فقد:  قيل فإن إليه أضافه تعالى هللا فإن به له ويحكم للرجل البيت أن على

 إلى البيوت وإضافة ملك إضافة)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى البيوت إضافة:  قلنا خبيرا لطيفا كان هللا إن والحكمة هللا

 العلماء واختلف الثالثة للمالك يكون إنما واإلذن)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي اإلذن فيھا جعل أنه بدليل محل إضافة األزواج

:  طائفة فقالت:  قولين على ال أم لھن ملك ھي ھل موته بعد أھله فيھا يسكن كان إذ)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بيوت في

 عليه هللا صلى(  النبي أن وذلك وفاتھن إلى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي موت بعد فيھا سكن أنھن لبدلي لھن ملكا كانت

 الموت إلى بھا سكناھن وتمادى ھبة يكن ولم أھله الرجل يسكن كما إسكانا كان ذلك أن الثاني حياته في لھن ذلك وھب) وسلم

(  هللا رسول كان التي مئونتھن من ذلك فإن وغيرھم العربي وبن البر عبد بن عمر أبو ارتضاه الذي وھو الصحيح ھو وھذا

 نفقة بعد تركت ما درھما وال دينارا ورثتي تقتسم ال: )  قال حين نفقاتھن لھن استثنى كما لھن استثناھا)  وسلم عليه هللا صلى

 ولو:  قالوا ورثتھن عنھن يرثھا لم مساكنھن أن ذلك على ويدل:  قالوا العلم أھل قال ھكذا)  صدقة فھو عاملي ومئونة أھلي

 كان وإنما ملكا لھن تكن لم أنھا على دليل ذلك ورثتھن ترك وفي:  قالوا ورثتھن عنھن ورثه قد شك ال كان لھن ملكا ذلك كان

 في تالنفقا من لھن كان الذي ذلك جعل كما نفعه المسلمين يعم الذي المسجد في زيادة ذلك جعل توفين فلما حياتھن سكنى لھن

 جميعھم يعم مما المسلمين منافع في فصرف المال أصل إلى فزيد لسبيلھن مضين لما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تركة

 بكسر إني:  لغات وفيه مقصور وإناه نضجه وقت منتظرين غير أي(  إناه ناظرين غير: )  تعالى قوله الموفق وهللا نفعه

 بن وقرأ تمام حاملة ولكل أني بيوم له المنون تمخضت اللحام اقتسم كما بأسياف بنوه تقسمه إذ وكسرى:  الشيباني قال الھمزة

 ضمير حق فمن له ھو ما غير على جرى ألنه بالوجه وليس:  الزمخشري طعام ل صفة مجرورا إناه ناظرين غير:  عبلة أبي

 الھمزة بفتح)  وأناء(  بفتحھا)  وأنى ھي ضاربته زيد دھن:  كقولك أنتم إناه ناظرين غير:  فيقال اللفظ إلى يبرز أن له ھو ما

 الشيء أنى مصدر وإناه سھيل طلوع إلى يعني األناء بي فطال الشعرى أو سھيل إلى العشاء وأخرت:  الحطيئة قال(  والمد

 وقت وخص المنع دفأك(  فانتشروا طعمتم فإذا فادخلوا دعيتم إذا ولكن: )  تعالى قوله الرابعة وأدرك وحان فرغ إذا يأنى

: الكالم وتقدير:  العربي بن قال المكروھة المباسطة من الكريمة الحضرة وحفظ األدب جھة على اإلذن عند يكون بأن الدخول

 لما الزمة إذا جواب في والفاء الدخول في كافيا إذنا تكون ال الدعوة فنفس وإال فادخلوا الدخول في لكم وأذن دعيتم إذا ولكن
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 وينتشروا جميعھم يتفرق بأن اإلطعام بعد تعالى أمر(  فانتشروا طعمتم فإذا: )  تعالى قوله الخامسة المجازاة ىمعن من فيھا

 األكل ألجل جاز وإنما حرام الدخول أن ذلك على والدليل األكل من المقصود انقضاء عند المنزل من الخروج إلزام والمراد

 .أصله إلى تحريمال وعاد المبيح السبب زال األكل انقضى فإذا

 فلم فانتشروا طعمتم فإذا:  قال ألنه نفسه ملك على ال المضيف ملك على يأكل الضيف أن على دليل اآلية ھذه في السادسة

 عطف(  لحديث مستأنسين وال: )  تعالى قوله السابعة أصله على الملك وبقي سواه إليه أضاف وال األكل من أكثر له يجعل

 والمعنى مستأنسين وال ناظرين غير أي لكم في والميم الكاف من الحال على منصوبة وغير ناظرين غير:  قوله على

 كان ذلكم إن)  زينب وليمة في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أصحاب فعل كما بالحديث مستأنسين تمكثوا ال:  المقصود

 لعلة البشر من يقع ذلك كان ولما وإظھاره بيانه من يمتنع ال أي(  الحق من يستحي ال وهللا منكم فيستحي النبي يؤذي

 صلى(  النبي إلى سليم أم جاءت:  قالت سلمة أم عن الصحيح وفي البشر في لذلك الموجبة العلة تعالى هللا عن نفى االستحياء

 صلى(  هللا رسول قالف احتلمت إذا غسل من المرأة على فھل الحق من يستحي ال هللا إن هللا رسول يا:  فقالت)  وسلم عليه هللا

 بن أنس عن الطيالسي داود أبو روى اآلية(  متاعا سألتموھن وإذا: )  تعالى قوله الثامنة)  الماء رأت إذا) : )  وسلم عليه هللا

 عليھن يدخل فإنه الحجاب نسائك على ضربت لو هللا رسول يا قلت:  وفيه الحديث أربع في ربي وافقت:  عمر قال قال مالك

 من به يتمتع ما:  فقيل المتاع في واختلف حجاب وراء من فاسألوھن متاعا سألتموھن وإذا وجل عز هللا فأنزل لفاجروا البر

 للدين المرافق وسائر المواعين من يطلب أن يمكن ما جميع في عام أنه والصواب القرآن صحف وقيل فتوى وقيل العواري

 فيھا يستفتين مسألة أو تعرض حاجة في حجاب وراء من مسألتھن في أذن تعالى هللا أن على دليل اآلية ھذه في التاسعة والدنيا

 يجوز فال تقدم كما وصوتھا بدنھا عورة كلھا المرأة أن من الشريعة أصول تضمنته وبما بالمعنى النساء جميع ذلك في ويدخل

 .عندھا ينوتع يعرض عما سؤالھا أو ببدنھا يكون داء أو عليھا كالشھادة لحاجة إال ذلك كشف

 األعمى شھادة جواز على حجاب وراء من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج عن الناس بأخذ العلماء بعض استدل العاشرة

 أبو قال وغيرھما والشافعي حنيفة أبو يجزھا ولم العلماء أكثر شھادته إجازة وعلى بكالمھا بمعرفته زوجته يطأ األعمى وبأن

 أطھر ذلكم: )  تعالى قوله عشرة الحادية بصره ذھاب قبل رآه فيما إال تجوز ال:  الشافعي وقال باألنسا في تجوز:  حنيفة

 وأبعد للريبة أنفى ذلك أي الرجال أمر في وللنساء النساء أمر في للرجال تعرض التي الخواطر من يريد(  وقلوبھن لقلوبكم

 أحسن ذلك مجانبة فإن له تحل ال من مع الخلوة في بنفسه يثق أن ألحد ينبغي ال أنه على يدل وھذا الحماية في وأقوى للتھمة

 وتأكيد للعلة تكرار ھذا اآلية(  هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما: )  تعالى قوله عشرة الثانية لعصمته وأتم لنفسه وأحصن لحاله

 بن إسماعيل روى(  أبدا بعده من أزواجه اتنكحو أن وال: )  تعالى قوله عشرة الثالثة األحكام في أقوى العلل وتأكيد لحكمھا

 هللا صلى(  هللا رسول قبض لو:  قال رجال أن قتادة عن معمر عن ثور بن محمد حدثنا قال عبيد بن محمد حدثنا قال إسحاق

 القشيري لوقا أمھاتھم وأزواجه:  ونزلت اآلية هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما:  تعالى هللا فأنزل عائشة تزوجت)  وسلم عليه

 عليه هللا صلى(  هللا رسول مع كانوا الذين العشرة من قريش سادات من رجل قال عباس بن قال:  الرحمن عبد نصر أبو

 ھو:  مقاتل قال عمي بنت وھي عائشة لتزوجت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول توفي لو نفسه في حراء على)  وسلم

 عشرة على وحمل رجليه على مكة إلى فمشى نفسه في به حدث ما على الرجل ھذا موند:  عباس بن قال هللا عبيد بن طلحة
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 مات لو:  قال الصحابة بعض أن بسبب نزلت أنھا روي:  عطية بن وقال عنه هللا فكفر رقيقا وأعتق هللا سبيل في أفراس

 بن عنه كنى ھكذا به فتأذى)  وسلم يهعل هللا صلى(  هللا رسول ذلك فبلغ عائشة لتزوجت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 طلحة أنه معمر عن النحاس حكى وكذا:  قلت هللا عبيد بن طلحة ھو:  قال أنه معمر عن مكي وحكى الصحابة ببعض عباس

 وقد:  العباس أبو اإلمام شيخنا قال هللا عبيد بن طلحة على يصح ال عندي وھذا عباس بن در :  عطية بن قال يصح وال

 الجھال بالمنافقين القول ھذا مثل يليق وإنما نقله في والكذب مثله عن وحاشاھم الصحابة فضالء بعض عن القول اھذ حكى

 بن خنيس بعد وحفصة سلمة أبي بعد سلمة أم)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول تزوج حين قال المنافقين من رجال أن يروى

 من أزواجه نكاح هللا فحرم ھذا في اآلية فنزلت نسائه على السھام ألجلنا مات قد لو وهللا نساءنا يتزوج محمد بال ما:  حذافة

 الشافعي قال)  وسلم عليه هللا صلى(  مرتبته على وتنبيھا لشرفه تمييزا خصائصه من وھذا األمھات حكم لھن وجعل بعده

 تعالى لقوله كافرا كان ذلك استحل ومن احھننك ألحد يحل ال عنھن مات الالتي)  وسلم عليه هللا صلى(  وأزواجه:  هللا رحمه

 أزواجه ألنھن بزوجاته التزوج من منع إنما:  قيل وقد أبدا بعده من أزواجه تنكحوا أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما: 

 فال فيھا هللا عناجم إن الجنة في زوجتي تكوني أن سرك إن:  إلمرأته حذيفة قال أزواجھا آلخر الجنة في المرأة وأن الجنة في

 عشرة الرابعة الجنة أبواب من(  التذكرة كتاب)  في ھذا في للعلماء ما ذكرنا وقد أزواجھا آلخر المرأة فإن بعدي من تزوجي

 النكاح زال وإذا بالموت النكاح زال أم أزواجا بقين ھل موته بعد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أزواج في العلماء اختلف

 ال تربص مدة ألنھا عليھن عدة ال:  وقيل عبادة والعدة عنھن توفي ألنه العدة عليھن:  فقيل ال أم عدة عليھن فھل بالموت

 بالزوجية خاص اسم وھذا)  أھلي)  وروي)  عيالي نفقة بعد تركت ما: )  السالم عليه لقوله الصحيح وھو اإلباحة بھا ينتظر

 في الموت جعل وإنما النكاح بقاء معنى ھو وھذا غيره على وحرمن نساءه نلكونھ حياتھن مدة والسكنى النفقة عليھن فأبقى

 يعلم ال الرجل ألن الناس سائر بخالف قطعا اآلخرة في له أزواجا لكونھن غيره حق في المغيب بمنزلة لھن السالم عليه حقه

 حق في وبقي الخلق حق في السبب طعانق فبھذا النار في واآلخر الجنة في أحدھما كان فربما واحدة دار في أھله مع كونه

 كل: )  السالم عليه وقال)  اآلخرة في زوجاتي ھن الدنيا في زوجاتي: )  السالم عليه قال وقد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 مثل حياته في فارقھن الالتي السالم عليه زوجاته فأما فرع)  القيامة يوم إلى باق فإنه ونسبي سببي إال ينقطع ونسب سبب

(  هللا رسول فارقھا التي الكلبية أن روي لما ذلك جواز والصحيح خالف فيه نكاحھن لغيره يحل كان فھل وغيرھا الكلبية

 القاضي قال الكندي قيس بن األشعث تزوجھا الذي إن:  وقيل تقدم ما على جھل أبي بن عكرمة تزوجھا)  وسلم عليه هللا صلى

 ذلكم إن: )  تعالى قوله عشرة الخامسة إجماع أنه على فدل أحد ذلك ينكر ولم أمية أبي بن مھاجر تزوجھا الذي:  الطيب أبو

 ذنب وال الكبائر جملة من ذلك فجعل أزواجه نكاح أو)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أذية يعني(  عظيما هللا عند كان

 امرأة وكانت خرجت إذا لسودة يقول وكان عمر وقول أنس حديث في الحجاب نزول سبب بينا قد عشرة السادسة منه أعظم

 كلھا األسباب ھذه عند اآلية نزول في بعد وال الحجاب آية هللا فأنزل الحجاب ينزل أن على حرصا سودة يا رأيناك قد:  طويلة

 فدلته بسببھا زلن الذي للحجاب مراعاة منھا محرم ذو إال جنازتھا يشھد ال:  قال جحش بنت زينب ماتت لما أنه بيد أعلم وهللا

 صنع ذلك أن وروي عمر فصنعه الحبشة بالد في ذلك رأت أنھا وأعلمته القبة في النعش في سترھا على عميس بنت أسماء

 )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بنت فاطمة جنازة في
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 . . . . . شيئا تبدوا إن ) 54 (:  األحزاب

 ) 54 االحزاب (

 على وھذا يأتي مستقبل وال تقضى ماض عليه اليخفى يكن لم وما كان وما خفى وما بدا ابم عالم وتعالى سبحانه الباريء

 إليه أشير ممن قبلھا اآلية في به التعريض تقدم لمن والوعيد التوبيخ ھنا ھا به والمراد والحمد المدح أھل وھو به تمدح العموم

 بعده من أزواجه تنكحوا أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما:  قوله في إليه أشير ومن وقلوبھن لقلوبكم أطھر ذلكم:  بقوله

 ھذه فصارت عليھا ويجازيكم المكروھة والخواطر المعتقدات ھذه من تخفونه ما يعلم تعالى هللا إن:  اآلية ھذه في لھم فقيل أبدا

 أعلم وهللا لھا مبينة قبلھا ما على منعطفة اآلية

 . . . . . عليھن جناح ال ) 55 (:  األحزاب

 ) 55 االحزاب (

 ونحن) :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول واألقارب واألبناء اآلباء قال الحجاب آية نزلت لما األولى:  مسائل ثالث فيه

 العم يذكر ولم له البروز للمرأة يحل من اآلية ھذه في تعالى هللا ذكر الثانية اآلية ھذه فنزلت حجاب وراء من نكلمھن أيضا

 وإسماعيل وإسماعيل إبراھيم آبائك وإله إلھك نعبد:  تعالى هللا قال أبا العم يسمى وقد الوالدين مجرى يجريان ألنھما لخالوا

 وقد الرؤية لھما فكره الخال وبن العم إلبن تحل المرأة فان لولديھما المرأة يصفان ربما والخال العم:  الزجاج قال العم كان

 سورة في الجميع وذكر المحارم بعض اآلية ھذه في ذكر وقد خالھا أو عمھا عند خمارھا المرأة تضع أن وعكرمة الشعبي كره

 تعالى هللا ذكر لما(  هللا واتقين: )  تعالى قوله الثالثة  والحمد مستوفي ھناك الكالم مضى وقد تلك بعض اآلية فھذه النور

:  قال كأنه واإليجاز البالغة غاية في وھذا جملة عطف لتقوىبا بأمرھن عطف اإلباحة وانجزمت األصناف ھذه في الرخصة

 وكثرة تحفظھن لقلة األمر ھذا في وعينھن بالذكر النساء وخص غيره إلى تتعدينه أن فيه هللا واتقين ھذا على إقتصرن

 .شھيدا شيء كل على كان هللا إن: )  بقوله تعالى توعدھم أعلم وهللا استرسالھن

 . . . . . ومالئكته هللا إن ) 56 (:  األحزاب

 ) 56 االحزاب (

 فكرة جھته في استصحب من فعل سوء بھا وطھر منه منزلته وذكر وموته حياته السالم عليه رسوله بھا هللا شرف اآلية ھذه

 الدعاء األمة ومن واإلستغفار الدعاء المالئكة ومن ورضوانه رحمته هللا من والصالة ذلك ونحو زوجاته أمر في أو سوء

 هللا من قول وھذا والمالئكة  فيه الضمير:  فرقة فقالت يصلون:  قوله في الضمير في العلماء واختلف مسألة ألمره والتعظيم

 فقد يعصھما ومن رشد فقد ورسوله هللا يطع من:  الخطيب قول في جاء الذي اإلعتراض يصحبه فال مالئكته به شرف تعالى

:  قالوا الصحيح أخرجه)  ورسوله هللا يعص ومن قل أنت الخطيب بئس) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول له فقال غوى

 تقديره حذف الكالم في:  فرقة وقالت يشاء ما ذلك في يفعل أن و ضمير في غيره مع تعالى هللا ذكر يجمع أن ألحد ليس ألنه

 عليه هللا صلى(  هللا رسول يقل ولم فعله للبشر جائز وذلك ضمير في اجتماع اآلية في وليس يصلون ومالئكته يصلي هللا إن
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 أبو رواه بما واستدلوا سكتة وسكت يعصھما ومن على وقف الخطيب ألن قاله وإنما المعنى لھذا)  أنت الخطيب بئس) )  وسلم

: )  فقال يعصھما ومن ورسوله هللا يطع من:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عند خطب خطيبا أن حاتم بن عدي عن داود

 ذلك بعد له أصلح)  الخطيب بئس: )  له وقال وقفه في خطأه لما يكون أن يحتمل أنه إال)  أنت الخطيب بئس اذھب أو قم

 يعصھما ومن على يقف لم بأنه األول القول يؤيد وھو مسلم كتاب في كما)  ورسوله هللا يعص ومن قل: )  فقال كالمه جميع

 يا: )  تعالى قوله المكتوبة على عطفا بالنصب والجمھور إن دخول قبل هللا اسم موضع على بالرفع تهومالئك:  عباس بن وقرأ

 وسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيھا يا:  تعالى قوله األولى:  مسائل خمس فيه(  تسليما وسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيھا

 الصالة أن في خالف وال له تشريفا أنبيائه دون)  وسلم عليه هللا صلى(  دمحم نبيه على بالصالة عباده تعالى هللا أمر تسليما

 فيه خير ال من إال يغفلھا وال تركھا يسع ال التي المؤكدة السنن وجوب الواجبات من حين كل وفي مرة العمر في فرض عليه

 في اختلفوا وقد واجبة بل:  قلت إليھا بمندو أم واجبة)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول على الصالة قلت فإن:  الزمخشري

)  هللا فأبعده النار فدخل علي يصل فلم عنده ذكرت من: )  الحديث وفي ذكره جرى كلما أوجبھا من فمنھم وجوبھا حال

 ليهع هللا صلى(  النبي فقال النبي على يصلون ومالئكته هللا إن:  وجل عز هللا قول أرأيت هللا رسول يا:  له قيل أنه ويروى

 مسلم عند أذكر فال ملكين بي وكل تعالى هللا إن به أخبرتكم ما عنه سألتموني أنكم ولوال المكنون العلم من ھذا) :  وسلم

 فال مسلم عبد عند أذكر وال آمين الملكين لذينك جوابا ومالئكته تعالى هللا وقال لك هللا غفر الملكان ذلك قال إال علي فيصلي

 كل في تجب:  قال من ومنھم)  آمين الملكين لذينك ومالئكته تعالى هللا وقال لك هللا غفر ال الملكان ذلك قال إال علي يصلي

 أوجبھا من ومنھم وآخره أوله في دعاء كل في وكذلك العاطس وتشميت السجدة آية في قال كما ذكره تكرر وإن مرة مجلس

 الثانية ذلك في األخبار من ورد لما ذكر كل عند الصالة:  ياطاإلحت يقتضيه والذي الشھادتين إظھار في قال وكذلك العمر في

 هللا رسول أتانا:  قال األنصاري مسعود أبي عن مالك فروى)  وسلم عليه هللا صلى(  عليه الصالة صفة في اآلثار واختلفت

 فكيف هللا رسول يا عليك ينصل أن هللا أمرنا:  سعد بن بشير له فقال عبادة بن سعد مجلس في ونحن)  وسلم عليه هللا صلى(

 عليه هللا صلى(  هللا رسول قال ثم يسأله لم أنه تمنينا حتى)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول فسكت:  قال عليك نصلي

 باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك إبراھيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللھم قولوا (): وسلم

: قوله بإسقاط مثله طلحة عن النسائي ورواه)  علمتم قد كما والسالم مجيد حميد إنك العالمين في إبراھيم آل ىوعل إبراھيم على

 الخدري سعيد وأبي الساعدي حميد وأبي عجرة بن كعب عن الباب وفي)  علمتم قد كما والسالم: )  وقوله)  العالمين في(

 .خارجة بن دوزي الخزاعي وبريدة ھريرة وأبي طالب أبي بن وعلي

 مع صحيحه في مسلم خرجه عجرة بن كعب حديث الترمذي وصحح كتبھم في الحديث أھل أئمة أخرجھا حارثة بن ويقال

 عجرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن الحكم عن والثوري شعبة روى:  عمر أبو قال الساعدي حميد أبي حديث

 يا:  فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى رجل جاء تسليما وسلموا عليه صلوا نواآم الذين أيھا يا:  تعالى قوله نزل لما: قال

 على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللھم قل: )  فقال الصالة فكيف عرفناه قد عليك السالم ھذا هللا رسول

 حديث لفظ وھذا)  مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك إبراھيم

 الذين أيھا يا النبي على يصلون ومالئكته هللا إن:  تعالى هللا لقول إليه المسند التفسير في يدخل وھو شعبة حديث ال الثوري

 أيھا كعلي السالم: )  قوله وھو عليه السالم كيف التحيات في وعلمھم عليه الصالة كيف فبين تسليما وسلموا عليه صلوا آمنوا
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 صليتم إذا:  قال أنه هللا عبد عن األسود عن فاختة أبي عن هللا عبد بن عون عن المسعودي وروى)  وبركاته هللا ورحمة النبي

 اللھم قولوا: )  قال فعلمنا قالوا عليه يعرض ذلك لعل تدرون ال فإنكم عليه الصالة فأحسنوا)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على

 الخير إمام ورسولك ونبيك عبدك محمد النبيين وخاتم المتقين وإمام المرسلين سيد على وبركاتك متكورح صلواتك اجعل

 كما محمد آل وعلى محمد على صل اللھم واآلخرون األولون به يغبطه محمودا مقاما ابعثه اللھم الرحمة ورسول الخير وقائد

 آل وعلى إبراھيم على باركت كما حمد آل وعلى محمد على اركب اللھم مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على صليت

 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن عياض للقاضي(  الشفا)  كتاب في المتصل باإلسناد وروينا)  مجيد حميد إنك إبراھيم

 العزة رب عند من تأنزل ھكذا وقال جبريل يدي في عدھن: )  وقال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول يدي في عدھن:  قال

 وعلى محمد على بارك اللھم مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللھم

 على ترحمت كما محمد آل وعلى محمد على وترحم اللھم مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم على باركت كما محمد آل

 إبراھيم آل وعلى إبراھيم على تحننت كما محمد آل وعلى محمد على وتحنن اللھم مجيد حميد إنك إبراھيم آل وعلى إبراھيم

 مالك غير ورواية فاعتمدوه مالك رواه ما وأصحھا سقيم ومنھا صحيح الروايات ھذه من:  العربي بن قال)  مجيد حميد إنك

 في يأخذون ال وھم أموالھم في نظرھم أديانھم في ينظروا أن الناس على وإنما يقوى ال وغيرھا الصالة مع الرحمة زيادة من

 عن صح ما إال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن الروايات من يؤخذ ال كذلك الطيب السالم يختارون وإنما معيبا دينارا البيع

 الفضل يطلب ھو فبينما)  سلمو عليه هللا صلى(  هللا رسول على الكذب حيز في يدخل لئال سنده)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي

 عنه ثبت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على الصالة فضل في الثالثة المبين الخسران أصاب ربما بل النقص أصاب قد به إذا

 على الصالة:  هللا عبد بن سھل وقال)  عشرا بھا عليه هللا صلى صالة علي صلى من: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى( 

 ليس العبادات وسائر المؤمنين بھا أمر ثم ومالئكته ھو توالھا تعالى هللا ألن العبادات أفضل)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد

 هللا يسأل ثم)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على بالصالة فليبدأ حاجة هللا يسأل أن أراد من:  الداراني سليمان أبو قال كذلك

 بينھما ما يرد أن من أكرم وھو الصالتين يقبل تعالى هللا فإن)  وسلم عليه هللا صلى(  يالنب على بالصالة يختم ثم حاجته

 النبي على يصلى حتى السماء دون يحجب الدعاء:  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن المسيب بن سعيد وروى

): وسلم عليه هللا صلى(  النبي وقال الدعاء رفع ) وسلم عليه هللا صلى(  النبي على الصالة جاءت فإذا)  وسلم عليه هللا صلى(

 الصالة في العلماء واختلف الرابعة)  الكتاب ذلك في اسمي دام ما عليه يصلون المالئكة تزل لم كتاب في علي صلى من(

 ومستحباتھا ةالصال سنن من ذلك أن:  الكثير والجمھور الغفير الجم عليه فالذي الصالة في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على

 تارك ذلك ترك فإن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول على فيھا صلى إال صالة أحد يصلي أال يستحب:  المنذر بن قال

 أھل جل قول وھو وغيرھم الرأي أصحاب من الكوفة وأھل الثوري وسفيان المدينة وأھل مالك مذھب في مجزية فصالته

 تاركھا على فأوجب الشافعي وشذ مسيء التشھد في تاركھا وأن مستحبة األخير التشھد في أنھا وسفيان مالك عن وحكى العلم

 النبي على يصل لم إذا الشافعي قال:  عمر أبو وقال النسيان دون تركھا تعمد مع اإلعادة إسحاق وأوجب اإلعادة الصالة في

 وھذا تجزه لم ذلك قبل عليه صلى وإن:  قال الصالة أعاد التسليم وقبل التشھد بعد األخير التشھد في)  وسلم عليه هللا صلى(

 كتبوا الذين أصحابه كبار من وھو عنه حرملة رواية من إال الشافعي عن ھكذا يوجد يكاد ال يحيى بن حرملة عنه حكاه قول

 من أحد به ليق لم أنه الطحاوي وزعم مذھبه تحصيل عندھم وھو عليه وناظروا إليه ومالوا الشافعي أصحاب تقلده وقد كتبه
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 وال الشافعي إال الفقھاء جماعة قول وھو الصالة في بواجبة وليست:  الشافعي أصحاب من وھو الخطابي وقال غيره العلم أھل

 عليه شنع وقد عليه وإجماعھم الشافعي قبل الصالح السلف عمل الصالة فروض من ليست أنھا على والدليل قدوة فيھا له أعلم

 فيه ليس)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي علمه الذي وھو الشافعي اختاره الذي مسعود بن تشھد ذاوھ جدا المسألة ھذه في

 أبو كان:  عمر بن وقال)  وسلم عليه هللا صلى(  عنه التشھد روى من كل وكذلك)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على الصالة

 النبي على الصالة ذكر فيه وليس عمر المنبر على أيضا وعلمه بالكتا في الصبيان تعلمون كما المنبر على التشھد يعلمنا بكر

 من المواز بن محمد الصالة في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على الصالة بوجوب قال قد:  قلت)  وسلم عليه هللا صلى( 

 نصلي فكيف عليك نصلي نأ أمرنا هللا إن:  الصحيح للحديث العربي بن واختاره الوھاب وعبد القصار بن ذكر فيما أصحابنا

 صليت لو:  قال أنه الحسين بن علي بن محمد جعفر أبي عن الدارقطني وذكر ووقتا كيفية فتعينت ووقتھا الصالة فعلم عليك

 مسعود بن عن عنه مرفوعا وروي تتم ال أنھا لرأيت بيته أھل على وال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على فيھا أصل لم صالة

 قال(  تسليما وسلموا: )  تعالى قوله الخامسة الدارقطني قاله جعفر أبي قول أنه والصواب)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن

 من وكذلك عليه يسلموا أن أصحابه هللا فأمر)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي على اآلية ھذه نزلت:  بكير بن بكر أبو القاضي

 هللا رسول أن أبيه عن طلحة أبي بن هللا عبد عن النسائي وروى ذكره وعند قبره حضورھم عند عليه يسلموا أن أمروا بعدھم

 فقال الملك أتاني إنه: )  فقال وجھك في البشرى لنرى إنا:  فقلت وجھه في يرى والبشر يوم ذات جاء)  وسلم عليه هللا صلى( 

)  عشرا عليه سلمت إال أحد عليك يسلم وال اعشر عليه صليت إال أحد عليك يصلي ال إنه يرضيك أما يقول ربك إن محمد يا

 جاءني إال مت إذا علي يسلم أحد من منكم ما: )  قال)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أن الرحمن عبد بن محمد وعن

 النسائي وروى)  وبركاته هللا ورحمة السالم وعليه فأقول السالم عليك يقرأ فالن بن فالن ھذا محمد يا يقول جبريل مع سالمه

 قال)  السالم أمتي من يبلغوني األرض في سياحين مالئكة  إن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال هللا عبد عن

 .عليك سالم:  قولك والتسليم:  القشيري

 . . . . . يؤذون الذين إن ) 57 (:  األحزاب

 ) 57 االحزاب (

 الصاحبة ونسبة بالكفر معناه:  العلماء من الجمھور فقال تكون بماذا هللا أذية يف العلماء اختلف األولى:  مسائل خمس فيه

 هللا بن المسيح:  والنصارى مغلولة هللا يد اليھود وقالت:  هللا لعنھم اليھود كقول به يليق ال بما ووصفه إليه والشريك والولد

 ذلك له يكن ولم آدم بن كذبني: )  تعالى هللا قال اريالبخ صحيح وفي شركاؤه واألصنام هللا بنات المالئكة:  والمشركون

: )  وتعالى تبارك هللا قال قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي مريم سورة في تقدم وقد الحديث)  ذلك له يكن ولم وشتمني

 ھكذا)  قبضتھما شئت فأذا ونھاره ليله أقلب الدھر أنا فإني الدھر خيبة يا أحدكم يقولن فال الدھر خيبة يا يقول آدم بن يؤذيني

 أقلب الدھر وأنا الدھر يسب آدم بن يؤذيني)  عنه مرفوعا جاء وقد الرواية ھذه في ھريرة أبي على موقوفا الحديث ھذا جاء

 وغيرھا الصور بنحت هللا إال يفعله ال ما لفعل والتعرض بالتصوير معناه:  عكرمة وقال مسلم أيضا أخرجه)  والنھار الليل

 تصوير من المنع في مجاھد قول يقوي مما وھذا:  قلت)  المصورين هللا لعن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال وقد

  والحمد النمل سورة في ھذا تقدم وقد وتعالى سبحانه به انفرد الذي هللا بفعل وتشبه اختراع صفة ذلك كل إذ وغيرھا الشجر



128 

 

 من يؤذيه ما كل فھي)  وسلم عليه هللا صلى(  رسوله أذية وأما هللا أولياء يؤذون هتقدير مضاف حذف على ذلك:  فرقة وقالت

 وجھه وشج رباعيته فكسر:  فعلھم وأما مجنون كاھن شاعر فساحر:  قولھم أما أيضا األفعال ومن واحد معنى غير في األقوال

 صفية اتخذ حين عليه طعنوا الذين في نزلت:  سعبا بن وقال ذلك غير إلى ساجد وھو ظھره على السلي إلقاء وبمكة أحد يوم

 إيذاء وأما أبدا حق بغير إال يكون ال ورسوله هللا إيذاء ألن والمؤمنات المؤمنين إيذاء وقيد ورسوله هللا إيذاء وأطلق حيي بنت

 عن الصحيح روى السالم عليه له أذية زيد بن أسامة تأمير في والطعن:  علماؤنا قال الثانية ومنه فمنه والمؤمنات المؤمنين

(  هللا رسول فقام إمرته في الناس فطعن زيد بن أسامة عليھم وأمر بعثا)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بعث:  قال عمر بن

 نوإ لإلمارة لخليقا كان إن هللا وأيم قبل من أبيه إمرة في تطعنون كنتم فقد إمرته في تطعنوا إن: )  فقال)  وسلم عليه هللا صلى

 عليه هللا صلى(  هللا رسول جھزه الذي ھو أعلم وهللا البعث وھذا)  بعده إلي الناس أحب لمن ھذا وإن إلي الناس أحب لمن كان

 بن جعفر مع أبوه زيد فيه قتل الذي الموضع مؤتة عند التي القرية وھي أبني يغزو أن وأمره عليھم وأمره أسامة مع)  وسلم

 ومن الموالي من كان إنه حيث من إمرته في ريب قلبه في من فطعن أبيه بثأر يأخذ أن فأمره ةرواح بن هللا وعبد طالب أبي

 عن البعث ھذا برز وقد)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فمات سنة عشرة ثمان بن ذاك إذ كان ألنه السن صغير كان أنه حيث

 )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بعد بكر أبو فنفذه عنھا بعد ينفصل ولم المدينة

 هللا رسول وقدم الكبرى اإلمامة عدا ما غيرھما على والمفضول المولى إمامة جواز على دليل أوضح الحديث ھذا وفي الثالثة

 قريش كبراء من وغيرھم وعمر بكر أبو وفيھم يؤمھم فكان بقباء الصالة على حذيفة أبي مولى سالما)  وسلم عليه هللا صلى( 

 من:  فقال مكة على يستعمله عمر وكان بعسفان عمر لقي الحارث عبد بن نافع أن واثلة بن عامر عن الصحيح وروى

 إنه:  قال مولى عليھم فاستخلفت:  قال موالينا من مولى:  قال أبزي أين ومن:  قال أبزي بن:  قال الوادي ھذا على استعملت

 الرابعة)  آخرين به ويضع أقواما الكتاب بھذا يرفع هللا إن: )  قال دق نبيكم إن أما قال بالفرائض لعالم وإنه هللا لكتاب لقارئ

 ھكذا القطن من أبيض أبوه زيد وكان السواد شديد أسود وكان يدعى كان وبذلك الحب بن الحب عنه هللا رضي أسامة كان

 صلى(  النبي أن ويروى دمةاأل شديد أسامة وكان اللون أزھر زيد كان:  أحمد غير وقال صالح بن أحمد عن داود أبو ذكره

 وجھزناه لزيناه جارية أسامة كان لو: )  ويقول أنفه وينقي مخاطه ويمسح صغير وھو أسامة يحسن كان)  وسلم عليه هللا

 حجة في السالم عليه كان لما أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بعد العرب ارتداد سبب أن ذكر وقد)  األزواج إلى وحببناه

 ما:  فقالوا أتاه أن إلى أسامة بسبب قليال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي احتبس النفر عند عرفة عشية عرفة بلبج الوداع

 عمر كان الخامسة أعلم وهللا بمعناه التاريخ في البخاري ذكره ارتدادھم سبب ھذا قولھم فكان له تحقيرا ھذا ألجل إال احتبس

 ما شھدت وقد أسامة علي فضلت:  هللا عبد له فقال ألفين هللا عبد وإلبنه آالف سةخم العطاء في ألسامة يفرض عنه هللا رضي

 عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى أحب كان وأباه منك)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول إلى أحب كان أسامة إن:  فقال يشھد لم

 أحب ما يحب أن يجب وھكذا محبوبه على)  وسلم هعلي هللا صلى(  هللا رسول محبوب عنه هللا رضي ففضل أبيك من)  وسلم

 وھو زيد بن بأسامة مر أنه وذلك بنقيضه الحب ھذا مروان قابل وقد أبغض من ويبغض)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول

 بك هللا فعل مكانك رأينا فقد مكانك نرى أن أردت إنما:  مروان له فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي بيت باب عند يصلي

 إن: )  يقول)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سمعت وقد متفحش فاحش وإنك آذيتني إنك:  أسامة له فقال قبيحا قوال وقال

) وسلم عليه هللا صلى(  النبي أمية بنو آذى فقد الرجلين بين ما وقس الفعلين بين ما فانظر)  المتفحش الفاحش يبغض تعالى هللا
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)  اللعان ومنه اإلبعاد:  اللغة في واللعن خير كل من أبعدوا معناه(  هللا لعنھم: )  تعالى قوله محابه في هوناقضو أحبابه في

 العالمين رب  والحمد موضع غير في معناه تقدم(  مھينا عذابا لھم وأعد

 . . . . . المؤمنين يؤذون والذين ) 58 (:  األحزاب

 ) 58 االحزاب (

 التي اآلية نظير اآلية وھذه المختلق الفاحش والتكذيب كالبھتان القبيحة واألقوال باألفعال أيضا ھي اتوالمؤمن المؤمنين أذية

 تعييره األذية من إن:  قيل وقد ھنا قال كما مبينا وإثما بھتانا إحتمل فقد بريئا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب ومن:  النساء في

 وأذى أذاه بين تعالى هللا ميز وقد حرام الجملة في أذاه ألن سمعه إذا عليه يثقل شيء أو مذمومة حرفة أو مذموم بحسب

 بيناه وقد(  مبينا وإثما بھتانا احتملوا فقد: )  المؤمنين أذى في فقال كبيرة والثاني كفرا األول فجعل المؤمنين وأذى الرسول

 بغير والمؤمنات المؤمنين يؤذون والذين منھا زعتفف اآلية ھذه البارحة قرأت:  كعب بن ألبي قال الخطاب بن عمر أن وروي

 إن:  قيل وقد ومقوم معلم أنت إنما منھم لست المؤمنين أمير يا:  أبي له فقال وأنھرھم ألضربھم إني وهللا اآلية أكتسبوا ما

 باللسان مرع فآذوا أھلھا فخرج زينتھا من رأى ما وكره فضربھا األنصار من جارية رأى عمر أن اآلية ھذه نزول سبب

 .عنه هللا رضي عليه ويكذبون يؤذونه كانوا المنافقين فإن علي في نزلت:  وقيل اآلية ھذه هللا فأنزل

 . . . . . النبي أيھا يا ) 59 (:  األحزاب

 ) 59 االحزاب (

:  قتادة قال حدةوا واحدة أزواجه تفضيل في الكالم مضى قد(  وبناتك ألزواجك قل: )  تعالى قوله األولى:  مسائل ست فيه

 من وثالث سلمة وأم وسودة حبيبة وأم وحفصة عائشة:  قريش من خمس تسع عن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول مات

 عليه هللا صلى(  للنبي فكان أوالده وأما صفية:  ھارون بني من وواحدة وجويرية جحش بنت وزينب ميمونة:  العرب سائر

 مات من أول وھو)  وسلم عليه هللا صلى(  يكنى كان وبه خديجة أمه القاسم:  أوالده من كورفالذ وإناث ذكور أوالد)  وسلم

 أبو وقال والطيب هللا وعبد والطاھر القاسم)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي خديجة ولدت:  عروة وقال سنتين وعاش أوالده من

 الھجرة من ثمان سنة الحجة ذي في ولد القبطية مارية أمه موإبراھي هللا عبد وھو الطيب ھو الطاھر أن ويقال:  البرقي بكر

 مرضعا له إن) : )  وسلم عليه هللا صلى(  وقال بالبقيع ودفن الدارقطني ذكره عشر ثمانية وقيل شھرا عشر ستة بن وتوفي

 غير حياته في ماتوا دهأوال وكل إبراھيم سوى خديجة من)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أوالد وجميع)  الجنة في رضاعه تتم

 وھي سنين بخمس النبوة قبل البيت تبني وقريش ولدتھا خديجة بنت الزھراء فاطمة:  فمنھن أوالده من اإلناث وأما فاطمة

 تزوجھا:  وقيل الحجة ذي في بھا وبنى رمضان في الھجرة من الثانية السنة في عنھما هللا رضي علي وتزوجھا بناته أصغر

:  ومنھن عنھا هللا رضي بيته أھل من لحقه من أول وھي بيسير)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول دبع وتوفيت رجب في

 أبي واسم خديجة أخت خويلد بنت ھالة العاصي أم وكانت الربيع بن العاصي أبو خالتھا بن تزوجھا خديجة أمھا زينب

 من ثمان سنة وتوفيت)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسو بنات أكبر وكانت مقسم وقيل ھشيم وقيل ھاشم وقيل لقيط العاصي

 فلما النبوة قبل لھب أبي بن عتبة تزوجھا خديجة أمھا رقية ومنھن قبرھا في)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ونزل الھجرة
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 لم إن حرام رأسك نم رأسي:  البنه لھب أبو قال لھب أبي يدا تبت:  عليه وأنزل)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول بعث

 ھي)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وبايعت خديجة أمھا أسلمت حين وأسلمت بھا بنى يكن ولم ففارقھا ابنته تطلق

 رأى شخصين أحسن:  عثمان تزوجھا حين يقلن قريش نساء وكانت عفان بن عثمان وتزوجھا النساء بايعه حين وأخواتھا

 ذلك بعد ولدت ثم سقطا عثمان من أسقطت قد وكانت الھجرتين الحبشة أرض إلى معه توھاجر عثمان وبعلھا رقية إنسان

 إلى وھاجرت ذلك بعد شيئا له تلد ولم فمات وجھه في ديك فنقره سنين ست وبلغ اإلسالم في به يكنى عثمان وكان هللا عبد

 عليه هللا صلى(  هللا ورسول فتوفيت عليھا نعثما فخلف بدر إلى يتجھز)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا ورسول ومرضت المدينة

 على التراب سوى حين المدينة فدخل بدر من بشيرا حارثة بن زيد وقدم الھجرة من شھرا عشر سبعة رأس على ببدر)  وسلم

 عتبة وأخ لھب أبي بن عتيبة تزوجھا خديجة أمھا كلثوم أم:  ومنھن)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول دفنھا يشھد ولم رقية

 عليه هللا صلى(  هللا رسول مع بمكة تزل فلم بھا دخل يكن ولم رقية أمر في المذكور للسبب يفارقھا أن أبوه وأمره النبوة قبل

 إلى وھاجرت النساء بايعه حين أخواتھا مع)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وبايعت أمھا أسلمت حين وأسلمت)  وسلم

 في وتوفيت النورين ذا سمي وبذلك عثمان تزوجھا رقية توفيت فلما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول ھاجر حين المدينة

 قبرھا على)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وجلس الھجرة من تسع سنة شعبان في)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي حياة

 ثم زينب ثم القاسم) :  وسلم عليه هللا صلى(  النبي ولد أكبر أن بكار بن الزبير وذكر وأسامة والفضل علي حفرتھا في ونزل

 مات ثم بمكة القاسم فمات رقية ثم فاطمة ثم كلثوم أم ثم صغيرا ومات النبوة بعد وولد والطاھر الطيب له يقال وكان هللا عبد

 إليھن الرجال نظر إلى داعية كذل وكان اإلماء يفعل كما وجوھھن يكشفن وكن التبذل العربيات عادة كانت لما الثانية هللا عبد

 إلى الخروج أردن إذا عليھن الجالبيب بإرخاء يأمرھن أن)  وسلم عليه هللا صلى(  رسوله هللا أمر فيھن الفكرة وتشعب

 عن فيكف بسترھن الحرائر فتعرف اإلماء وبين بينھن الفرق فيقع الكنف تتخذ أن قبل الصحراء في يتبرزن وكن حوائجھن

 بعض لھا فيتعرض للحاجة تتبرز اآلية ھذه نزول قبل المؤمنين نساء من المرأة وكانت شابا أو غذبا انك من معارضتھن

 الحسن معناه قال ذلك بسبب اآلية ونزلت)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي إلى ذلك فشكوا فيذھب به فتصيح أمة أنھا يظن الفجار

 وبن عباس بن عن وروي الخمار من أكبر ثوب وھو جلباب جمع بيبالجال(  جالبيبھن من: )  تعالى قوله الثالثة وغيره

 يا:  قلت عطية أم عن مسلم صحيح وفي البدن جميع يستر الذي الثوب أنه والصحيح القناع إنه:  قيل وقد الرداء أنه مسعود

 بن فقال إرخائه صورة في اسالن واختلف الرابعة)  جلبابھا من أختھا لتلبسھا: )  قال جلباب لھا يكون ال إحدانا هللا رسول

 ذلك:  وقتادة أيضا عباس بن وقال بھا تبصر واحدة عين إال منھا يظھر ال حتى المرأة تلويه أن ذلك:  السلماني وعبيدة عباس

 تغطي:  الحسن وقال الوجه ومعظم الصدر يستر لكنه عيناھا ظھرت وإن األنف على تعطفه ثم وتشده الجبين فوق تلويه أن

 زوجھا مع كانت إذا إال جلدھا يصف ال بما إال يكون ال ذلك وأن بالستر النساء جميع سبحانه هللا أمر الخامسة وجھھا نصف

 .شاء كيف بھا يستمتع أن له ألن شاءت ما تلبس أن فلھا

 من الخزائن من حفت وماذا الفتن من الليلة أنزل ماذا هللا سبحان: )  فقال ليلة استيقظ)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي أن ثبت

 النبي فأعطاه ھرقل عند من رجع لما الكلبي دحية أن وروي)  اآلخرة في عارية الدنيا في كاسية رب الحجر صواحب يوقظ

 قال ثم النصف والصديع)  به تختمر صديعا صاحبتك وأعط قميصا لك صديعا اجعل: )  فقال قبطية)  وسلم عليه هللا صلى(

 الشقيات الناعمات العاريات الكاسيات:  فقال للنساء الثياب رقة ھريرة أبو وذكر)  يصف لئال شيئا تحتھا تجعل مرھا (: له
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 بلباس ھذا فليس مؤمنات كنتن إن:  عائشة فقالت رقاق ثياب عليھن عنھا هللا رضي عائشة على تميم بني من نسوة ودخل

 فلما معصفر قبطي خمار وعليھا عنھا هللا رضي شةعائ على عروس امرأة وأدخلت فتمتعينه مؤمنات غير كنتن وإن المؤمنات

 عاريات كاسيات نساء: )  قال أنه)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي عن وثبت ھذا تلبس امرأة النور بسورة تؤمن لم:  قالت رأتھا

 المرأة يمنع ما:  عنه هللا رضي عمر وقال)  ريحھا يجدن وال الجنة يدخلن ال البخت أسنمة مثل رؤوسھن مميالت مائالت

 السادسة بيتھا إلى ترجع حتى أحد بھا يعلم ال مستخفية جارتھا أطمار أو أطمارھا في تخرج أن حاجة لھا كانت إذا المسلمة

 مراقبة المعارضة من بأدنى يقابلن لم عرفن فإذا باإلماء يختلطن ال حتى الحرائر أي(  يعرفن أن أدنى ذلك: )  تعالى قوله

 أمة رأى إذا عنه هللا رضي عمر وكان ھي من تعلم حتى المرأة تعرف أن المعنى وليس عنھن األطماع عفتنقط الحرية لرتبة

 واإلماء الحرائر من الجميع حق في اآلن والتقنع الستر يجب إنه:  قيل وقد الحرائر زي على محافظة بالدرة ضربھا تقنعت قد

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول وفاة بعد المساجد النساء نعوام)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول أصحاب أن كما وھذا

)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول عاش لو:  عنھا هللا رضي عائشة قالت حتى)  هللا مساجد هللا إماء تمنعوا ال: )  قوله مع

 ترك في للنساء تأنيس(  رحيما غفورا هللا وكان)  إسرائيل بني نساء منعت كما المساجد إلى الخروج من لمنعھن ھذا وقتنا إلى

 .المشروع األمر قبل الجالبيب

 . . . . . ينته لم لئن ) 60 (:  األحزاب

 ) 62:  60 االحزاب (

 كما واحد لشيء الثالثة األوصاف أن على التفسير أھل اآلية(  المنافقون ينته لم لئن: )  تعالى قوله األولى:  مسائل خمس فيه

 ھم:  قال المدينة في والمرجفون مرض قلوبھم في والذين المنافقون:  قال رزين أبي عن منصور عن يدسع بن سفيان روى

 أراد المزدحم في الكتيبة وليث الھمام وبن القرم الملك إلى:  قال كما مقحمة والواو األشياء ھذه جمعوا قد أنھم يعني واحد شيء

 وقوم للريبة النساء يتبعون وقوم يرجفون قوم منھم كان:  وقيل البقرة في مضى وقد الكتيبة ليث الھمام بن القرم الملك إلى

 نزلت:  طاوس وقال الزنى قلوبھم في الذين يعني مرض قلوبھم في الذين:  حوشب بن وشھر عكرمة قال المسلمين يشككون

 في والذين المنافقون:  يلوق متقارب والمعنى الفواحش أصحاب في نزلت:  كھيل بن سلمة وقال النساء أمر في اآلية ھذه

 يخبرون كانوا قوم المدينة في والمرجفون البقرة سورة أول في المنافقين آية دليله بلفظين عنھم عبر واحد شيء مرض قلوبھم

 وإن ھزموا أو قتلوا قد إنھم) :  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول سرايا خرجت إذا فيقولون عدوھم من يسوءھم بما المؤمنين

 من قوم ھم:  وقيل للنساء يتعرضون الذين فھم عزاب قوم الصفة أصحاب:  يقولون كانوا وقيل وغيره قتادة قاله أتاكم قد والعد

 بن وقال للفتنة حبا خاضوا ولكنھم مسلمون قوم اإلفك أصحاب في كان وقد للفتنة حبا الكاذبة باألخبار ينطقون المسلمين

 األرض رجفت:  يقال القلوب تحريك:  وقيل به لالغتمام والباطل الكذب إشاعة:  فواإلرجا الفتنة التماس اإلرجاف: عباس

:  الشاعر قال الضطرابه به سمي البحر:  والرجاف الشديد االضطراب:  والرجفان رجفا ترجف وتزلزلت تحركت أي

 أي الشيء في أرجفوا وقد األخبار أراجيف واحد:  واإلرجاف الرجاف في الشمس تغيب حتى عشية كل اللحم المطعمون

 توعدني اللؤم يابن أباألراجيف:  آخر وقال وحاسد باغ باإلسالم وأرجف بقتله عيرتمونا وإن فإنا:  الشاعر قال فيه خاضوا

:  تعالى قوله الثانية باإلرجاف اإليذاء تحريم على اآلية فدلت إذاية فيه ألن حرام فاإلرجاف والخور اللؤم خلت األراجيف وفي
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 أغراه قد وجل عز هللا وأن النساء إيذاء عن ينتھوا لم:  عباس بن وقال بالقتل فتستأصلھم عليھم لنسلطنك أي ) بھم كلنغرين (

 محمد وقال اإلغراء ھو وھذا بلعنھم أمره وإنه قبره على تقم وال أبدا مات منھم أحد على تصل وال:  وجل عز قال إنه ثم بھم

 فھذا تقتيال وقتلوا أخذوا ثقفوا أينما:  وجل عز قوله وھو بھا الكالم اتصال مع ھذه تلي تيال اآلية في بھم أغراه قد:  يزيد بن

 عليه هللا صلى(  النبي عن الحديث وفي واإلرجاف النفاق على مقيمين كانوا إذا حكمھم ھذا أي وأخذھم بقتلھم األمر معنى فيه

 إنھم:  وقيل اآلية في قيل ما أحسن من وھذا:  النحاس سواء اآليةك األمر معنى فيه فھذا والحرم الحل في يقتلن خمس) :  وسلم

 قوله الثالثة لھا توطئة إن في الالم وأدخلت عليھا واقعة واليمين القسم الم لنغرينك والم يغربھم فلم اإلرجاف عن انتھوا قد

 قال كما األمر فكان يجاورونك في ضميرال من الحال على نصب(  قليال إال)  المدينة في أي(  فيھا اليجاورونك ثم: )  تعالى

 والجواب قلتھم حال في إال يجاورونك ال أي عنده األولى وھو الفراء جوابي أحد فھذا أقالء إال يكونوا لم ألنھم وتعالى تبارك

 فيكون يھلكوا تىح قليال جوارا إال فيھا يجاورونك ال أي يسيرة مدة إال معك يبقون ال أي قليال وقتا إال المعنى يكون أن اآلخر

:  تعالى قوله الرابعة النساء في مضى وقد جار فھو بالمدينة ساكنا معك كان من أن على ودل محذوف ظرف أو لمصدر نعتا

 حسن وقف ملعونين قليال:  األنباري بن وقال الحال على منصوب وھو يزيد بن محمد عند الكالم تمام ھذا ) ملعونين (

 وقد الحطب حمالة وامرأته:  عمر بن عيسى قرأ كما الشتم على ملعونين وتنصب قليال إال مامالت يكون أن ويجوز:  النحاس

 قبله فيما المجازاة مع كان ما يعمل ال خطأ وھذا ملعونين أخذوا ثقفوا أينما المعنى يكون:  قال أنه النحويين بعض عن حكى

 نزلت لما فإنه ھذا بھم فعل وقد ملعونون مطرودون وھم إال دينةبالم مقام لھم يكن لم النفاق على أصروا إن اآلية معنى:  وقيل

 من إخوانھم فقام)  قم فالن ويا منافق فإنك فاخرج قم فالن يا) : )  وسلم عليه هللا صلى(  النبي فقال جمعوا براءة سورة

 فيمن وعز جل هللا سن يأ المصدر على نصب(  هللا سنة: )  تعالى قوله الخامسة المسجد من إخراجھم وتولوا المسلمين

 يعني:  السدي وقال النقاش حكاه وتغييرا تحويال أي(  تبديال هللا لسنة تجد ولن)  ويقتل يؤخذ أن نفاقه وأظھر باألنبياء أرجف

 همع المنافقين بقاء ذلك على والدليل الوعيد إنفاذ ترك جواز على دليل اآلية وفي:  المھدوي قاتله على دية فال بحق قتل من أن

 وغيرھا عمران آل في ھذا مضى وقد وعيدھم وتأخير وعدھم إتمام الفضل أھل من والمعروف مات حتى

 . . . . . عن الناس يسألك ) 63(:  األحزاب

 ) 63 االحزاب (

 عن سألوا بالعذاب توعدوا لما)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا لرسول المؤذون ھؤالء(  الساعة عن الناس يسألك: )  تعالى قوله

 في وليس هللا عند علمھا وقل سؤالھم عن أجبھم أي(  هللا عند علمھا إنما قل)  التكون أنھا موھمين وتكذيبا استبعادا الساعة

 ما أي(  يدريك وما)  وعز جل هللا من تعليم بغير الغيب يعلم أن النبي شرط من وليس نبوتي يبطل ما عني وقتھا هللا إخفاء

 وأشار)  كھاتين والساعة أنا بعثت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  وقال قريب زمان في أي(  قريبا تكون الساعة لعل)  يعلمك

 اليوم إلى بالساعة ذھابا التأنيث ھاء فحذف قريبا تكون الساعة ليست أي:  وقيل الصحيح أھل خرجه والوسطى السبابة إلى

 مستوفي ھذا مضى وقد أصليا تأنيثھا ليس إذ العفو إلى بالرحمة ذھابا قريبة يقل ولم المحسنين من قريب هللا رحمة إن:  كقوله

 .وقت كل في لھا مستعدا العبد ليكون الساعة وقت أخفي إنما:  وقيل



133 

 

 . . . . . لعن هللا إن ) 64 (:  األحزاب

 ) 65:  64 االحزاب (

)  بيانه البقرة في مضى وقد الرحمة عن ادواإلبع الطرد:  واللعن وأبعدھم طردھم أي(  الكافرين لعن هللا إن: )  تعالى قوله

 والخلود هللا عذاب من ينجيھم(  نصيرا وال وليا يجدون ال)  النار بمعنى ألنھا السعير فأنث(  أبدا فيھا خالدين سعيرا لھم وأعد

 .فيه

 . . . . . وجوھھم تقلب يوم ) 66 (:  األحزاب

 ) 67:  66 االحزاب (

 وبن الھمداني عيسى وقرأ المجھول الفعل على الالم وفتح التاء بضم العامة قراءة ) النار في موجوھھ تقلب يوم (:  تعالى قوله

 السعير تقلب معنى على الالم وكسر التاء بضم تقلب:  أيضا عيسى وقرأ نصبا وجوھھم الالم وكسر بنون نقلب:  إسحاق

 ما أنھم يتمنون فحينئذ أخر بجلود جلودھم بدلت وإذا رىأخ وتخضر مرة فتسود النار بلفح ألوانھم تغيير التقليب وھذا وجوھھم

(  الرسوال وأطعنا هللا أطعنا)  ليتنا يا النار في وجوھھم تقلب يوم يقولون:  المعنى يكون أن ويجوز(  ليتنا يا يقولون)  كفروا

 السبيال وكذا بھا يوصل وال اعليھ فيوقف الفواصل في تقع األلف وھذه المؤمنون نجا كما العذاب ھذا من فننجو نكفر لم أي

 جمع والسادة التقليد عن زجر ھذا في وكان سادة جمع التاء بكسر ساداتنا أطعنا إنا:  الحسن وقرأ السورة أول في مضى وقد

 بدر غزوة في المطعمون ھم:  قتادة وقال بمعنى والكبراء والسادة الجمع جمع وساداتنا وفجرة كتبة مثل فعلة وھو السيد

 أي(  السبيال فأضلونا)  إليه دعونا وما معصيتك في أطعناھم أي والضاللة الشرك في والرؤساء القادة في العموم واألظھر

 الجر حرف توسط غير من مفعولين إلى يتعدى ال واإلضالل فنصب الفعل وصل الجار حذف فلما التوحيد وھو السبيل عن

 الذكر عن أضلني لقد:  كقوله

 . . . . . ضعفين آتھم ربنا ) 68 (:  األحزاب

 ) 68 االحزاب (

 أي اإلضالل وعذاب الكفر عذاب:  وقيل اآلخرة وعذاب الدنيا عذاب:  قتادة قال(  العذاب من ضعفين آتھم ربنا: )  تعالى قوله

 بالثاء اقونالب بالباء وعاصم ويحيى وأصحابه مسعود بن قرأ(  كبيرا لعنا والعنھم)  وأضلوا ضلوا فإنھم تعذبنا ما مثلي عذبھم

 أبي بن محمد وقال كثير المعنى وھذا الالعنون ويلعنھم هللا يلعنھم أولئك:  تعالى لقوله والنحاس عبيد وأبو حاتم أبو واختاره

 كثيرا لعنا والعنھم:  فقال محمد أصحاب يبغض فيمن يناظرني رجال وكأن عسقالن مسجد في كأني المنام في رأيت:  السرى

 .المقدار عظيم كثيرا كان كبر ما ألن الثاء إلى المعنى في ترجع الباء وقراءة بالثاء إال يقولھا ال نيع غاب حتى كررھا ثم
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 . . . . . الذين أيھا يا ) 69 (:  األحزاب

 ) 69 االحزاب (

 التعرض من ينالمؤمن حذر والمؤمنين)  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول آذوا الذين والكفار المنافقين تعالى هللا ذكر لما

)  وسلم عليه هللا صلى(  محمد به أوذي فيما الناس واختلف موسى نبيھم أذيتھم في إسرائيل ببني التشبه عن ونھاھم لإليذاء

)  وسلم عليه هللا صلى(  أنه أذيته:  وائل أبو وقال محمد بن زيد:  قولھم السالم عليه محمدا اذيتھم أن النقاش فحكى وموسى

 وقال فغضب)  وسلم عليه هللا صلى(  للنبي ذلك فذكر هللا وجه بھا أريد ما القسمة ھذه إن:  األنصار من جلر فقال قسما قسم

 ما ھي:  وجماعة عباس بن فقال)  وسلم عليه هللا صلى(  موسى أذية وأما)  فصبر ھذا من بأكثر أوذي لقد موسى هللا رحم: ) 

 عراة يغتسلون إسرائيل بنو كان: )  قال أنه وذلك)  وسلم عليه هللا صلى ( النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث تضمنه

 بأرض عين في يغتسل يوم ذات فانطلق آفة به أو وأبرص آدر ھو قوم فقال بدنه ويخفي كثيرا يتستر السالم عليه موسى وكان

 بني من مأل إلى انتھى حتى حجر بيثو حجر ثوبي يقول عريانا موسى واتبعه بثيابه الحجر ففر صخرة على ثيابه وجعل الشام

)  قالوا مما هللا فبرأه:  وتعالى تبارك قوله فھو قالوا الذي به وليس صورة لھم وأعد خلقا أحسنھم من وھو إليه فنظروا إسرائيل

 عراة لونيغتس إسرائيل بنو كانت) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال:  مسلم ولفظ بمعناه ومسلم البخاري أخرجه

 قال آدر أنه إال معنا يغتسل أن موسى يمنع ما وهللا فقالوا وحده يغتسل السالم عليه موسى وكان بعض سوءة إلى بعضھم ينظر

 حجر ثوبي حجر ثوبي يقول بإثره السالم عليه موسى فجمح قال بثوبه الحجر ففر حجر على ثوبه فوضع يغتسل يوما فذھب

 فطفق ثوبه فأخذ قال إليه نظر حتى الحجر فقام بأس من بموسى ما وهللا وقالوا موسى سوءة إلى إسرائيل بنو نظرت حتى

 عباس بن عن وروي قول فھذا بالحجر موسى ضرب سبعة أو ستة ندب بالحجر إنه وهللا:  ھريرة أبو قال)  ضربا بالحجر

 من خرجا وھارون موسى أن وذلك ھارون قتل:  قالوا بأن موسى آذوا:  قال أنه عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن علي عن

 فآذوه حبا وأشد منك لنا ألين وكان قتلته أنت:  لموسى إسرائيل بنو فقالت موسى فجاء فيه ھارون فمات جبل إلى التيه فحص

 هفي يكن ولم موسى صدق على دلتھم عظيمة آية ورأوا إسرائيل بني في به طافوا حتى فحملته المالئكة تعالى هللا فأمر بذلك

 قبل ھارون ومات أبكم أصم جعله تعالى وأنه الرخم إال قبره موضع يعرف ولم بموته تكلمت المالئكة إن:  قيل وقد القتل أثر

 أن:  عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن علي عن القشيري وحكى بشھرين التيه مدة إنقضاء قبل موسى ومات التيه في موسى

 والجنون بالسحر إياه رميھم السالم عليه موسى أذية إن:  قيل وقد مات ثم يقتله لم أنه فأخبرھم ھارون أحيا تعالى هللا

 الحجر على ثوبه السالم عليه موسى وضع في مسألة ذلك جميع من هللا فبرأه ذلك كل فعلوا أن ويحتمل األول والصحيح

 قوله وھو يصح لم بحديث واحتج لىلي أبي بن ومنعه الجمھور مذھب وھو ذلك جواز على دليل عريانا الماء في ودخوله

 العلم أھل عند ضعيف وھو:  عياض القاضي قال)  عامرا للماء فإن بمئزر إال الماء تدخلوا ال () :  وسلم عليه هللا صلى(

 فلما به متوشحا له برد وعليه غديرا دخل علي بن الحسن أن األعلى عبد عن إسرائيل رواه لما التستر يستحب أنه أما: قلت

 الحجر السالم عليه موسى نادى كيف:  قيل فإن والمالئكة ربي من يعني أراه وال يراني ممن تسترت إنما:  قال له قيل خرج

 يوسف:  تعالى قال كما النداء حرف محذوف مفرد منادى وحجر يعقل من فعل الحجر عن صدر ألنه:  قيل يعقل من نداء

 قوله عليه الحال لداللة الفعل فحذف ثوبي اترك أو ثوبي عطنيأ:  التقدير مضمر بفعل منصوب وثوبي ھذا عن أعرض
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 شيئا هللا سأل إذا كان أنه ويروى المنزلة الرفيع القدر العظيم:  العرب عند والوجيه عظيما أي ) وجيھا هللا عند وكان (: تعالى

 زعم( :  الرد كتاب)  في األنباري بكر بوأ قال تكليما كلمه أي وجيھا معنى:  وقيل  عبدا وكان:  مسعود بن وقرأ إياه أعطاه

 ضعف على يدل وذلك وجيھا  عبدا وكان عنده الصواب وأن وجيھا هللا عند وكان صحفوا المسلمين أن القرآن في طعن من

 السالم عليه موسى على الثناء نقص عبدا وكان:  وقرئت قوله على حملت لو اآلية أن وذلك علمه وقلة فھمه ونقصان مقصده

 عند وجيھا كان إن ألنه المدح مكان على يوقف فال اآلخرة أھل وعند زمانه أھل وعند الدنيا أھل عند يكون وجيھا أن وذلك

 هللا عند وكان:  بقوله المدح موضع تعالى هللا أوضح فلما هللا من ثناء معه عليه يبين ال عليه هللا من إنعاما ذلك كان الدنيا بني

 .المدح وأعظم الثناء أفخر هللا نبي عن صرف اللفظة غير فمن هللا عند الوجاھة بأن الرفعة موأعظ الشرف استحق وجيھا

 . . . . . الذين أيھا يا ) 70 (:  األحزاب

 ) 71:  70 االحزاب (

:  ومقاتل تادةق وقال صوابا أي:  عباس بن وقال وحقا قصدا أي(  سديدا قوال وقولوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا: )  تعالى قوله

 عباس وبن عكرمة وقال يحل ال ما إلى)  وسلم عليه هللا صلى(  النبي تنسبوا وال وزيد زينب شأن في سديدا قوال قولوا يعني

 ھو:  وقيل غيره دون هللا وجه به أريد ما ھو:  وقيل باطنه ظاھره يوافق الذي ھو:  وقيل هللا إال إله ال السداد القول:  أيضا

 ما جميع في عام فھو الخيرات يعم السداد والقول الغرض به ليصاب السھم تسديد من مأخوذ وھو المتشاجرين بين اإلصالح

 وعد ثم المؤمنين وجھة الرسول جھة في قيل الذي لألذى خالفا يكون ما إلى أشار إنما أنه يعطي اآلية وظاھر ذلك وغير ذكر

 هللا يطع ومن)  منزلة ورفعة درجة بذلك وحسبك الذنوب وغفران الاألعم بإصالح السداد القول على يجازي بأنه وعز جل

 ؟) عظيما فوزا فاز فقد)  عنه ونھى به أمر فيما أي(  ورسوله

 . . . . . األمانة عرضنا إنا ) 72 (:  األحزاب

 ) 73:  72 االحزاب (

 من الصحيح على الدين وظائف جميع تعم واألمانة أوامره بالتزام أمر بين ما األحكام من السورة ھذه في تعالى بين لما

 بن محمد عن هللا عبد بن صالح عن نصر بن إسماعيل حدثنا:  هللا عبد أبو الحكيم الترمذي روى الجمھور قول وھو األقوال

 إني آدم يا آلدم تعالى هللا قال) : )  وسلم عليه هللا صلى(  هللا رسول قال قال عباس بن عن الضحاك عن جوھر بن يزيد

 وإن أجرت حملتھا إن قال رب يا فيھا وما فقال فيھا بما حاملھا أنت فھل تطقھا فلم واألرض السماوات على األمانة رضتع

)  منھا الشيطان أخرجه حتى العصر إلى األولى صالة بين ما قدر إال الجنة في يلبث فلم فيھا بما فاحتملھا عذبت ضيعتھا

 أمانات في ھي:  مسعود بن فقال أقوال على بعضھا تفاصيل في اختلف وقد العباد ليھاع هللا اؤتمن التي الفرائض ھي فاألمانة

 إئتمنت أن األمانة من:  كعب بن أبي وقال المال أمانة وأشدھا الفرائض كل في أنھا عنه وروي وغيرھا كالودائع األموال

 حديث وفي غيرھا دينه من شيء على آدم بن يأمن لم تعالى هللا وأن أمانة الجنابة غسل:  الدرداء أبو وقال فرجھا على المرأة

 بن هللا عبد وقال الجنابة وغسل الصيام وكذلك أصل لم قلت شئت وإن صليت قد قلت شئت إن)  الصالة األمانة)  مرفوع

 فظتھاح فإن بحق إال تلبسھا فال استودعتكھا أمانة ھذه وقال فرجه اإلنسان من تعالى هللا خلق ما أول:  العاص بن عمرو
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 له أمانة ال لمن إيمان وال أمانة والرجل أمانة واليد أمانة والبطن أمانة واللسان أمانة والعين أمانة واألذن أمانة فالفرج حفظتك

 تعلم ھل آدم يا: )  له قال تعالى هللا أن وذلك أخيه قتل في إياه وخيانته وأھله ولده على قابيل ابنه آدم ائتمان ھي:  السدي وقال

 وقال فأبت باألمانة ولدي احفظي:  للسماء فقال فأته بمكة بيتا لي فإن: )  قال)  ال اللھم: )  قال)  األرض في بيتا يل أن

 فتجد وترجع تذھب نعم فقال باألمانة ولدي احفظ:  لقابيل فقال فأبت كذلك للجبال وقال فأبت باألمانة ولدي احفظي:  لألرض

 والجبال واألرض السماوات على األمانة عرضنا إنا:  وتعالى تبارك قوله فذلك أخاه قتل قد فوجده فرجع يسرك كما ولدك

: لھا قيل فيھا وما:  قالت والجبال واألرض السماوات على عرضت األمانة أن الحسن عن معمر وروى اآلية يحملنھا أن فأبين

 إن:  قال ھي وما:  قال عليه عرضھا آدم ىتعال هللا خلق فلما:  مجاھد قال ال فقالت عوقبت أسأت وإن جوزيت أحسنت إن

 قدر إال الجنة من أخرج أن إلى تحملھا أن بين كان فما:  مجاھد قال يارب تحملتھا فقد:  قال عذبتك أسأت وإن أجرتك أحسنت

 واألرض السماوات على األمانة عرضنا إنا:  تعالى قوله في عباس بن عن طلحة بن علي وروى والعصر الظھر بين ما

 عذبھم ضيعوھا وإن أثابھم أدوھا إن والجبال واألرض السماوات على وجل عز هللا عرضھا الفرائض األمانة:  قال لجبالوا

 قال فيھا بما فقبلھا آدم على عرضھا ثم به يقوموا أال وجل عز هللا لدين تعظيما ولكن معصية غير من وأشفقوا ذلك فكرھوا

 األمانة يعرض أن أمر الوفاة)  وسلم عليه هللا صلى(  آدم حضرت لما:  وقيل التفسير أھل عليه الذي ھو القول وھذا:  النحاس

 من والخلق والجبال واألرض السماوات في تعالى هللا أودعه ما ھي األمانة ھذه:  وقيل بنوه إال يقبلھا فلم فعرضھا الخلق على

 كما أظھرنا عرضنا ومعنى المتكلمين بعض قاله وجحدھا كتمھا فإنه اإلنسان إال فأظھروھا يظھروھا أن ربوبيته على الدالئل

 المالئكة من األرض وأھل السماوات أھل على وتضييعھا األمانة عرضنا إنا والمعنى البيع على الجارية عرضت:  تقول

 وحملھا)  ھمأثقال مع وأثقاال أثقالھم وليحملن:  وعز جل قال كما وزرھا يحملن أن أي(  يحملنھا أن فأبين)  والجن واإلنس

:  مثل مجازا الجواب ھذا على فيكون بربه(  جھوال)  لنفسه(  ظلوما كان إنه)  والمنافق الكافر المراد:  الحسن قال(  اإلنسان

 وھي وتضييعھا األمانة والجبال واألرض السماوات على عرض أنه حقيقة يكون أن على آخر جواب وفيه القرية واسأل

 نطيقه ال أمر ھذا:  يقول وكل عقابا وال ثوابا أبتغي ال:  وقالت وأشفقت وزرھا يحملن فلم ذلك نلھ أظھر أي والعقاب الثواب

 فال يجيب وال يفھم ال الجماد أن معلوم:  العلماء قال وغيره الحسن قاله له وسخرن به أمرن فيما ومطيعون سامعون لك ونحن

:  وغيره القفال وقال إلزام اإلنسان على والعرض إلزام ال ييرتخ عرض العرض وھذا األخير القول على الحياة تقدير من بد

 تقلد عليھا لثقل تكليفھا يجوز بحيث كانت لو أجرامھا كبر على واألرض السماوات أن أي مثل ضرب اآلية ھذه في العرض

 وھو اإلنسان كلفه وقد لوالجبا واألرض السماوات عنه تعجز أن حقه أمر التكليف أن أي والعقاب الثواب من فيھا لما الشرائع

 تقرر فإذا:  القفال قال للناس نضربھا األمثال وتلك:  قال ثم جبل على القرآن ھذا أنزلنا لو:  كقوله وھذا عقل لو جھول ظلوم

 اآلية إن:  قوم وقال عليه حمله وجب المثل ضرب على إال يخرج ال ما الخبر من علينا وورد األمثال يضرب تعالى أنه في

 وأشفقت آلبت تكلمت لو وأنھا تطيقھا ال أنھا رأينا والجبال واألرض السماوات بقوة األمانة ثقل قايسنا إذا إنا أي ازالمج من

 قوته قايست تريد وأنت فأباه البعير على الحمل عرضت:  تقول كما وھذا اآلية األمانة عرضنا إنا بقوله المعنى ھذا عن فعبر

 األشياء ھذه فضعفت والجبال واألرض بالسموات األمانة عارضنا بمعنى عرضنا:  قيلو عنه تقصر أنھا فرأيت الحمل بثقل

 عليه آدم من كان إنما والجبال واألرض السماوات على األمانة عرض إن:  وقيل:  عليھا بثقلھا األمانة ورجحت األمانة عن

 إليه وعھد والوحش والطير األنعام من ألرضا في ما جميع على وسلطه ذريته على استخلفه لما تعالى هللا أن وذلك السالم
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 من ويقلده بعده يستخلف من يعلمه أن هللا سأل الوفاة حضرته أن فلما به عامال يزل ولم فقبله وأحل وحرم ونھاه فيه أمره عھدا

 فأبين عصى نإ العقاب ومن أطاع إن الثواب من عليه أخذ الذي بالشرط السماوات على ذلك يعرض أن فأمره تقلده ما األمانة

 ولده على ذلك يعرض أن أمره ثم فأبياه كلھا والجبال األرض على ذلك يعرض أن أمره ثم هللا عذاب من شفقا يقبلنه أن

 لربه تقلد ما بعاقبة جھوال لنفسه ظلوما كان إنه والجبال واألرض السماوات تھيبت ما منه يھب ولم بالشرط فقبله عليه فعرضه

 وجدناھا اآلثار إلى نظرنا فإن القصة بھذه أتى أين من القائل ھذا من عجبت:  علي بن محمد هللا عبد أبو الحكيم الترمذي قال

 ذكر ردد أنه وذلك قال مما بعيدا وجدناه باطنه إلى نظرنا وإن قال ما بخالف وجدناه ظاھره إلى نظرنا وإن قال ما بخالف

 ونھيه أمره فيه عھدا إليه هللا وعھد األرض في ما جميع على سلطه أنه إلى مقالته في يومئ أنه إال األمانة ما يذكر ولم األمانة

 والجبال واألرض السماوات تصنع فما والجبال واألرض السماوات على ذلك يعرض أن أمره أنه وزعم وحرامه وحله

 وفي بعده من ذريته ناقأع في فقبله ولده على عرضه إذا وكيف والوحش والطير األنعام على التسليط وما والحرام بالحالل

 حملھا اإلنسان أن ذكر ثم منھم اإلباء ظھر حتى والجبال واألرض السماوات على األمانة عرض أنه التنزيل في الخبر مبتدأ

 أبي فحدثني ذكر ما بخالف ھي التي اآلثار وأما فيھا بما جھوال لنفسه أي ظلوما فسماه ذلك حمل أنه ال نفسه قبل من أي

 بن هللا عبد عن مسروق عن الشعبي عامر عن إسماعيل بن السري حدثنا الكوفي الفضل بن الفيض حدثنا قال هللا رحمه

 وقال ليحملنھا والجبال واألرض السماوات لھا دعا ثم شاء حيث وضعھا ثم صخرة مثلھا األمانة هللا خلق لما:  قال مسعود

 للسموات فقال يدعى أن قبل من اإلنسان وأقبل بھا لنا طاقة ال يارب:  قالوا عقاب وعليھا ثواب ولھا األمانة ھذه إن: لھن

 شئت لو وهللا:  وقال بيده فحركھا:  قال نطقھا ولم منھا فأشفقن ھذه نحمل أن ربنا دعانا:  قالوا وقوفكم ما:  والجبال واألرض

 حتى فحملھا دونك:  قالوا الزددت أزداد أن شئت لو وهللا:  وقال وضعھا ثم ركبتيه إلى بھا بلغ حتى فحملھا لحملتھا أحملھا أن

 أھوى فلما عاتقه على وضعھا حتى فحملھا دونك:  قالوا لزددت أزداد أن شئت لو وهللا:  وقال وضعھا ثم حقويه بھا بلغ

 أن غير من أنت وحملتھا منھا فأشفقن نحملھا أن ربنا وأمرنا عقاب وعليھا ثواب ولھا األمانة ھذه أن مكانك:  قالوا ليضعھا

 تقدم والتابعين الصحابة عن أخبارا وذكر جھوال ظلوما كنت إنك القيامة يوم إلى ذريتك أعناق وفي عنقك في فھي لھا تدعى

 وھذا فيه دخل ما بقدر جھول لألمانة:  قتادة وقال لنفسه ظلوم ذلك في وھو بحقھا القيام التزم أي(  اإلنسان وحملھا)  أكثرھا

 والمنافق الكافر في واآلية:  الزجاج وقال فيھا خان حملھا ومعنى:  قال بربه جھول:  الحسن الوق جبير وبن عباس بن تأويل

 يوم له تم فما األمانة تحمل آدم اإلنسان:  وغيره والضحاك وأصحابه عباس بن وقال التأويل ھذا على قدرھم على والعصاة

 فيھا وما قال فيھا بما األمانة ھذه أتحمل:  له قال عالىت هللا أن عباس بن وعن الجنة من أخرجته التي المعصية عصى حتى

 قد سأعينك إني:  له تعالى هللا فقال وعاتقي أذني بين فيھا بما أحملھا أنا:  قال عوقبت أسأت وإن جزيت أحسنت إن:  قال

 كله النوع اإلنسان:  قوم وقال لك أحللت ما على إال تكشفه فال لباسا ولفرجك لك يحل ال عما فأغلقه حجابا لبصرك جعلت

 في الالم(  والمنافقات المنافقين هللا ليعذب)  أعلم فا قابيل اإلنسان:  السدي وقال أوال ذكرناه كما األمانة عموم مع حسن وھذا

 ب وقيل األمانة حمل نتيجة العذاب ألن التعليل الم فھي المطيع ويثيب العاصي ليعذب حملھا أي حمل ب متعلقة ليعذب

 المؤمن وإيمان هللا ليعذبھم المنافق ونفاق المشرك شرك ليظھر اإلنسان قلدناھا ثم الجميع على األمانة عرضنا أي عرضنا

 خبر(  رحيما غفورا هللا وكان)  حال بكل عليھم هللا يتوب أي األول من يقطعه بالرفع الحسن قراءة(  هللا ويتوب)  هللا ليثيبه

  .بالصواب أعلم وهللا المضمر من حاال يكون أن ويجوز لغفور نعتا يكون أن ويجوز كان ل خبر بعد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سبأ سورة تفسير

 السورة مقدمة

 ، مكية ھي:  فرقة فقالت. اآلية} اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوَيَرى{:  تعالى قوله وھي ، فيھا اختلف واحدة آية إال ، الجميع قول في مكية

 أسلم من بالمؤمنين والمراد ، مدنية ھي:  فرقة وقالت. عباس ابن قاله ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب المؤمنون والمراد

. كان من كائنا به المؤمنون وسلم عليه هللا صلى محمد أمة ھم:  قتادة وقال. مقاتل قال ؛ وغيره سالم بن كعبدهللا ؛ بالمدينة

 .أية وخمسون أربع وھي

ِ  ْمدُ اْلحَ { ] 1: [ اآلية َّ َماَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي ِ  } اْلَخبِيرُ  اْلَحِكيمُ  َوُھوَ  اآلِخَرةِ  فِي اْلَحْمدُ  َولَهُ  األَْرِض  فِي َوَما السَّ

َِّ  اْلَحْمدُ { :  تعالى قوله َماَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي ِ  ويجوز. لبدلا أو النعت على خفض موضع في}  الَِّذي} {  األَْرِض  فِي َوَما السَّ

" الحمد أھل  الحمد" سيبويه وحكى. أعني بمعنى نصب موضع في يكون وأن ، مبتدأ إضمار على رفع موضع في يكون أن

. الفاتحة أول في فيه الكالم مضى وقد. منه كلھا النعم إذ ؛  كله الشامل والثناء الكامل والحمد. والخفض والنصب بالرفع

َِّ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا{ :  تعالى قوله ھو:  قيل}  ِخَرةِ اآل فِي اْلَحْمدُ  َولَهُ {  أَنِ  َدْعَواُھمْ  َوآِخرُ {  قوله ھو:  وقيل. }  َوْعَدهُ  َصَدَقَنا الَِّذي ِ

َِّ  اْلَحْمدُ   َوُھوَ {. لألولى كالمال أنه كما لآلخرة المالك وھو ، الدنيا في المحمود أنه كما اآلخرة في المحمود فھو}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 .بأمرخلقه}  اْلَخِبيرُ {  فعله في}  اْلَحِكيمُ 

َماءِ  ِمنَ  َيْنِزلُ  َوَما ِمْنَھا َيْخُرجُ  َوَما األَْرِض  فِي َيلِجُ  َما َيْعلَمُ { ] 2: [ اآلية ِحيمُ  َوُھوَ  فِيَھا َيْعُرجُ  َوَما السَّ  } اْلَغفُورُ  الرَّ

 الكنوز من}  األَْرِض  فِي َيَناِبيعَ  َفَسلََكهُ { :  قال كما ، وغيره قطر من فيھا يدخل ما أي}  األَْرِض  فِي َيلِجُ  َما َيْعلَمُ { :  تعالى قوله

َماءِ  ِمنَ  َيْنِزلُ  َوَما{  وغيره نبات من}  ِمْنَھا َيْخُرجُ  َوَما{ . كفات له ھي وما واألموات والدفائن  والثلوج األمطار من}  السَّ

}  فِيَھا َيْعُرجُ  َوَما{ . والتشديد بالنون}  َيْنِزلُ  َوَما{  طالب أبي بن علي وقرأ. والبركات والمقادير واألرزاق والصواعق والبرد

ِحيمُ {  وغيره الحسن قاله ؛ العباد وأعمال المالئكة من  .}  اْلَغفُورُ  الرَّ

اَعةُ  َتأْتِيَنا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { ] 3: [ اآلية ُكمْ  بِّيَورَ  َبلَى قُلْ  السَّ ةٍ  ِمْثَقالُ  َعْنهُ  َيْعُزبُ  ال اْلَغْيبِ  َعالِمِ  لََتأْتَِينَّ َماَواتِ  فِي َذرَّ  َوال السَّ
 } ُمبِينٍ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ  أَْكَبرُ  َوال َذلِكَ  ِمنْ  أَْصَغرُ  َوال األَْرِض  فِي

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ { ] 4: [ اآلية  } َكِريمٌ  َوِرْزقٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  ئِكَ أُولَ  الصَّ

اَعةُ  َتأِْتيَنا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى قوله  والالت:  مكة لكفار سفيان أبو قال:  مقاتل قال. مكة أھل المراد:  قيل}  السَّ

ُكمْ  َوَربِّي َبلَى{  محمد يا}  قُلْ } {  لََتأِْتَينَُّكمْ  َوَربِّي َبلَى قُلْ { . نبعث وال أبدا الساعة تأتينا ال والعزى  عن ھارون وروى}  لََتأِْتَينَّ

 أو البعث ليأتينكم:  قال كأنه ، المعنى على حملوه ، بياء}  لََتأِْتَينَُّكمْ  َوَربِّي َبلَى قُلْ {  يقرؤون أشياخنا سمعت:  قال المعلم طلق

 ، اإلعادة منكرون باالبتداء مقرون الكفار فھؤالء}  َربِّكَ  أَْمرُ  َيأِْتيَ  أَوْ  اْلَمالِئَكةُ  ِتَيُھمُ َتأْ  أَنْ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { :  قال كما. أمره
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 يبعث أن الرسل ألسنة على أخبر أن بعد تحكم فھذا. يفعل ال قدر وإن:  وقالوا ، البعث على بالقدرة اعترفوا لما نقض وھو

 نافع قراءة بالرفع}  اْلَغْيبِ  َعالِمِ { . محال صدقه وجب من فتكذيب ، مقدور علالف في ممكن وھو بشيء الخبر ورد وإذا ، لخلق

 ال القراءة ھذه فعلى ، عالم  الحمد أي ، بالخفض}  اْلَغْيبِ  َعالِمِ {  عمرو وأبو عاصم وقرأ وخبره ، االبتداء على كثير وابن

ُكمْ { :  قوله على الوقف يحسن  ال أي}  َعْنهُ  َيْعُزبُ { . والنعت المبالغة على}  اْلَغْيبِ  َعالَّم{ :  لكسائيوا حمزة وقرأ. }  لََتأِْتَينَّ

 يقال. معروفة لغة وھي ، وثاب بن يحيى قراءة وھي النحاس. إلى أحب والكسر:  الفراء قال. أيضا}  َيْعُزبُ {  ، عنه يغيب

ةٍ  ِمْثَقالُ { . وغاب بعد إذا ويعُزب يعِزب عَزب َماَواتِ  فِي{ . صغيرة نملة قدر أي}  َذرَّ  َذلِكَ  ِمنْ  أَْصَغرُ  َوال األَْرِض  ِفي َوال السَّ

 عطفا بالرفع العامة وقراءة. } ذرة{ على عطفا فيھما بالفتح} أكبرَ  وال ذلك من أصغرَ  وال{ األعمش قراءة وفي}  أَْكَبرُ  َوال

:  والتقدير ، كي بالم منصوب}  لَِيْجِزيَ { . شيء عليه يخفى وال لقخ بما العالم فھو}  ُمِبينٍ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ { . }  ِمْثَقالُ {  على

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ { . ليجزي لتأتينكم }  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ { . المؤمنين يعني}  أُولَِئكَ { . بالعقاب والكافرين ، بالثواب}  الصَّ

 .الجنة وھو}  َكِريمٌ  َوِرْزقٌ { . لذنوبھم

 } أَلِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َعَذابٌ  لَُھمْ  أُولَئِكَ  ُمَعاِجِزينَ  آَياتَِنا فِي َسَعْوا َوالَِّذينَ { ] 5[:  اآلية

 وأن ، يفتوننا أنھم يحسبون مسابقين}  ُمَعاِجِزينَ { . بآياتنا والتكذيب أدلتنا إبطال في أي}  آَياِتَنا فِي َسَعْوا َوالَِّذينَ { :  تعالى قوله

 أُولَِئكَ {  وسبقه غالبه إذا وأعجزه عاجزه:  يقال}  َعَذابٌ  لَُھمْ {  فھؤالء ؛ نھملھم أنا وظنوا ، اآلخرة في بعثھم على يقدر ال هللا

 ينَ الَّذِ  َعلَى َفأَْنَزْلَنا{ :  تعالى هللا قال ، العذاب ھو هللا فإن ، للرجز نعتا بالكسر نافع قراءة}  أَلِيمٌ } {  أَلِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َعَذابٌ  لَُھمْ 

َماءِ  ِمنَ  ِرْجزاً  َظلَُموا  نعتا} الجاثية{ وفي ھنا الميم يرفع}  أَلِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َعَذابٌ {  عاصم عن وحفص كثير ابن وقرأ}  السَّ

 اإليمان عن الناس ثبطوا أي ؛ مثبطين}  ُمْعِجِزينَ {  عمرو وأبو ومجاھد قيس بن وحميد محيصن وابن كثير ابن وقرأ. للعذاب

 .القرآن وآيات بالمعجزات

 } اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِصَراطِ  إِلَى َوَيْھِدي اْلَحقَّ  ُھوَ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  الَِّذي اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوَيَرى{ ] 6: [ اآلية

 مؤمنو ھم}  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ {  : مقاتل قال. حق القرآن أن يرون العلم أوتوا الذين أن بين النبوة إبطال في سعوا الذين ذكر لما

 والرؤية. لعمومه أصح وھو ، المسلمين جميع وقيل وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب ھم:  عباس ابن وقال. الكتاب أھل

:  ولهق ألن  ، نظر وفيه. والفراء الزجاج قال ، وليرى ليجزي أي}  لَِيْجِزيَ {  على عطفا نصب موضع في وھو ، العلم بمعنى

ُكمْ { :  بقول متعلق}  لَِيْجِزيَ {  اَعةُ  لََتأِْتَينَّ  يرون فإنھم ، حق القرآن أن العلم أوتوا الذين ليرى الساعة لتأتينكم:  يقال وال ،}  السَّ

 .القشيري ذكره ، االستئناف على رفع أنه والصحيح. الساعة تأتھم لم وإن حقا القرآن

 ليرى أيضا وأثبت أي ، عليه}  َوَيَرى{  عطف فيحسن ، مبين كتاب في ذلك أثبت بمعنى لقامتع}  لَِيْجِزيَ {  كان وإذا:  قلت

 وھو} {يرى{ لـ أول مفعول أنه على نصب موضع في}  الَِّذِ◌ي{ . مستأنفا يكون أن ويجوز. حق القرآن أن العلم أوتوا الذين

 والجملة ، خبره}  اْلَحقُّ {  و. مبتدأ أنه على الرفع جوزوي. عماد} ھو{ يقولون والكوفيون. فاصلة} ھو{ و ، ثان مفعول} الحق

 ال نكرة كان ما وكذا ، النحويين جميع عند والالم األلف فيه كانت فيما أكثر والنصب ، الثاني المفعول على نصب موضع في

 فيه االختيار أن الفراء فزعم ، زيد ھو أخوك كان:  قوله نحو معروفا اسما الخبر كان فإن. المعرفة فيشبه والالم األلف يدخله
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 ھو زيد كان:  قولك في النكرة أشبه والالم األلف فيه تكن لم أنه الرفع اختياره في وعلته. عمرو ھو محمد كان وكذا. الرفع

 ھو الذي سالماإل طريق إلى القرآن يھدي أي}  اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِصَراطِ  إِلَى َوَيْھِدي{ . الرفع إال فيه يجوز ال ھذا ألن ، جالس

 .العجز صفة به يليق ال أنه على}  اْلَحِميدِ { :  وبقوله. يغالب ال أنه على}  اْلَعِزيزِ { :  بقوله ودل. هللا دين

ُئُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى َنُدلُُّكمْ  َھلْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { ] 7: [ اآلية ْقُتمْ  إَِذا ُيَنبِّ قٍ  ُكلَّ  ُمزِّ ُكمْ  ُمَمزَّ ُئُكمْ  َجِديدٍ  َخْلقٍ  يلَفِ  إِنَّ ْقُتمْ  إَِذا ُيَنبِّ  ُكلَّ  ُمزِّ
قٍ  ُكمْ  ُمَمزَّ  } َجِديدٍ  َخْلقٍ  لَفِي إِنَّ

ُئُكمْ {  منھا لقربھا النون في الالم أدغمت شئت وإن}  َرُجلٍ  َعَلى َنُدلُُّكمْ  َھلْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى قوله ْقُتمْ  إَِذا ُيَنبِّ  ُكلَّ  ُمزِّ

قٍ ُممَ  اَعةُ  َتأِْتيَنا ال{ :  قال عمن إخبار ھذا}  زَّ  في البلي. بعد تبعثون إنكم:  لكم يقول أي ، ينبكم رجل إلى نرشدكم ھل أي}  السَّ

 قريش، في علما مشھورا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قلت فإن: " الزمخشري. إنكارھم فرط عن صادر وھذا. القبور

ُئُكمْ  َرُجلٍ  َعلَى َنُدلُُّكمْ  َھلْ { :  قولھم معنى فما ، عندھم شائعا بالبعث إنباؤه وكان  ، عليه الداللة عليھم عرضوا لھم فنكروه}  ُيَنبِّ

 ببعض التحكي مخرج فأخرجوه ، والسخرية والھزؤ الطنز بذلك يقصدون كانوا:  قلت. مجھول أمر في مجھول. على يدل كما

ْقُتمْ {  فيھا والعامل نصب موضع في} إذا{ و. وبأمره به متجاھلين ، تلھيوال للضحك بھا يتحاجى التي األحاجي  قاله}  ُمزِّ

ُئُكمْ {  فيھا العامل يكون أن يجوز وال. النحاس  بعد ما فيھا العامل يكون أن يجوز وال. الوقت ذلك يخبرھم ليس ألنه ،}  ُيَنبِّ

 إذا:  التقدير ؛ محذوفا فيھا العامل يكون أن الزجاج وأجاز. ومعمولھا ھابعد ما عليھا يتقدم وأال ، قبله فيما يعمل ال ألنه ،} إن{

ْقُتمْ {  فيه يعمل وال:  المھدوي. مزقتم إذا تبعثون بأنكم ينبكم أو ، بعثتم ممزق كل مزقتم  والمضاف ، إليه مضاف ألنه ؛}  ُمزِّ

. إليه مضافة غير ألنھا بعدھا ما حينئذ فيھا فيعمل ، للمجازاة} إذا{ يجعل أن على بعضھم وأجازه. المضاف في يعمل ال إليه

ْقُتمْ {  ومعنى. الشعر في للمجازاة} إذا{ تقع ما وأكثر قٍ  ُكلَّ  ُمزِّ  ثوب:  يقال ؛ األشياء خرق والمزق. تفريق كل فرقتم}  ُمَمزَّ

 .وممزق ومتمزق وممزوق مزيق

ِ  َعلَى أَْفَتَرى{ ] 8: [ اآلية ً  هللاَّ اللِ  اْلَعَذابِ  فِي بِاآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َبلِ  نَّةٌ جِ  بِهِ  أَمْ  َكِذبا  } اْلَبِعيدِ  َوالضَّ

ً  هللاَِّ  َعلَى أَْفَتَرى{ :  تعالى قوله  االستفھام ألف فتح وكان ، فحذفتھا الوصل ألف عن استغني االستفھام ألف دخلت لما}  َكِذبا

لَعَ { :  تعالى قوله عند} مريم{ ورةس في ھذا مضى وقد. الوصل ألف وبين بينھا فرقا  وقيل}  ِجنَّةٌ  ِبهِ  أَمْ { . مستوفى}  اْلَغْيبَ  أَطَّ

ً  هللاَِّ  َعلَى أَْفَتَرى{  المشركون قال:  والمعنى ، المشركين قول من تقدم ما على مردود ھذا  بِهِ  أَمْ { . االختالق واالفتراء. }  َكِذبا

اللِ  اْلَعَذابِ  فِي ِباآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َبلِ { . يدري ال بما يتكلم فھو ، جنون أي}  ِجنَّةٌ   كما األمر ليس أي}  اْلَبِعيدِ  َوالضَّ

 إلى صاروا إذ ؛ الصواب عن الضالل في واليوم ، العذاب في غدا فھو البعث ينكر ومن ، الصادقين أصدق ھو بل قالوا،

 .بالمعجزات هللا أيده من إلى االفتراء ونسبة اإلله تعجيز

َماءِ  ِمنَ  َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما إِلَى َيَرْوا أََفلَمْ { ] 9: [ اآلية ً  َعلَْيِھمْ  ُنْسقِطْ  أَوْ  األَْرضَ  بِِھمُ  َنْخِسفْ  َنَشأْ  إِنْ  َواألَْرِض  السَّ  ِكَسفا
َماءِ  ِمنَ   } ُمنِيبٍ  َعْبدٍ  لُِكلِّ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  السَّ

 بقدرته فاستدل ، لھم العقوبة تعجيل وعلى البعث على قادر فيھن وما واألرض السموات خلق علي قدر الذي أن تعالى هللا مأعل

 بقارون فعل كما. والكسف الخسف يأمنون فكيف ، جانب كل من بھم محيطتان وأنھما ، ملكه واألرض السموات وأن ، عليھم
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 األرض أمر هللا يشأ إن أي ؛ الثالث في بالياء}  ُيْسقِطْ  أَوْ  األَْرضَ  ِبِھمُ  َيْخِسفْ  يَشأْ  نْ إِ {  والكسائي حمزة وقرأ. األيكة وأصحاب

ً {  وحفص السلمي وقرأ. التعظيم على بالنون الباقون. كسفا عليھم فتسقط السماء أو ، بھم فتنخسف  الباقون. السين بفتح}  ِكَسفا

 داللة أي} آلية{ قدرتنا من ذكرناه الذي ھذا في أي}  لُِكلِّ  آَلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ { . وغيرھا} اإلسراء{ في بيانه تقدم وقد. باإلسكان

 .وآياته هللا حجج في بالفكرة المنتفع ألنه بالذكر المنيب وخص. بقلبه هللا إلى رجاع تائب أي}  ُمِنيبٍ  َعْبدٍ  لُِكلِّ { . ظاھرة

ا َداُودَ  آَتْيَنا َولََقدْ { ] 10: [ اآلية بِي ِجَبالُ  َيا َفْضالً  ِمنَّ ْيرَ  َمَعهُ  أَوِّ ا َوالطَّ  } اْلَحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنَّ

ا َداُودَ  آَتْيَنا َولََقدْ {   الرسل أرسلنا بل ، بدعا أمرا ليس الرسل إرسال أن وسلم عليه هللا صلى محمد نبوة لمنكري بين}  َفْضالً  ِمنَّ

 ھذا في واختلف. غيره على به فضلناه أمرا أي}  َفْضالً { . أعطينا}  آَتْيَنا{ . العقاب خالفھم بمن وأحللنا ، بالمعجزات وأيدناھم

ً  َوُسلَْيَمانَ  َداُودَ  آَتْيَنا َولََقدْ { :  تعالى هللا قال ، العلم:  الثالث. الزبور:  الثاني. النبوة:  األول:  أقوال تسعة على الفضل . }  ِعْلما

 ِجَبالُ  َيا{ :  تعالى هللا قال ، والناس الجبال تسخير: :  الخامس}  اأْلَْيدِ  َذا َداُودَ  َعْبَدَنا َواْذُكرْ  {:  تعالى هللا قال ، القوة - الرابع

ِبي ا َداُودُ  َيا{ :  تعالى هللا قال ، بالعدل الحكم:  السابع}  َذلِكَ  لَهُ  َفَغَفْرَنا{ :  تعالى هللا قال ، التوبة:  السادس. }  َمَعهُ  أَوِّ  إِنَّ

ا{ :  تعالى قال ، الحديد إالنة:  الثامن. اآلية}  األَْرِض  فِي َخلِيَفةً  َعْلَناكَ جَ   ، وكان ، الصوت حسن:  التاسع. }  اْلَحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنَّ

 تبارك بقوله المراد وھو ، منه وتفضل تعالى هللا من ھبة الصوت وحسن. حسن ووجه حسن صوت ذا السالم عليه داود

 أوتيت لقد: " موسى ألبي وسلم عليه هللا صلى وقال. تعالى هللا شاء إن يأتي ما على}  َيَشاءُ  َما اْلَخْلقِ  فِي دُ ِزي{ َ:  وتعالى

 استحسن وقد. مزمارا الزمر آلة سميت وبه ، الحسن الصوت والمزمور المزمار:  العلماء قال" . داود آل مزامير من مزمارا

 . والحمد الكتاب مقدمة في ھذا مضى وقد. والترجيع ينبالتزي القراءة األمصار فقھاء من كثير

ِبي ِجَبالُ  َيا{ :  تعالى قوله ِبي ِجَبالُ  َيا{ :  وتعالى تبارك قال ألنه ، معه سبحي أي ، معه أوبي جبال يا وقلنا أي}  َمَعهُ  أَوِّ  أَوِّ

 ، خلق تعالى هللا أن ھو:  الجبال تسبيح ومعنى ، الحبشة بلسان تسبيحال ھو:  ميسرة أبو قال}  َواألِْشَراقِ  ِباْلَعِشيِّ  ُيَسبِّْحنَ  َمَعهُ 

 المعنى:  وقيل. والسالم الصالة عليه لداود معجزة المسبح من يسمع ما منھا فيسمع ، الشجرة في الكالم خلق كما تسبيحا فيھا

 : قبلم ابن قال. الليل وينزل أجمع النھار سير ھو الذي التأويب من ؛ شاء حيث معه سيري

 يجنح والطرف الشمس شعاع دفعنا...  بعدما السير أوبوا بحي لحقنا

ِبي{ :  وغيرھما وقتادة الحسن وقرأ  المعنى:  وقيل. وإيابا وأوبة أوبا ، رجع إذا يؤوب آب من ؛ معه رجعي أي}  َمَعهُ  أَوِّ

 فكأنھا ، الطير إليه وأصغت ، معه لالجبا صوتت الزبور قرأ إذا فكان ، بالنھار داود عليه يتصرف ما على معه تصرفي

 الجبال أجابته بالنياحة نادى إذا فكان ، ذلك على تساعده والطير معه نوحي المعنى:  منبه بن وھب وقال. فعل ما فعلت

 فأيد ؛ الساعة ھذه إلى اليوم ذلك من كان إنما الناس يسمعه الذي الجبال فصدى. فوقه من عليه الطير وعكفت ، بصداھا

 قد وكان. والطير الجبال بمساعدة وقوي ، وتحرك ثار أي ، اھتاج الفترة دخلت فإذا ، فترة يجد لئال والطير الجبال دةبمساع

. لصوته وقوفا الجري عن ينقطع الجاري الماء وكان ، صوته حسن على الجبال من الوحوش يتزاحم ما الصوت من أعطي

ْيرَ {  أو ، الجبال لفظ على عطفا ، الملك عبد بن ومسلمة ھرمز وابن عاصم عن رونص إسحاق أبي ابن قراءة بالرفع}  َوالطَّ

ِبي{  في المضمر على  قاله ، والطير الجبال نادينا أي}  ِجَبالُ  َيا{  موضع على عطفا بالنصب الباقون. بمع الفصل وحسنه}  أَوِّ
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 وآتيناه أي ، معطوف ھو:  الكسائي وقال. الطير له وسخرنا معنى على فعل بإضمار العالء بن عمرو أبي وعند. سيبويه

ا َداُودَ  آَتْيَنا َولََقدْ {  على حمال ، الطير . والخشبة الماء استوى:  تقول كما ، معه مفعوال يكون أن ويجوز:  النحاس. }  َفْضالً  ِمنَّ

ا{  الطير ومع معه أوبي فالمعنى ، وزيدا قمت:  يجيز الزجاج وسمعت . كالشمع عنده صار:  عباس ابن قال}  اْلَحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنَّ

 ، والشمع والعجيين المبلول كالطين يده في الحديد كان:  السدي وقال. نار غير من يعمله فكان ، كالعجين:  الحسن وقال

 بعض أو اليوم بعض في الدرع من يفرغ وكان. مقاتل وقاله. بمطرقة ضرب وال نار إدخال غير من ، شاء كيف يصرفه

 ملكا لقي إسرائيل بني ملك لما ، السالم عليه داود أن ذلك وسبب ، الحديد بھا يثني قوة أعطي:  وقيل. درھم ألف ھاثمن الليل،

 تمثل الذي الشخص لذلك داود فقال ، خفاء في إسرائيل بني في وسيرته نفسه عن يسأل خرج متنكر وداود ، إنسانا يظنه وداود

 بيت من يرتزق: " قال ؟" ھي وما: " داود قال" فيه خلة لوال العبد نعم" الملك له الفق ؟" داود الملك ھذا في قولك ما: " له

 جل قال كما لبوس صنعة فعلمه ، عليه ويسھلھا صنعة يعلمه أن في هللا فدعا فرجع". فضائله لتمت يده عمل من أكل ولو المال

 حتى ، درھم ألف يساوي وليلته يومه بين فيما لدرعا يصنع فكان ، الدروع فصنع الحديد له فأالن ، األنبياء سورة في وعز

 وھو ، المسلمين مصالح في المال ثلث ينفق وكان ، والمساكين الفقراء على وتصدق ، منزله معيشة وتوسعت كثيرا منھا ادخر

 إذا مؤنثة عوالدر. آالف بأربعة منھا درع كل يبيع كان إنه:  ويقال. صفائح ذلك قبل وكانت وصنعھا الدروع اتخذ من أول

 .مذكر المرأة ودرع. للحرب كانت

 فضلھم في زيادة ذلك بل ، مناصبھم من ينقص ال بھا التحرف وأن ، الصنائع الفضل أھل تعلم على دليل اآلية ھذه في -مسألة

 عن يحالصح وفي. االمتنان عن الخلي الحالل وكسب ، غيرھم عن واالستغناء أنفسھم في التواضع لھم يحصل إذ ؛ وفضائلھم

 مضى وقد" . يده عمل من يأكل كان داود هللا نبي وإن يده عمل من المرء أكل ما خير إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 . والحمد مجودا} األنبياء{ في ھذا

رْ  َسابَِغاتٍ  اْعَملْ  أَنِ { ] 11: [ اآلية ْردِ  فِي َوَقدِّ ً  َواْعَملُوا السَّ  } َبِصيرٌ  لُونَ َتْعمَ  بَِما إِنِّي َصالِحا

 إذا وغيرھما والثوب الدرع سبغ:  يقال ؛ واسعات تامات كوامل أي ، سابغات دروعا أي}  َساِبَغاتٍ  اْعَملْ  أَنِ { :  تعالى قوله

رْ { . منه وفضل عليه ھو ما كل غطى ْردِ  فِي َوَقدِّ  ھو أمر فلذلك ؛ ثقاال فكانت صفائح قبله الدروع كانت:  قتادة قال}  السَّ

 الخفة وال ، فتثقل الحصانة تقصد ال أي. بقسطه المعنيين ھذين من تأخذ ما قدر أي. والحصانة الخفة من يجمع فيما لتقديربا

 على الدروع تقوى فال فتضعف صغيرة تعملھا ال أي ، الحلقة قدر في ھو به أمر الذي التقدير:  زيد ابن وقال. المنعة فتزيل

 الدرع مسمار تجعل ال أي ، المسار في ھو به أمر الذي التقدير:  عباس ابن وقال. البسھا فينال كبيرة تعملھا وال ، الدفاع

ْردِ  فِي{ . رواية أيضا والفاء ، بالقاف} يقصم{ روي. الحلق فيفصم غليظا وال ، فيقلق رقيقا  ، الدروع حلق نسج السرد}  السَّ

:  يقال ، الخرز:  والسرد. وزراط سراط:  قيل كما ، الزاي ينالس من تبدل ، والزراد السراد:  الدروع حلق لصانع قيل ومنه

 : الشماخ قال ؛ سراد ويقال ، اإلشفى:  والمسرد. خرز إذا يسرد سرد

 الخوارز العنان سرد تابعت كما...  بيوتكم في خيلنا تباعا فظلت

 :  لبيد قال ؛ به يخرز الذي السير:  والسراد
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 النقال من السراد رجخ كما...  شزرا بالروق صفائحھا يشك

:  عائشة حديث وفي. الكالم سرد ومنه ، واحد نسق في والء بھما يجيء أن فيھما فالسرد ؛ والصوم الحديث سرد قد:  ويقال

:  سيبويه قال. ألحصاه يعده أن العاد أراد لو الحديث يحدث وكان ، كسردكم الحديث يسرد وسلم عليه هللا صلى النبي يكن لم

 والء حلقھا نظام ويجعل يحكمھا أن وھو ، الدرع سرد في ذلك وأصل. قوما يمضى ألنه:  قال ، جريء أي سردي رجل ومنه

 :  لبيد قال. مختلف غير

 مروم غير العيش طول لينال...  أسراده مضاعفا الحديد صنع

 :  ذؤيب أبو وقال

 تبَّع السوابغ َصَنعُ  أو داودُ ...  قضاھما مسرودتان وعليھما

ً  َواْعَملُوا{ :  تعالى قوله  بَِما إِنِّي} {  ُشْكراً  َداُودَ  آلَ  اْعَملُوا{ :  قال كما ، وأھله لداود خطاب وھذا. صالحا عمال أي}  َصالِحا

 .األمور بخفيات عالم أنه معنى على بصير بأنه نفسه وجل عز هللا وصف:  العلماء وقال}  َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ 

يحَ ا َولُِسلَْيَمانَ {  12:  اآلية َھا لرِّ  َربِّهِ  بِإِْذنِ  َيَدْيهِ  َبْينَ  َيْعَملُ  َمنْ  اْلِجنِّ  َوِمنَ  اْلقِْطرِ  َعْينَ  لَهُ  َوأََسْلَنا َشْھرٌ  َوَرَواُحَھا َشْھرٌ  ُغُدوُّ
ِعيرِ  َعَذابِ  ِمنْ  ُنِذْقهُ  أَْمِرَنا َعنْ  ِمْنُھمْ  َيِزغْ  َوَمنْ   } السَّ

يحَ  َولُِسلَْيَمانَ { :  تعالى قوله } الريحُ {:  عنه بكر أبي رواية في عاصم وقرأ. الريح لسليمان وسخرنا التقدير ، الزجاج قال}  الرِّ

 قال فإن. األول المعنى ذلك وفيه ، ثابتة الريح ولسليمان أي ، باالستقرار أو ، الريح تسخير له والمعنى ، االبتداء على بالرفع

:  وقيل. الدينار تعطه لم يكون أن وجاز ، األول معنى فيه يكن فلم فعتهفر ؛ دينار ولعمرو درھما زيدا أعطيت قلت إذا:  قائل

َھا{ .  وجل عز هللا إال أحد يسخرھا لم أنه علم قد ألنه ، المعنى جھة من ھذا خالف على اآلية ولكن كذا األمر  َشْھرٌ  ُغُدوُّ

 يروح ثم ، للمسرع شھر مسيرة وبينھما ، بإصطخر فيقيل دمشق من يغدو كان:  الحسن قال. شھر مسيرة أي}  َشْھرٌ  َوَرَواُحَھا

 جبير بن سعيد وروى. شھرين مسيرة اليوم في به تسير كانت:  السدي قال. للمسرع شھر وبينھما ، بكابل ويبيت إصطخر من

 وجلس ، يليه مما اإلنس رؤساء جلس ثم ، كرسي ألف أربعمائة حواليه نصبت جلس إذا سليمان كان:  قال عباس ابن عن

 طائر كرسي بكل وموكل ، يليھم مما الجن سفلة وجلس ، اإلنس سفلة يلي مما اإلنس رؤساء وجلس ، يليھم مما اإلنس سفلة

 ثم ، المقدس ببيت فيبيت ، إصطخر إلى المقدس بيت من فيغدو ، الشمس من تظلھم والطير ، الريح تقلھم ثم ، عرفه قد لعمل

َھا{ :  عباس ابن قرأ  بعض كتبه فيه مكتوبا دجلة بناحية منزال أن لي ذكر:  منبه بن وھب وقال. }  َشْھرٌ  َرَواُحَھاوَ  َشْھرٌ  ُغُدوُّ

 ونحن ، فقلناه اصطخر من غدونا ، وجدناه ومبنيا ، بنيناه وما نزلنا نحن:  - اإلنس من وإما الجن من إما ؛ سليمان صحابة

 الخيل فعقر ، العصر صالة فاتته حتى الخيل سليمان شغلت:  حسنال وقال. الشام في فبائتون تعالى هللا شاء إن منه رائحون

 مستقر كان:  زيد ابن وقال. شھر ورواحھا شھر غدوھا ، شاء حيث بأمره تجري الريح أبدل ، وأسرع منھا خيرا هللا فأبدله

 األبيض والرخام والعمد بالصفاح له فبنوھا ، العراق إلى الشام من شخوصه قبل الشياطين أمر وكان ، تؤمر بمدينة سليمان

 :  النابغة يقول وفيه. واألصفر
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 الفند عن فأحددھا البرية في قم...  له اإلله قال إذ سليمان إال

 والعمد بالصفاح تدمر يبنون...  لھم أذنت قد إني الجن وخيس

 الرشد على وأد أطاعك كما...  بطاعته فانفعه أطاعك فمن

 ضمد على تقعد وال الظلوم تنھى...  معاقبة فعاقبه عصاك ومن

 :  والسالم الصالة عليه سليمان أصحاب بعض أنشأھن ، يشكر بأرض صخرة في منقورة األبيات ھذه ووجدت

 تدمر أرض من األوطان إلى نروح...  ربنا حول سوى حول وال ونحن

 آلخر والغدو شھر مسيرة...  رواحنا ريث كان رحنا نحن إذا

 المطھر النبي داود ابن بنصر...  نفوسھم طوعا  شروا أناس

 معشر خير فمن يوما نسوا وإن...  رفعة فضل الدين معالي في لھم

 تقصر لم شھرھا عن مبادرة...  أسرعت المطيعة الريح يركبوا متى

 تنفر لم فوقھم من رفرفت متى...  عليھم صفوف طير تظلھم

 ، الماء يسيل كما أيام ثالثة مسيرة له أسيلت. وغيره عباس ابن عن ؛ النحاس:  رالقط}  اْلقِْطرِ  َعْينَ  لَهُ  َوأََسْلَنا{ :  تعالى قوله

 بما اليوم الناس ينتفع وإنما ؛ ذاب وقته ومن ، يذوب ال وكان ، قبله ألحد روي فيما النحاس يذب ولم ، اليمن بأرض وكانت

 وقال! أدري ال:  فقال ؟ سالت أين إلى:  لعكرمة وقيل. يدير فيما يستعملھا عينا هللا أسأل:  قتادة قال. لسليمان تعالى هللا أخرج

 يدرى ال أيام بثالثة اإلسالة وتخصيص:  القشيري قال. بلياليھن أيام ثالثة الصفر عين له أجريت:  والسدي ومجاھد عباس ابن

 بيان إلى يشير وھذا ؛ ليھاي مما ليال ثالث صنعاء من سألت أنھا:  مجاھد عن رواية في إذ ؛ الناقل من وھم ولعله ، حده ما

 قال أو نبوته على داللة ، المياه كعيون تسيل عينا معدته في لسليمان النحاس جعل أنه والظاھر. المدة بيان إلى ال الموضع

 .المذاب النحاس:  القطر:  الخليل

}  أَْمِرَنا َعنْ  ِمْنُھمْ  َيِزغْ  َوَمنْ {  بأمره أي}  َربِّهِ  ِبإِْذنِ  ْيهِ َيدَ  َبْينَ  َيْعَملُ  َمنْ  اْلِجنِّ  َوِمنَ { . }آن قطرٍ  من{:  قرأ من قراءة دليله:  قلت

ِعيرِ  َعَذابِ  ِمنْ  ُنِذْقهُ { . سليمان طاعة من به أمرناه الذي  وذلك ، الدنيا في ذلك وقيل. المفسرين أكثر قال ، اآلخرة في أي}  السَّ

 من ضربة السوط بذلك ضربه سليمان أم عن زاغ فمن ، نار من سوط بيده ملكا - السدي روى فيما بھم وكل تعالى هللا أن

 ، رفع موضع في يكون أن ويجوز. يعمل من الجن من له وسخرنا بمعنى نصب موضع في} َمن{ و. فأحرقته يراه ال حيث

 .الريح في تقدم كما
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 ِمنْ  َوَقلِيلٌ  ُشْكراً  َداُودَ  آلَ  اْعَملُوا َراِسَياتٍ  َوقُُدورٍ  َكاْلَجَوابِ  َوِجَفانٍ  َوَتَماثِيلَ  َمَحاِريبَ  ِمنْ  َيَشاءُ  َما لَهُ  َيْعَملُونَ { ] 13: [ اآلية
ُكورُ  ِعَباِديَ   } الشَّ

 :  مسائل ثماني فيه

 ألنه ؛ محراب:  فيه يصلي للذي وقيل. مرتفع موضع كل:  اللغة في المحراب}  َوَتَماِثيلَ  َمَحاِريبَ  ِمنْ { :  تعالى قوله - األولى

 دون المحاريب:  مجاھد وقال. قتادة قال وكذا. مساجد من أي}  َمَحاِريبَ  ِمنْ { :  الضحاك وقال. ومعظم يرفع أن يجب

 :  قال. الدار بيوت أشرف المحراب:  عبيدة أبو وقال. القصور

 أقيال محاريب في رمل كغزالن...  أوانسا ذكرت أن عليه وماذا

 :  زيد بن عدي وقال

 مستنير زھره الروض في ـبيض...  الـأوك المحاريب في العاج كدمى

ُروا إِذْ { :  قال كما ؛ الحسنة كالغرفة بالدرج إليه يرقى ما ھو:  وقيل  ِمنَ  َقْوِمهِ  َعلَى َفَخَرجَ { :  وقوله}  اْلِمْحَرابَ  َتَسوَّ

 يخرجون المسوح ھمعلي رجل ألف فيھا محراب ألف كرسيه حول يعمل أن أمر أنه" الخبر وفي. عليھم أشرف أي} اْلِمْحَرابِ 

 بلغوه فإذا ، العلم ذلك إلى هللا سبحوا:  ركب إذا لجنوده ويقول ، حوله والمحاريب موكبه في الكرسي على وھو ، دائبا هللا إلى

 .واحدة لجة والتھليل" بالتسبيح الجنود فتلج ، اآلخر العلم ذلك إلى كبروه:  قال بلغوه فإذا العلم ذلك إلى ھللوه:  قال

 من كانت:  وقيل. حيوان غير أو حيوان من صورة مثل على صور ما كل وھو. تمثال جمع}  َوَتَماِثيلَ { :  تعالى قوله -الثانية

 ليراھا المساجد في تصور وكانت ، والعلماء األنبياء صور أنھا وذكر. بحيوان ليست. أشياه تماثيل ورخام ونحاس زجاج

 مسجدا قبره على بنوا الصالح الرجل فيھم مات إذا كان أولئك إن: " وسلم عليه هللا صلى قال ، واجتھادا عبادة فيزدادوا الناس

 الزمان، ذلك في مباحا كان التصوير أن على يدل وھذا. العبادة في فيجتھدوا عبادتھم ليتذكروا أي" . الصور تلك فيه وصوروا

 طلسمات التماثيل:  وقيل. السالم عليه} نوح{ رةسو في بيان مزيد لھذا وسيأتي. وسلم عليه هللا صلى محمد بشرع ذلك ونسخ

 ، مكان في للتماسيح أو للبعوض أو للذباب تمثاال فيعمل ، يتجاوزھا فال يتجاوزھا أن مصور كل على ويحرم ، يعملھا كان

 :  قال. التاء بكسر تمثال التماثيل وواحد. قائما التماثل ذلك دام ما أبدا واحد يتجاوزه فال يتجاوزه أال ويأمرھم

 تمثال خط كأنھا بآنسة...  وليلة لھوت قد يوم رب ويا

. السالح فيھم يحيك وال هللا سبيل في ليقاتلوا الروح فيھا ينفخ أن ربه وسأل نحاس من اتخذھم رجال التماثيل ھذه إن:  وقيل

 يصعد أن أراد فإذا ، فوقه سرينون كرسيه أسفل في أسدين له عملوا أنھم وروي. أعلم وهللا ؛ منھم كان اسفنديار إن:  ويقال

 .أجنحتھما النسران أطلق قعد وإذا ، ذراعيھما له األسدان بسط

 عن أحفظ وما ، خطأ وذلك:  عطية ابن قال. اآلية بھذه وتحتج ، التصوير تجوز فرقة أن:  له الھداية في مكي حكى - الثالثة

 .يجوزه من العلم أئمة من أحد
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 عن وجل عز هللا أخبر ولما ، اآلية لھذه جائز الصور عمل قوم قال:  النحاس قال ، قبله سالنحا ذكره مكي حكاه ما:  قلت

 بھذا وجل عز هللا فنسخ ، أتخذھا أو عملھا لمن والتوعد عنھا وسلم عليه هللا صلى النبي عن النھي صح قد:  قوم وقال. المسيح

 .إزالتھا األصلح فكان ، تعبد والصور المالس عليه بعث ألنه ذلك في الحكمة وكانت ، قبله مباحا كان ما

 ؛ جميعه لسليمان تصنع الجن كانت وقد ؛ ونام جماد:  قسمين على والموات. وموات حيوان:  قسمين على التمثال - الرابعة

:  لقوله مومع ال:  قيل فإن. سليمان كرسي على كانت الطير من التماثيل أن:  اإلسرائيليات وفي. }  َوَتَماِثيلَ { :  قوله لعموم

 قد أنه بيد ، ھو كذلك:  قلنا. النكرة النفي في العموم إنما ، له عموم ال النكرة في واإلثبات ، نكره في إثبات فإنه}  َوَتَماِثيلَ {

 إنف. له العموم يقتضي به المشية فاقتران}  َيَشاءُ  َما{ :  قوله وھو ، العموم على حمله يقتضي ما النكرة في اإلثبات بھذا اقتر

 أبي وعن. أعلم وهللا ، بينا كما بشرعنا ذلك ونسخ شرعه في جائزا ذلك كان:  قلنا ؟ عنھا المنھي. الصور استجاز كيف:  قيل

 .محرما ذاك إذ الصور اتخاذ يكن لم:  العالية

 ثبتت ثم ، الصور جملة من فخص" ثوب في رقما كان ما إال" جاء ثم ، ممنوعة الصور أن يدل األحاديث مقتضى - الخامسة

 على المصور الثوب بھتكه ثم" . الدنيا ذكرت رأيته كلما فإني عني أخريه: " الثوب في لعائشة السالم عليه بقوله فيه الكراھية

 متصلة فيه الصورة تكن لم إذا ذلك جواز فإن ، ھيئتھا عن وخرجت الصورة تغيرت وسادتين له بقطعھا ثم ، منه منع عائشة

 وتوعد منه فمنع ، وتوسدھا عليھا لتقعد لك اشتريتھا:  المصورة النمرقة في لقولھا ، يجز لم الھية صلةمت كانت ولو ، الھيئة

 أعلم؛ وهللا فيه األمر استقر فھكذا. منه المنع نسخه ثم الثوب في الرقم في جائز ذلك أن الصور إلى الصالة بحديث وتبين. عليه

 .العربي ابن قال

 هللا صلى هللا رسول فقال ، استقبله دخل إذا الداخل وكان طائر تمثال فيه ستر لنا كان:  قالت عائشة عن مسلم روى -السادسة

 حرير، علمھا نقول كنا قطيفة لنا وكانت:  قالت" . الدنيا ذكرت فرأيته دخلت كلما فإني ھذا حولي: " وسلم عليه هللا وسلم عليه

 تناول ثم  ، وجھه فتلون ، صورة فيه بقرام مستترة وأنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل:  قالت وعنھا. نلبسھا فكنا

 فيه ثوب لھا كان أنه:  وعنھا" . وجل عز هللا بخلق يشبھون الذين القيامة يوم عذابا الناس أشد من إن: " قال ثم ، فھتكه الستر

. وسادتين فجعلته فأخرته:  قالت" عني أخريه":  فقال إليه يصلي وسلم عليه هللا صلى النبي فكان ، سھوة إلى ممدود تصاوير

 .فتأمله. الكمال والرسالة النبوة محل ألن ؛ ورعا بتأخيره وأمره الثوب السالم عليه تھتيكه يكون أن ويمكن:  العلماء بعض قال

 إن ليدخ لم ، أرواح ذات صورا أو روح ذات صورة فرأى عرس إلى رجل دعي إن:  الشافعي عن المزني قال -السابعة

 غير مكروھة المعلقة الستور في التصاوير أن يختلفوا ولم. الشجر صور كانت وإن ، بأس فال توطأ كانت وإن. منصوبة كانت

 .حنيف بن سھل لحديث ،" ثوب في رقما كان ما" بعضھم واستثنى. البناء في نقشا أو خرطا كان ما عندھم وكذلك. محرمة

 ويقال القيامة يوم يعذبون الصور ھذه أصحاب إن: "  وقوله. يستثن ولم المصورين سلمو عليه هللا صلى هللا رسول لعن:  قلت

 يخرج: " وسلم عليه هللا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الترمذي وفي. يستثن ولم" خلقتم ما أحيوا لھم

 وبكل ، عنيد جبار بكل:  بثالث وكلت إني:  يقول نطقي ولسان تسمعان وأذنان تبصران عينان له القيامة يوم النار من عنق

 بن عبدهللا عن ومسلم البخاري وفي. صحيح غريب حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال" وبالمصورين آخر إلھا هللا مع دعا من
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 المنع على يدل. " المصورون القيامة يوم عذابا الناس أشد: " وسلم عليه هللا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال. مسعود

 .فأعلمه بيانه تقدم ما على}  َشَجَرَھا ُتْنبُِتوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َما{ :  وعز جل قال وقد. كان شيء أي ، شيء تصوير من

 ، سنين سبع بنت وھي تزوجھا النبي أن عنھا هللا رضي عائشة عن ، ثبت لما ، البنات لعب الباب ھذا من استثني وقد -الثامنة

 عند بالبنات ألعب كنت:  قالت أيضا وعنھا. سنة عشرة ثمان بنت وھي عنھا ومات ، معھا ولعبھا تسع بنت وھي إليه وزفت

 فيسربھن منه ينقمعن دخل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان ، معي يلعبن صواحب لي وكان وسلم عليه هللا صلى النبي

 إنه ثم. أوالدھن تربية على يتدربن حتى البنات وحاجة ذلك إلى للضرورة كوذل:  العلماء قال. مسلم خرجھما معي فيلعبن إلي

 .أعلم وهللا ، ذاك في فرخص ، له بقاء ال العجين من أو الحالوة من يصنع ما وكذلك ، لذلك بقاء ال

 وقال. اإلبل كحياض:  قالو. كالحوض حفيرة وھي ، الجابية جمع الجوابي:  عرفة ابن قال}  َكاْلَجَوابِ  َوِجَفانٍ { :  تعالى قوله

 َوِجَفانٍ { :  النحاس. رجل ألف الواحدة الجفنة على يقعد وكان. متقارب والمعنى ، األرض من كالجوبة:  مالك عن القاسم ابن

 لماف ، حالھا عن يغيرھا فال النكرة على تدخل أن والالم األلف سبيل قال الياء حذف ومن ، بالياء تكون أن األولى}  َكاْلَجَوابِ 

 والحوض ، العظيمة القدر وھي ، جابية الجوابي وواحد. الياء فحذف حال على أقر والالم األلف ودخلت جواب يقال كان

 أن إال. فيه فجمعته الكساء جعلت أي ؛ الجراد وجبيت ، الخراج جبيت ومنه ؛ يجمع أي الشيء فيه يجبى الذي الكبير العظيم

:  الكسائي وقال. المطر ماء فيھا الجبل في تكون الكبيرة الحفرة والجوبة ، جوبة عجم الجوابي:  قال مجاھد عن روى ليثا

 :  قال ، لإلبل الماء فيه يجبى الذي الحوض:  والجابية ، جمعته أي وجبيته الحوض في الماء جبوت

 تفھق العراقي الشيخ كجابية...  جفنة الملحق آل على تروج

 :  أيضا ويروى

 ... ... ...السيح كجابية...  جفنة المحلق آل عن الذم نفي

 .النحاس ذكره

:  غيره. الجبال من تعمل قدور ھي:  الضحاك وقال. بفارس تكون النحاس قدور ھي:  جبير بن سعيد قال}  َراِسَياتٍ  َوقُُدورٍ { 

 ال ، ثوابت}  ِسَياتٍ َرا{  ومعنى. الجبال من ھكذا منحوتة منھا أثافيھا ، الشياطين له عملت مما الصم الجبال من نحتت قد

. بسلم الجاھلية في إليھا يصعد ، جدعان بن هللا بن عبدهللا قدور كانت وكذلك:  العربي ابن قال. لعظمھا تحرك وال تحمل

 :  بقول العبد بن طرفة عبر وعنھا

 للمحتضر أو األضياف لقرى...  مترعة تني ال كالجوابي

 غير من جميعا ويأكلون جميعا يطبخون فإنھم ، ذلك نحو على الصوفية قدور سعيد أبي برباط ورأيت:  العربي ابن قال

 .أحد على منھم واحد استئثار
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 النبي أن وروي. وغيرھا} البقرة{ في الشكر معنى مضى قد}  الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقلِيلٌ  ُشْكراً  َداُودَ  آلَ  اْعَملُوا{ :  تعالى قوله

. ھن ما:  فقلنا قال" داود آل أوتي ما مثل أوتي فقد أوتيھن من ثالث: " قال ثم اآلية ھذه تالف المنبر صعد وسلم عليه هللا صلى

 أبو الحكيم الترمذي خرجه" . والعالنية السر في هللا وخشية. والغنى الفقر في والقصد. والغضب الرضا في العدل: " فقال

 وإلھامي. نعمك على شكرك أطيق كيف رب يا: " قال لسالما عليه داود أن وروي. ھريرة أبي عن يسار بن عطاء عن عبدهللا

 حقيقته الشكر وأن. }إبراھيم{ سورة في المعنى ھذا مضى وقد". عرفتني اآلن داود يا: " فقال" لك نعمة شكرك على وقدرتي

 من أقل الخير ألن ؛ ذلك يفعل من وقليل. المعصية في استعمالھا والكفران ، طاعته في واستعمالھا للمنعم بالنعمة االعتراف

 داود قال} شكرا داود آل أعملوا{:  تعالى هللا قال لما:  مجاھد وقال. التقدير سابق بحسب ، المعصية من أقل والطاعة ، الشر

 الفاريابي، قال - فاكفني:  قال ، أقدر ال:  قال ، الليل صالة أكفك النھار صالة فاكفني الشكر ذكر قد وجل عز هللا أن:  لسليمان

 نصب} شكرا{ و.  الحمد قولوا أي} شكرا داود آل أعملوا{:  الزھري وقال. فكفاه ، نعم قال - الظھر صالة إلى قال أراه

 ، مسدة سدت إذ الشكر نفسھا في ھي كلھا والعبادات والصيام الصالة وكأن. الشكر ھو عمال اعملوا أي ؛ المفعول جھة على

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  إاِلَّ { :  تعالى قوله ھذا ويبين . }  الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقلِيلٌ {  بقوله المراد وھو}  ُھمْ  َما َوَقلِيلٌ  الصَّ

 عن مسلم صحيح وفي. الخمس الصلوات بالشكر المراد أن}  لِي اْشُكرْ  أَنِ { :  تعالى قوله تأويل في عينة بن سفيان قال وقد

 رضي عائشة له فقالت ؛ قدماه تفطر حتى الليل من يقوم كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا تعالى هللا رضي عائشة

. مسلم بإخراجه انفرد" . شكورا عبدا أكون أفال: " فقال ؟ تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر وقد ھذا أتصنع:  عنھا هللا

 والشكر ، األركان عمل باألفعال فالشكر ؛ اللسان عمل على قتصاراال دون األبدان بعمل الشكر أن والسنة القرآن فظاھر

 .أعلم وهللا. اللسان عمل باألقوال

 هللا صلى لمحمد مخاطبة يكون أن ويحتمل ، داود آلل مخاطبة ، يكون أن يحتمل}  الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقلِيلٌ { :  تعالى قوله

: يقول رجال عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر وسمع. وتحريض تنبيه ففيه وجه كل وعلى:  عطية ابن قال وسلم عليه هللا

 فقال. }  الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقلِيلٌ { :  تعالى قوله أردت:  الرجل فقال ؟ الدعاء ھذا ما:  عمر فقال ؛ القليل من اجعلني اللھم

 الخشكار أھله ويطعم الشعير يأكل كان السالم عليه ليمانس أن وروي! عمر يا منك أعلم الناس كل:  عنه هللا رضي عمر

 شبع ما أنه وروي. بقوت ليس الرماد إذ ، أصح واألول ، ويتوسده الرماد يأكل كان إنه:  قيل وقد. الدرمك المساكين ويطعم

 .أعلم وهللا ، فتأمله ، القليل ومن الشكر من وھذا. الجياع أنسى أن شبعت إن أخاف:  فقال ذلك في له فقيل ، قط

ا{ ] 14: [ اآلية ا ِمْنَسأََتهُ  َتأُْكلُ  اأْلَْرِض  َدابَّةُ  إاِلَّ  َمْوتِهِ  َعلَى َدلَُّھمْ  َما اْلَمْوتَ  َعلَْيهِ  َقَضْيَنا َفلَمَّ  َكاُنوا لَوْ  أَنْ  اْلِجنُّ  َتَبيََّنتِ  َخرَّ  َفلَمَّ
 } اْلُمِھينِ  اْلَعَذابِ  فِي لَبُِثوا َما اْلَغْيبَ  َيْعلَُمونَ 

ا{ :  تعالى قوله  الموت به ووقع منه المفروغ كاألمر صار حتى بالموت سليمان على حكمنا فلما أي}  اْلَمْوتَ  َعلَْيهِ  َقَضْيَنا َفلَمَّ

 قول في ، الحبشة انبلس العصا وھي" المنسأة على متكئا كان أنه وذلك}  ِمْنَسأََتهُ  َتأُْكلُ  األَْرِض  َدابَّةُ  إاِلَّ  َمْوِتهِ  َعلَى َدلَُّھمْ  َما{

 األرض ألكل العصا النكسار ميتا سقط أن إلى الحال خافي وبقي كذلك فمات" القشيري ذكره ، اليمن بلغة ھي:  وقيل. السدي

 حتى بموته يعلموا أال تعالى هللا سأل وكان ، موته لظھور سببا أي ، موته على دالة األرضة فكانت ، بذلك موته فعلم ، إياھا

 علم تدعي الجن كانت:  قال ، وغيره قتادة قاله ما أحدھما:  قولين على لذلك سؤاله سبب في واختلفوا. سنة عليه تمضى
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 حوال أقام:  مسعود ابن}  اْلَغْيبَ  َيْعلَُمونَ  َكاُنوا َلوْ  أَنْ  اْلِجنُّ  َتَبيََّنتِ {  عليھم موته وخفي السالم عليه سليمان مات فلما الغيب،

 العصا على األرضة فوضعت ؛ مات منذ يعلم لم سقط لما أنه ويروى. فسقط منسأته األرضة أكلت حتى يديه بين تعمل والجن

 لسليمان منقادين وكانوا ، سبعة الجن رؤساء كان:  وقيل. سنة منذ مات قد فوجدوه ذلك على حسبوا ثم وليلة يوما منھا فأكلت

 فأمر ، المقدس بيت مسجد إتمام في سليمان إلى أوصى مات افلم المقدس بيت أسس السالم عليه داود وكان ، السالم عليه

 الخبر وفي. سنة إلتمامه بقي وكان ، المسجد بناء يتموا حتى بموتي تخبروھم ال:  ألھله قال وفاته دنا فلما ؛ به الجن سليمان

 يوم يكن فلم ، خرنوبةال لھا يقال شجرة سجودك موضع من تخرج أن:  فقال موته آية عن فسأل صديقه كان الموت ملك أن

 ؟ أنت شيء وألي:  فيقول ؛ وكذا كذا اسمي:  الشجرة فتقول ؟ اسمك ما:  فيسألھا شجرة المقدس بيت في تنبت إال فيه يصبح

 في له تصلح وما واسمھا ومضارھا منافعھا بكتب ويأمر ، له بستان في ويغرسھا ، فتقطع بھا فيأمر ؛ ولكذا لكذا:  فتقول

 شيء وألي:  قال ؛ الخرنوبة:  قالت ؟ اسمك ما:  لھا فقال يديه بين نبتت شجرة رأى إذا يوم ذات يصلي ھو فبينما ؛ الطب

 بيت وھالك ھالكي وجھك على التي أنت ، حي وأنا ليخربه هللا كان ما:  سليمان فقال ، المسجد ھذا لخراب:  قال ؟ أنت

 الجن وكانت. الغيب يعلمون ال الجن أن اإلنس تعلم حتى موتي لجنا عن عم اللھم. قال ثم حائطه في وغرسھا فنزعھا المقدس

 على واتكأ يصلي وقام المحراب ودخل وتحنط كفنه لبس ثم ؛ غد في ما يعلمون وأنھم ، أشياء الغيب من يعلمون أنھم تخبر

 في قيل ما أحسن وھذا:  النحاس جعفر أبو قال. المسجد بناء وتم سنة مضت أن إلى الجن تعلم ولم فمات ، كرسيه على عصاه

 عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن طھمان بن إبراھيم روى ، المرفوع الحديث صحته على ويدل ، اآلية

 فيسألھا يديه بين نابتة شجرة رأى صلى إذا السالم عليھما دواد بن سليمان هللا نبي كان: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 اسمك؟ ما قال يديه بين نابتة شجرة إذا يوم ذات يصلي ھو فبينما ؛ كتبت لدواء كانت وإن غرست لغرس كانت فإن ؟ اسمك ما

 الجن أن اإلنس تعلم حتى موتي الجن عم اللھم:  فقال ؛ البيت ھذا لخراب:  فقالت ؟ أنت شيء ألي:  فقال ؛ الخرنوبة:  قالت

 مقدار فنظروا الغيب يعلمون ال الجن أن اإلنس فعلم ، فسقطت يعلمون ال حوال عليھا فتوكأ عصا فنحتھا ؛ الغيب يعلمون ال

 .سنة فوجدوه ذلك

 يََّنتِ ُبتُ {  رويس رواية في يعقوب وقرأ. }  اْلَغْيبَ  َيْعلَُمونَ  َكاُنوا اْلِجنُّ  لَوْ  أَنْ  اإلنس َتَبيََّنتِ {  عباس وابن مسعود ابن قراءة وفي

 مفتوحة بھمزة والباقون. ھمز غير من والتاء السين بين بألف}  ِمْنَسأََتهُ  َتأُْكلُ {  عمرو وأبو ونافع .الفاعل مسمى غير}  اْلِجنُّ 

 :  الھمزة ترك في الشاعر قال ، تخفيفا الھمزة أسكن ذكوان ابن أن إال ، لغتان ، األلف موضع

 والغزل اللھو عنك فقدتباعد...  كبر من المنساة على دببت إذا

 :  وفتح زفھم آخر وقال

 ذليال مھينا بذاك فصار...  وجھه بمنسأة ضربنا

 :  آخر وقال

 أحبال حبلك جر قد بمنسأة...  ضربته أباك ال حبل أجل أمن
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 :  ھمزھا فسكن آخر وقال

 منسأته إلى الشيخ كقومة...  تكأته من قام قد وقائم

 :  طرفة وقال. وساق الشيء بھا يزجر ألنه بذلك العصا فسميت ، وسقتھا زجرتھا أي الغنم نسأت:  من وأصلھا

 برجد ظھر كأنه الحب على...  نسئتھا اإلران كألواح أمون

 ألنھا منسأة لھا فقيل ودفعته أخرته أي نسأته من مشتقة ألنھا ؛ مھموزة أنھا على يدل واشتقاقھا:  النحاس قال. ھمزھا فسكن

 من البدل:  قيل فإن ، ألفا الھمزة من أبدل}  ِمْنَسأََتهُ {  قرأ مث ، العصا ھي:  وعكرمة مجاھد وقال. ويؤخر الشيء بھا يدفع

 المدينة وأھل سيما ال ھذا مثل عنه يغيب ال العالء بن عمرو وأبو ، وشذوذ بعد على الشعر في يجوز وإنما جدا قبيح الھمزة

 وال ھذا غير في البدل يقع كما ھكذا ابھ ونطقوا البدل الكلمة ھذه في استعملت العرب أن ھذا على فالجواب. القراءة ھذه على

 لم وما ھمزه يترك فقد مھموزا كان ما ألن ألنھا مھموزة غير أنھا إال ھو ممن أدري ولست:  عمور أبو قال حتى عليه يقاس

 إال قبلھا ما يكون ال التأنيث ھاء ألن ؛ بعيد شاذ فھو ساكنة بھمزة قرأ ومن:  المھدوي. بوجه ھمزه يجز لم مھموزا يكن

 قلب قياس غير على ألفا الھمزة أبدل لما يكون أن ويجوز ، استخفافا المفتوح من سكن ما يكون أن يجوز لكنه ، ألفا أو متحركا

 ؛ التاء مكسورة مھموزة} سأته{ مفصولة} ِمن{ جبير بن صعيد عن وروي ، والخأتم العألم قولھم في قلبوھا كما ھمزة األلف

 عطف ما القوس سية:  الجوھري قال. رؤية عن القوس سية ھمز روي وقد ، ھمزھا من لغة في القوس سئة من إنه:  فقيل

" القوس سية" يھمز رؤبة كان:  عبيدة أبو قال. سيوي إليھا والنسبة ، الواو عن عوض والھاء ، سيات والجمع ، طرفيھا من

 قرئ وقد. وغيرھما ومجاھد عباس ابن قال ؛ أرضة أنھا:  أحدھما:  قوالن األرض دابة وفي. يھمزونھا ال العرب وسائر

 واألرضة:  الجوھري قال. العيدان تأكل دابة أنھا:  الثاني. الماوردي ذكره ؛ األرضة جمع وھو ، الراء بفتح} األَرضَ  دابة{

 .أكلتھا إذا مأروضة فھي" بالتسكين" أرضا تؤرض الخشبة أرضت:  يقال ؛ الخشب تأكل دويبة" : بالتحريك"

ا{ :  ىتعال قوله  ؛ الجن أمر تبين المعنى:  غيره وقال. موته الجن تبينت أي:  الزجاج قال}  اْلِجنُّ  َتَبيََّنتِ {  سقط أي}  َخرَّ  َفلَمَّ

 والسالم الصالة عليھما داود بن سليمان أقام:  قال عباس ابن عن الصحاح باألسانيد - التفسير وفي. }  اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ { :  مثل

 اإلنس ، تبينت خر فلما ؛ حول بعد سقط ثم ، به أمرھا كان فيما منصرفة والجن ، عصاه على متكئ وھو بموته يعلم ال حوال

 أن:  الخبر وفي. التفسير جھة على عباس ابن من القراءة وھذه. المھين العذاب في لبثوا ما الغيب يعلمون الجن كان لو أن

 الخشب جوف في يكون الذي الطين إلى تر ألم ، والطين:  السدي قال. بالماء ايأتونھ ، كانت فأينما لألرضة ذلك شكرت الجن

 البدل على رفع موضع في} أن{و. بھما ألتيناك والشراب الطعام تأكلين كنت لو:  وقالت ؛ شكرا الشياطين به يأتيھا مما فإنه

. الغيب يعلمون ال أنھم الجن أمر لھم انكشفو لإلنس وظھر تبين أي ، المضاف فحذف ، الجن أمر تبين:  والتقدير ، الجن من

}  اْلُمِھينِ  اْلَعَذابِ  فِي{ . أقاموا}  لَِبُثوا َما{ . الالم حذف تقدير ، على نصب موضع في تكون أن ويجوز. االشتمال بدل وھذا

 عشرة ثالث ابن وھو فملك ؛ سنة أربعون ملكه ومدة ، سنة وخمسين ثالثا سليمان وعمر. ذلك وغير والبنيان والحمل السخرة

 وملك ، ستة وستين سبعا سليمان عمر كان:  وغيره السدي وقال. سنة عشره سبع ابن وھو المقدس بيت بنيان في وابتدأ ، سنة

 سليمان أن وحكي. سنة خمسين ملكه وكان ، سنة عشرين ابن وھو المقدس بيت بنيان في وابتدأ. سنة عشرة سبع ابن وھو
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 وعشرين ومائة ثور ألف عشر اثني منه فراغه بعد وقرب ، ملكه من الرابعة السنة في المقدس بيت نبنيا ابتدأ السالم عليه

 أنت اللھم:  فقال بالدعاء تعالى هللا إلى يديه رافعا الصخرة على وقام ، عيدا بنائه من فيه فرغ الذي اليوم واتخذ ، شاة ألف

 وال ملتك على وتوفني علي أنعمت ما على شكرك فأوزعني اللھم ، المسجد ھذا بناء على ، وقويتني السلطان ھذا لي وھبت

 له غفرت إال للتوبة ، دخل مذنب يدخله ال:  خصال خمس المسجد ھذا دخل لمن أسألك إني اللھم ، ھديتني إذ بعد قلبي تزغ

 حتى دخله عمن نظرك تصرف أال:  والخامسة. أغنيته إال فقير وال. شفيته إال سقيم وال. أمنته إال خائف وال. عليه وتبت

 .الماوردي ذكره ؛ العالمين رب يا ، ظلما أو إلحادا أراد من إال ؛ منه يخرج

 بإسناد وغيره النسائي خرج ما ھذا صحة على والدليل ، بسنة موته بعد إال بناؤه يفرغ لم أنه تقدم مما أصح وھذا:  قلت

 تعالى هللا سأل المقدس بيت بنى لما داود بن سليمان أن" وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن عبدهللا حديث من صحيح

 من فرغ حين تعالى هللا وسأل ، فأوتيه بعده من ألحد ينبغي ال ملكا تعالى هللا وسأل ، فأوتيه حكمه يصادف حكما:  ثالثة خالال

 آل{ في الحديث ھذا ذكرنا وقد" أمه ولدته كيوم خطيئته من يخرج أن فيه الصالة إال ينھزه ال أحد يأتيه أال المسجد بنائه

 .}سبحان{ في بناءه وذكرنا} عمران

َتانِ  آَيةٌ  َمْسَكنِِھمْ  فِي لَِسَبأٍ  َكانَ  لََقدْ { ] 15: [ اآلية ُكمْ  ِرْزقِ  ِمنْ  ُكلُوا َوِشَمالٍ  َيِمينٍ  َعنْ  َجنَّ َبةٌ  َبْلَدةٌ  لَهُ  َواْشُكُروا َربِّ  َوَربٌّ  َطيِّ
 } َغفُورٌ 

 اسم األصل في وھو ، حي اسم أنه على والتنوين بالصرف وغيره نافع قرأ}  آَيةٌ  َمْسَكِنِھمْ  فِي لَِسَبأٍ  َكانَ  لََقدْ { :  تعالى قوله

 أبو حدثنا قاال حميد بن وعبد كريب أبو حدثنا:  قال الترمذي روى وسلم عليه هللا صلى النبي عن التوقيف بذلك جاء رجل؛

 عليه هللا صلى النبي أتيت:  قال المرادي مسيك بن فروة عن النخعي سبرة أبو حدثنا قال النخعي الحكم بن الحسن عن أسامة

 سأل عنده من خرجت فلما ؛ وأمر قتالھم في لي فأذن ؛ منھم أقبل بمن قومي من أدبر من أقاتل أال ، هللا رسول يا:  فقلت وسلم

 ادع: " فقال أصحابه من نفر في وھو فأتيته فردني أثري في فأرسل:  قال ، سرت قد أني فأخبر ؟" الغطيفي فعل ما: " عني

 رسول يا:  رجل فقال ؛ أنزل ما سبأ في وأنزل:  قال ؛ إليك أحدث حتى تعجل فال يسلم لم ومن منه فاقبل منھم أسلم فمن القوم

 وتشاءم ستة منھم منفتيا العرب من عشرة ولد رجل ولكنه بامرأة وال بأرض ليس:  قال ؟ امرأة أو أرض ؟ سبأ وما ، هللا

 ومذحج وكندة وحمير واألشعريون فاألزد تيامنوا الذين وأما. وعاملة وغسان وجذام فلخم تشاءموا الذين فأما. أربعة منھم

 هللا صلى النبي عن عباس ابن عن ھذا وروي" . وبجيلة خثعم منھم الذين: " قال ؟ أنمار وما هللا رسول يا:  رجل فقال. وأنمار

َ { عمرو وأبو كثير ابن وقرأ. غريب حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال .وسلم عليه  ، للقبيلة اسما جعله ، صرف بغير} لسبأ

. مساكنھا في لكان قال كما كان ولو:  النحاس. }  َمَساِكِنِھمْ  فِي{  بعده بأن قبيلة اسم أنه على واستدل ، عبيد أبي اختيار وھو

 :  الصرف في الشاعر وقال. لمعنىا لھذا بيان زيادة} النمل{ في مضى وقد

 الجواميس جلد أعناقھم عض قد...  سبأ ذرى في وتم الواردون

 :  الصرف غير في آخر وقال

 العرما سيلھا دون من يبنون...  إذ مأرب الحاضرين سبأ من
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 وأبي عبيد أبي اختيار ھيو ، الجمع على العامة قراءة} مساكنھم في{. الھمزة بإسكان} لسبأْ { والجحدري حيوة وأبو قنبل وقرأ

 وقرأ. الكاف فتحوا أنھم إال ، موحدا} مسكِنھم{ وحفص وحمزة إبراھيم وقرأ. واحد بمسكن وليس كثيرة مساكن لھم ألن ؛ حاتم

 اللفظ يجمع ألنه ؛ أبين ھذا في والساكن:  النحاس قال. الكاف كسروا أنھم إال ، كذلك موحدا والكسائي واألعمش يحيى

 ال مصدرا يكون أن:  واألخر. الجمع عن يؤدي واحدا يكون أن:  أحدھما:  تقديران فيه كان" مسكنھم" قلت إذاف ، والمعنى

ُ  َخَتمَ { :  تعالى هللا قال كما ؛ يجمع وال يثني  َمْقَعدِ {  وكذا. موحدا بالسمع فجاء}  أَْبَصاِرِھمْ  َوَعلَى َسْمِعِھمْ  َوَعلَى قُلُوِبِھمْ  َعلَى هللاَّ

 هللا قدرة على دالة عالمة أي ، كان اسم} آية{. سماعا إال مثله يوجد وال ، القياس عن خارج ، مسجد مثل} َمْسِكن{ و}  ِصْدقٍ 

 يھتدوا ولم ، ذلك يمكنھم لم ثمرة الخشبة من يخرجوا أن على اجتمعوا لو الخالئق كل وأن ، خلقھم خالقا لھم أن على تعالى

. قادر عالم من إال تكون ال أنھا على يدل ما ذلك وفي ، وأزھارھا وروائحھا وطعومھا وألوانھا الثمار أجناس اختالف إلى

َتانِ {  وليس}  آَيةٌ {  على الوجه ھذا على فوقف ، محذوف ابتداء خبر يكون أن ويجوز ،}  آَيةٌ {  من بدال يكون أن يجوز}  َجنَّ

 أن ويجوز ، لآلية تفسيرا رفع:  الفراء وقال. محذوف تداءاب خبر ألنه رفع فجنتان ، جنتان اآلية أي:  الزجاج قال. بتمام

 إن:  زيد بن عبدالرحمن وقال. القرآن غير في أيضا الخبر على الجنتين تنصب أن ويجوز ، كان خبر أنھا على" آية" تنصب

 وال حية وال عقربا وال قملة وال برغوثا وال ذبابا وال قط بعوضة فيھا يروا لم أنھم مساكنھم في سبأ ألھل كانت التي اآلية

 ھي اآلية إن:  وقيل. الدواب ماتت بيوتھم إلى نظروا فإذا والدواب القمل ثيابھم في الركب جاءھم وإذا ، الھوام من غيرھا

 أن وروى. قتادة قال ؛ بيدھا تمسھا أن غير من الفواكه أنواع من فيمتلئ مكتل رأسھا وعلى فيھما تمشي المرأة كانت ، الجنتان

 خريفا سبعين في سلحين بنينا نحن:  أحدھما على مكتوب قصران فيھما وجد:  سفيان قال. باليمن جبلين بين كانتا ينالجنت

 شماله عن واألخرى الوادي يمين عن الجنتين إحدى فكانت ؛ ومراح مقيل ، صروح بنينا نحن:  مكتوب اآلخر وعلى ، دائبين

 تستتر ؛ وثمار وأشجار بساتين ذات بالدھم كانت أي ؛ ويسرة يمنة الجنتين من أراد بل اثنين جنتين يرد ولم:  القشيري قال

 قالت أي:  وقيل. النعم تلك من تمكنوا ولكنھم ، أمر ثم يكن ولم ، كلوا لھم قيل أي}  َربُِّكمْ  ِرْزقِ  ِمنْ  ُكلُوا{ . بظاللھا الناس

. الجنتين ثمار من أي}  َربُِّكمْ  ِرْزقِ  ِمنْ { . بالطاعة فاشكروه مالنع ھذه لكم أباح أي ؛ ذلك لھم تعالى هللا أباح قد لھم الرسل

. سبخة غير:  وقيل. الثمار كثيرة أي طيبة بلدة ھذه أي ؛ مستأنف كالم ھذا}  َطيَِّبةٌ  َبْلَدةٌ { . رزقكم ما على يعني}  لَهُ  َواْشُكُروا{

 يستر غفور رب عليكم بھا والمنعم أي}  َغفُورٌ  َوَربٌّ {  .صنعاء ھي:  مجاھد قال. ھوائھا لطيب ھوام فيھا ليس طيبة:  وقيل

 الرزق أن إلى مشيرا المغفرة ذكر إنما:  وقيل. خلقه لجميع ذلك يجمع ولم بلدھم وطيب ذنوبھم مغفرة بين لھم فجمع ، ذنوبكم

 بتكذيب االستئصال عذاب عن بعفوه عليھم امتن إنما:  وقيل. }البقرة{ أول في ھذا في القول مضى. وقد. حرام فيه يكون. قد

 .فاستؤصلوا اإلصرار استداموا أن إلى األنبياء سالف من كذبوه من

ْلَناُھمْ  اْلَعِرمِ  َسْيلَ  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا َفأَْعَرُضوا{ ] 16: [ اآلية َتْيِھمْ  َوَبدَّ َتْينِ  بَِجنَّ  } لِيلٍ قَ  ِسْدرٍ  ِمنْ  َوَشْيءٍ  َوأَْثلٍ  َخْمطٍ  أُُكلٍ  َذَواَتيْ  َجنَّ

 ثالثة سبأ أھل إلى بعث:  ووھب السدي قال مسلمين كانوا أن بعد رسله واتباع أمره عن يعني}  َفأَْعَرُضوا{ :  تعالى قوله

 عليه هللا صلى ومحمد عيسى بين الفترة زمن في وكانوا ، بالحمار يلقب رئيس لھم وكان:  القشيري قال. فكذبوھم نبيا عشر

 وقولھم:  الجوھري وقال. حمار من أكفر:  يقال ولھذا ؛ وكفر فبزق السماء ، إلى رأسه فرفع فمات ولد له كان:  وقيل وسلم

 أجابه فإن ، الكفر إلى دعاه إال أحد بأرضه يمر فال ، عظيما كفرا فكفر أوالد له مات عاد من ، رجل ھو" حمار من أكفر"
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:  وقيل". سبا أيادي تفرقوا: " المثل في قيل ولھذا. بيانه يأتي ما على ؛ البالد في تفرقوا بجنتيھم السيل سال لما ثم. قتله وإال

 وقال. العرم السد سيل:  فالتقدير السد:  عباس ابن عن روي فيما والعرم}  اْلَعِرمِ  َسْيلَ  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{ . منھم والخزرج األوس

 ؛ اليمن وأودية البحر من قيل ، األودية من مسايل إليه جتمعت كانت ؛ سبأ وادي العرم:  قتادة. الوادي اسم العرم:  عطاء

 من ثم الثاني من ثم األعلى من يسقون فكانوا ، بعض فوق بعضھا أبواب ثالثة الردم ذلك في وجعلوا جبلين بين ردما فردموا

 كانوا:  وھب قال. الردم فنقب الفأر عليھم هللا سلط الرسل كذبوا فلما ، أموالھم وكثرت فأخصبوا ؛ حاجاتھم قدر على الثالث

 ؛ ھرة جانبھا إلى ربطوا إال صخرتين بين فرجة يتركوا فلم فأرة سدھم يخرب أنه وكھانتھم علمھم في يجدون أنھم يزعمون

 في ودخلت الصخرة عن استأخرت حتى فساورتھا الھرر تلك بعض إلى حمراء فأرة أقبلت بھم تعالى هللا أراد ما جاء فلما

 وفاض السد بلغ حتى الخلل تلك دخل السيل جاء فلما ؛ يدرون ال وھم للسيل أوھنته حتى السد ونقبت عندھا كانت التي الفرجة

 -  الخلد له يقال الذي وھو ، عليھم السكر نقب الذي الجرذ اسم العرم:  الزجاج وقال. بيوتھم ودفن فغرقھا أموالھم على الماء

:  أبي وابن مجاھد وقال. الفأر أسماء من العرم:  أيضا األعرابي ابن قال وقد. بسببه ألنه إليه السيل فنسب - أيضا قتادة وقال

 بسكون العرم وقيل. الشديد المطر العرم أن أيضا عباس ابن وعن. وھدمه فشقه العد في تعالى هللا أرسله أحمر ماء العرم

 وقاله ؛ المسناة العرم:  شرحبيل بن عمرو لوقا. السالم عليھما ومحمد عيسى بين الفترة في كانوا الضحاك وعن. الراء

 ، شيئين بين حاجز شيء كل العرم:  يزيد بن محمد وقال. عرمة واحدھا ويقال ، لفظھا من لھا واحد وال:  قال ، الجوھري

 ةوالمسنا ، العرم فھو مسناة وجھه وفي جبلين بين مطر من يجتمع وما:  النحاس. عرمة جمع وھو ، السكر يسمى الذي وھو

 تبني الضفيرة المسناة:  الھروي قال. سدوھا جنتاھم رويت فإذا شاؤوا إذا يفتحونھا فكانوا ؛ الجسر مصر أھل يسميھا التي ھي

 وھو ، والسالم الصالة عليه سليمان صاحبة بلقيس بنته سد العرم أن وروي. الماء مفاتح فيھا ألن مسناة سميت ، ترده للسيل

 ، الشدة وھي العرامة من مشتق وھو ، بعض فوق ببعضھا ثالثة أبوابا له وجعلت ، والقار الصخرب بنته ، حمير بلغة المسناة

. منه نالت أي الشجر اإلبل عرمت وكذلك ، عرقته إذا عرما وأعرمه أعرمه العظم وعرمت ، شديد أي ، عارم رجل:  ومنه

 عرم وقد. شرس أي" بالضم" العرام بين عارم يوصب. تعرقته العظم وتعرمت. والشجر العظم من العراق:  بالضم والعرام

 .الجوھري عن ؛ العارم والعرم". بالفتح" عرامة ويعرم يعرم

ْلَناُھمْ { :  تعالى قوله َتْيِھمْ  َوَبدَّ َتْينِ  ِبَجنَّ  التفسير أھل قال. مضافا تنوين بغير}  َخْمطٍ  أُُكلٍ {  عمرو أبو وقرأ}  َخْمطٍ  أُُكلٍ  َذَواَتيْ  َجنَّ

. مرارة فيه شوك ذي كل ھو:  عبيدة أبو وقال. يؤكل حمل له األراك من ضرب الخمط:  الجوھري. األراك الخمط:  والخليل

 واألولى. حمض إذا خمط واللبن. يشتھي ال ما إلى تغير ما كل الخمط:  المبرد. أكله يمكن ال مرارة فيه نبت كل:  الزجاج

 فأما ، عنده بعينه الخمط ھو األكل ألن ؛ منه بدل أو} ـأُكل{ لـ نعت أنه على بالتنوين}  َخْمطٍ  أُُكلٍ  َذَواَتيْ {  القراءة في عنده

 العرب؛ كالم في أحسن واإلضافة:  األخفش وقال. مرارة أكل أو حموضة أكل ذواتي تقديرھا يكون أن جوازھا فباب اإلضافة

 فھو طعمه يتغير ولم الحلب حالوة عنه ذھب ذاإ اللبن أن عبيد أبو وذكر الحامض اللبن:  والخمط خز ثوب:  قولھم نحو

. فوھة فھو الحالوة طعم فيه كان فإذا ، ممحل فھو طعم من شيئا أخذ فإن ، وخميط خامط فھو الريح من شيئا أخذ وإن سامط؛

 نزعت إذا:  خمطا أخمطھا الشاة وخمطت. التطم أي البحر وتخمط. وتكبر غضب أي فالن وتخمط. ھدر:  الفحل وتخمط

 كريح اإلدراك ريح أخذت قد التي الخمر:  والخمطة. سميط فھي وشويتھا شعرھا نزعت فإن ، خميط فھي وشويتھا دھاجل
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:  ويقال ، خمطة للحامضة يقال. الكاتب أدب في القتبي وقال. الجوھري قاله ؛ الحامضة ھي ويقال. بعد تدرك ولم التفاح

 :  وأنشد ؛ الريح من شيئا أخذت قد التي الخمطة

 شھابھا الشروب يكوي خلة وال...  بخمطة ليست النيء كماء عقار

 ، وسلم عليه هللا صلى النبي منبر اتخذ منه" ؛ طوال منه أعظم أنه إال بالطرفاء شبيه ھو:  الفراء قال}  َوأَْثلٍ { :  تعالى قوله

. الخشب األثل:  الحسن وقال. أثالث عوالجم أثلة الواحدة ، الطرفاء كورق وورقه ، األبواب منه يتخذ غليظة أصول ولألثل

. الذھب:  النضار. النضار شجر ھو:  عبيدة أبو وقال. السمر ھو وقيل. بفيد رأيته الطرفاء يشبه الخشب من ضرب ھو:  قتادة

. النحاس ذكره ؛ السمر ھو:  الفراء قال}  َقلِيلٍ  ِسْدرٍ  ِمنْ  َوَشْيءٍ { . نضار قدح:  ومنه ، قصاع منه يعمل خشب:  والنضار

 الذي وھو ، يؤكل ال عفص ثمر وله للغسول ورقه يصلح وال به ينتفع ال بري:  سدران الشجر من السدر:  األزھري وقال

 من القوم شجر بينما:  قتادة قال. العناب شجر يشبه غسول وورقه النبق وثمره الماء على ينبت سدر:  والثاني. الضال يسمى

. والسدر والطرفاء األراك بدلھا وأنبت المثمرة أشجارھم فأھلك ، بأعمالھم الشجر شر من تعالى هللا صيره إذ شجر خير

:  تعالى كقوله وھو ، الجنة لفظ أطلق األولى مقابلة في الثانية وقعت لما ولكن وبستانا جنة تسمى ال البوادي وأشجار:  القشري

 .والسدر واألثل الخمط من ذكر ما جملة إلى}  َقلِيلٍ {  ولهق يرجع أن ويحتمل}  ِمْثلَُھا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ { 

 } اْلَكفُورَ  إاِلَّ  ُنَجاِزي َوَھلْ  َكَفُروا بَِما َجَزْيَناُھمْ  َذلِكَ { ] 17: [ اآلية

. بكفرھم ذلك جزيناھم أي ؛ نصب}  َذلِكَ {  وموضع. كفرھم جزاء التبديل ھذا أي}  َكَفُروا ِبَما َجَزْيَناُھمْ  َذلِكَ { :  تعالى قوله

 وقرأ. فاعله يسم لم ما على رفعا}  اْلَكفُورَ {  ، مفتوحة وزاي مضمومة بياء} ُيَجاَزى{ العامة قراءة}  اْلَكفُورَ  إاِلَّ  ُنَجاِزي َوَھلْ {

:  قاال ، حاتم وأبو عبيد أبو واختاره ، بالنصب} الكفورَ { ، الزاي وكسر بالنون} ُنجاِزي{:  والكسائي وحمزة وحفص يعقوب

 آدم تعالى هللا خلق:  قائل قال ولو ، بين فيه والمعنى ، واسع ھذا في واألمر:  النحاس. جوزوا يقل ولم}  َجَزْيَناُھمْ {  قبله ألن

 .واحدا المعنى لكان ، طين من آدم خلق:  آخر وقال ، طين من وسلم عليه هللا صلى

 يذكر ولم بالكفور المجازاة تعالى هللا خص لم:  يقال أن وھو ، منه أشد السورة ھذه في ليس سؤال اآلية ھذه في:  مسألة

. كفر من إال واإلھالك اإلصطالم ھو الذي الجزاء بھذا يجازى ليس:  قوم فقال ؛ ھذا في العلماء فتكلم ؟ المعاصي أصحاب

 فالمؤمن ؛ عمله سوء بكل ىيجاز والكافر ، سيئاته عنه تعالى هللا يكفر المؤمن أن وذلك ؛ يعاقب بمعنى يجازى:  مجاھد وقال

 خالف قطرب وقال. الحساب يناقش فال المؤمن وأما ، الحساب في المناقشة ھو:  طاوس وقال. يئاب ألنه يجازى وال يجزى

 في قيل ما وأولى:  النحاس. بالكبائر وعمل بالنعم كفر من على المعنى:  وقال ، الكفار غير المعاصي أھل في فجھلھا ، ھذا

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة وعن. بمثل مثال قال الحسن أن:  فيھا روي ما أجلو اآلية ھذه

ً  ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ { :  وعز جل قوله فأين ، هللا نبي يا:  فقلت" ھلك حوسب من: " يقول وسلم  ذلك إنما: " قال}  َيِسيراً  ِحَسابا

 ما ويحبط عليھا ويحاسب أعماله على يكافأ الكافر أن:  وشرحه ، صحيح إسناد ذاوھ" . ھلك الحساب نوقش ومن العرض

 ومعنى}  اْلَكفُورَ  إاِلَّ  ُنَجاِزي َوَھلْ { :  الثاني وفي}  َكَفُروا ِبَما َجَزْيَناُھمْ  َذلِكَ { :  األول في تعالى قوله ھذا ويبين ؛ خير من عمل
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. }جزى{ بمعنى يقع} جازى{ كان وإن ، اللغة حقيقة فھذا ؛ وفيناھم. }زيناھمج{ ومعنى ، عمله عمل بكل يكافأ: } ُيَجازى{

 .مجازا

ْرَنا َظاِھَرةً  قُرىً  فِيَھا َباَرْكَنا الَّتِي اْلقَُرى َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ  َوَجَعْلَنا{ ] 18: [ اآلية ْيرَ  فِيَھا َوَقدَّ ً  لََيالِيَ  فِيَھا ِسيُروا السَّ اما  } آِمنِينَ  َوأَيَّ

 التي والقرى. والشأم اليمن بين يعني:  الحسن قال}  َظاِھَرةً  قُرىً  فِيَھا َباَرْكَنا الَِّتي اْلقَُرى َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ  َوَجَعْلَنا{ :  تعالى هقول

. اءوالم والثمر بالشجر فيھا بورك قرية وسبعمائة آالف أربعة كانت إنھا قيل:  والبركة. وفلسطين واألردن الشام:  فيھا بورك

 معنى:  قتادة وقال. والشام المدينة بين يريد:  عباس ابن قال}  َظاِھَرةً  قُرىً { . العدد بكثرة}  فِيَھا َباَرْكَنا{  يكون أن ويحتمل

 ، بسوق قرية ميل كل على كان:  وقيل. قرية في فيبيتون ويروحون قرية في فيقيلون يغدون ، طريق على متصلة: }  َظاِھَرةً {

 بيتھا تأتي فال بمغزلھا تلتھي ثم مكتلھا رأسھا وعلى مغزلھا معھا تخرج المرأة كانت:  الحسن قال. الطريق أمن سبب وھو

 قيل إنما:  وقيل. المبرد قال ، مرتفعة أي}  َظاِھَرةً {  وقيل. كذلك واليمن الشام بين ما فكان ، الثمار كل من مكتلھا يمتلئ حتى

 أمر ھذا:  يقال ، معروفة أي ظاھرة قرى فكانت ، األخرى لك ظھرت ھذه عن خرجت إذا أي ، لظھورھا}  َظاِھَرةً {  لھا

ْرَنا{ . معروف أي ظاھر ْيرَ  فِيَھا َوَقدَّ  إلى منزل من مقدرا سيرا فيھا باركنا التي القرى وبين قراھم بين السير جعلنا أي}  السَّ

 وإنما. أخرى قرية في والمبيت قرية في المقيل يكون حتى يوم نصف قريتين كل بين جعلنا أي ، قرية إلى قرية ومن ، منزل

. أراد أينما ونزل المشقة نفسه على يحمل لم واألمن الزاد وجد فإذا ، الطريق ولخوف والماء الزاد لعدم السير في اإلنسان يبالغ

 أرادوا إذا مقاصدھم إلى فيھا يسيرون واكان أي ، تمكين أمر فھو المسافة ھذه في أي ، فيھا سيروا لھم وقلنا أي}  فِيَھا ِسيُروا{ 

ً  لََيالِيَ { . القول إضمار وفيه ، الخبر بمعنى أمر فھو ، آمنين اما  لََيالِيَ { :  وقال. الحال على نصب}  آِمِنينَ {  ظرفان}  َوأَيَّ

 ً اما :  قتادة قال. إليه يحتاجون ام لوجود السفر طول إلى يحتاجون ال كانوا أي ؛ أسفارھم قصر على تنبيھا النكرة بلفظ} َوأَيَّ

 ولو ، بعضا بعضھم يحرك ال أمان في أشھر أربعة مسيرة يسيرون وكانوا ، ظلماء وال جياع وال خائفين غير يسيرون كانوا

 .يحركه ال أبيه قاتل الرجل لقي

َنا َفَقالُوا{ ] 19: [ اآلية ْقَناُھمْ  أََحاِديثَ  َعْلَناُھمْ َفجَ  أَْنفَُسُھمْ  َوَظلَُموا أَْسَفاِرَنا َبْينَ  َباِعدْ  َربَّ قٍ  ُكلَّ  َوَمزَّ  لُِكلِّ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  ُمَمزَّ
ارٍ   } َشُكورٍ  َصبَّ

َنا َفَقالُوا{ :  تعالى قوله  األسفار طول تمنوا العافية على يصبروا ولم الراحة وسئموا وطغوا بطروا لما}  أَْسَفاِرَنا َبْينَ  َباِعدْ  َربَّ

ا لََنا ُيْخِرجْ  َربَّكَ  لََنا َفاْدعُ { :  ، إسرائيل بني كقول ؛ معيشةال في والكدح  بن وكالنضر. اآلية}  َبْقلَِھا ِمنْ  اأْلَْرضُ  ُتْنِبتُ  ِممَّ

َماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَْيَنا َفأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ { :  قال حين الحارث  وقتل ، وتعالى تبارك هللا ابهفأج}  السَّ

 يركبون ومفاوز فلوات الشام وبين بينھم وجعل ، ممزق كل ومزقوا الدنيا في تبددوا ھؤالء فكذلك ؛ صبرا بالسيف بدر يوم

َنا{  العامة وقراءة. األزواد ويتزودون الرواحل فيھا  ألن ، به مفعول ألنه منصوب وھو ، مضاف نداء أنه على بالنصب}  َربَّ

:  عامر ابن عن وھشام محيصن وابن عمرو وأبو كثير ابن وقرأ. أسفارھم في المباعدة سألوا}  َباِعدْ { . ودعوت ناديت:  ناهمع

َنا{   أبو وقرأ. وقرب قارب:  تقول كما ، المعنى في واحد وبعد وباعد:  النحاس. التبعيد من} َبَعد{ الدعاء على كذلك}  َربَّ

َنا{ :  عباس ابن عن ويروى ، ويعقوب عاصم بن ونصر العالية ووأب الحنفية ابن ومحمد صالح  العين بفتح} باَعدَ { رفعا}  َربُّ
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 لقد:  وبطرا أشرا فقالوا أسفارھم لھم قربنا:  يقول تعالى هللا كأن ، أسفارنا بين ربنا باعد لقد:  تقديره ، الخبر على والدال

 وعجبا بطرا القرب ذلك من أقرب طلبوا إنما التبعيد طلبوا ما ألنھم:  قال تمحا أبو القراءة ھذه واختار. أسفارنا علينا بوعدت

َنا{  عباس ابن عن وتروى عمر بن وعيسى يعمر بن يحيى وقراءة. كفرھم مع  ، ألف غير من العين بشد}  أَْسَفاِرَنا َبْينَ  َبُعدَ  َربَّ

 َبْينَ  َبُعدَ {  البصري الحسن أخى الحسن أبي بن سعيد وقراءة. أسفارھم بين باعد ربھم أن شكوا:  قال عباس ابن وفسرھا

َنا}{  أَْسَفاِرَنا  يتصل بعدما ، أي ، بالفعل} بين{ ورفع}  أَْسَفاِرَنا َبْينَ  َبُعدَ { :  فقالوا ذلك بعد أخبروا ثم ، مضاف نداء}  َربَّ

 في وتقديره ، ظرف على} بين{ تنصب أنك إال العين ضم في قبلھا التي مثل سادسة قراءة إسحاق وأبو الفراء وروى. بأسفارنا

 كما ، األخرى من أجود إحداھا يقال أن يجز لم معانيھا اختلفت إذا القراءات وھذه:  النحاس. أسفارنا بين سيرنا بعد:  العربية

 وخبر ، وأشرا بطرا أسفارھم بين يبعد أن ربھم دعوا أنھم عنھم خبر ولكن ، معانيھا اختلفت إذا اآلحاد أخبار في ذلك يقال ال

 أي}  أََحاِديثَ  َفَجَعْلَناُھمْ {  بكفرھم أي}  أَْنفَُسُھمْ  َوَظلَُموا{ . عباس ابن قال كما ، وشكوا به خبروا بھم ذلك فعل لما أنھم عنھم

ْقَناُھمْ { . أحاديث ذوي:  العربية في وتقديره ، بأخبارھم يتحدث قٍ  ُكلَّ  َوَمزَّ  قال. وتمزقوا. تفرقوا قھملح ما لحقھم لما أي}  ُمَمزَّ

: فتقول المثل بھم تضرب العرب وكانت ، بتھامة وخزاعة ، بعمان واألسد ، بالشام وغسان ، بيثرب األنصار فلحقت:  الشعبي

 عن يصبر الذي الصبار}  َشُكورٍ  َصبَّارٍ  لُِكلِّ  آَلياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ { . وطرقھا سبأ مذاھب أي ، سبأ وأيادي سبأ أيدي تفرقوا

}  َشُكورٍ { . كذا عن صبار إال فيه يستعمل لم المعصية عن صبر أنه أردت فإن. االسم بھذا يمدح صابر تكثير وھو ، المعاصي

 .}البقرة{ في المعنى ھذا مضى وقد ؛ لنعمه

قَ  َولََقدْ { ] 20: [ اآلية َبُعوهُ  َظنَّهُ  إِْبلِيسُ  َعلَْيِھمْ  َصدَّ ً  إاِلَّ  َفاتَّ  } ُمْؤِمنِينَ الْ  ِمنَ  َفِريقا

قَ  َولََقدْ { :  تعالى قوله  وابن كثير وابن عمرو وأبو ونافع وشيبة جعفر أبو قرأ:  قراءات أربع فيه}  َظنَّهُ  إِْبلِيسُ  َعلَْيِھمْ  َصدَّ

قَ  َولََقدْ {  ، مجاھد عن ويروى عامر :  الزجاج قال. ظنه في أي ؛ بالنصب}  َظنَّهُ {  بالرفع}  إِْبلِيسُ {  بالتخفيف}  َعلَْيِھمْ  َصدَّ

:  علي أبو وقال. الظرف على أو المصدر على فنصب ؛ ظنه في صدق إذ ظنه ظنا عليھم صدق" أي المصدر على وھو

ُھمْ { :  وقال}  اْلُمْسَتقِيمَ  ِصَراَطكَ  لَُھمْ  أَلَْقُعَدنَّ { :  قال إذ ظنه الذي الظن صدق أي ؛ به مفعول ألنه نصب} َظنَّه{  أَلُْغِوَينَّ

 وثاب بن يحيى عباس ابن وقرأ. الحديث في أي ، الحديث صدق:  ويقال ، به المفعول إلى الصدق تعدية ويجوز ؛} َمِعينَ أَجْ 

 كما فكان ظنا ظن:  مجاھد قال. عليه الفعل بوقوع بالنصب}  َظنَّه{  بالتشديد} صدق{:  والكسائي وحمزة وعاصم واألعمش

: حاتم أبو قال. بالرفع}  َظنَّه{  بالنصب} إبليسَ { بالتخفيف} عليھم صَدق{ ھجھاجال وأبو محمد بن جعفر وقرأ. ظنه فصدق ظن

} إبليسَ } {صدق{ فاعل الظن وجعل الزجاج وذكرھا الفراء القراءة ھذه أجاز وقد. أعلم تعالى وهللا ، عندي القراءة لھذه وجه ال

} على{و. إبليس ظن عليھم صدق ولقد:  قال فكأنه ، ظنه فصدق شيئا فيھم ظنه له سول إبليس أن:  والمعنى ؛ به مفعول

 على الصلة من. شيء تقدم الستحالة بالظن تتعلق وال ، بك ظننته فيما عليك صدقت:  تقول كما ،} صدق{ بـ متعلقة

قَ  َولََقدْ { :  الرابعة والقراءة. الموصول  يكون أن على} صدق{ يف التخفيف مع ، والظن إبليس برفع}  َظنَّهُ  إِْبلِيسُ  َعلَْيِھمْ  َصدَّ

 قوما إال مسلمين كانوا أن بعد وبدلوا وغيروا كفروا أي ، سبأ أھل في ھذا:  قيل ثم. االشتمال بدل وھو إبليس من بدال ظنه

 الحسن وقال. مجاھد قال ؛ تعالى هللا أطاع من إال كلھم الناس على ظنه إبليس صدق أي ، عالم ھذا:  وقيل. برسلھم آمنوا منھم

 أضعف فالذرية أصبت ما األبوين من أصبت إذ أما:  إبليس قال إبليس وھبط حواء ومعه الجنة من السالم عليه آدم أھبط لما: 
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قَ  َولََقدْ { :  تعالى هللا فأنزل ، إبليس من ظنا ذلك فكان! وأضعف :  قال إبليس إن:  عباس ابن وقال. }  َظنَّهُ  إِْبلِيسُ  َعلَْيِھمْ  َصدَّ

َتهُ  أَلَْحَتِنَكنَّ {  شيء كل تحرق والنار طين من آدم وخلق نار من خلقت يَّ :  أسلم بن زيد وقال. عليھم ظنه فصدق}  َقلِيالً  إاِلَّ  ُذرِّ

 عليھم فصدق منه ظنا ، شاكرين أكثرھم تجد ال علي وفضلتھم وشرفتھم كرمتھم الذين ھؤالء أرأيت رب يا قال إبليس إن

َبُعوهُ { . ظنه فصدق ، أطاعوه أضلھم وإن أجابوه أغواھم إن أنه ظن إنه:  الكلبي وقال. ظنه إبليس  ما:  الحسن قال}  َفاتَّ

ً  إاِلَّ { . بوسوسته ظن كما فكان ظنا ظن وإنما بعصا وال بسوء ضربھم : قوالن وفيه ، االستثناء على نصب}  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َفِريقا

 من سلم ما أي ، المعاصي بعض في إلبليس وينقاد يذنب من ؤمنينالم من كثيرا ألن ، المؤمنين بعض به يراد أنه أحدھما

 ھم:  قال أنه فعنه عباس ابن فأما}  ُسْلَطانٌ  َعلَْيِھمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي إِنَّ { :  تعالى بقوله المعنى وھو فريق إال أيضا المؤمنين

:  ل قيل ؟ الغيب يعلم ال وھو ظنه صدق إبليس علم كيف:  قيل فإن ، للتبعيض ال للتبيين ھذا على" من" فـ ، كلھم المؤمنون

 أجيب ما وھو آخر وجواب. ظن ما تحقيق له وقع وقد ، ذريته في ذلك مثل له ينفذ أنه ظنه على غلب نفذ ما آدم في له نفذ لما

 أنه فظن ، واالستطاعة القوة فأعطي}  َوَرِجلِكَ  ْيلِكَ ِبخَ  َعلَْيِھمْ  َوأَْجلِبْ  ِبَصْوِتكَ  ِمْنُھمْ  اْسَتَطْعتَ  َمنِ  َواْسَتْفِززْ { :  تعالى قوله من

 َعلَْيِھمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي إِنَّ { :  وقال الجنة إلى يتبعونه. نسل له سيكون وأنه آدم على تأب أنه رأى فلما ، بذلك كلھم يملكھم

 سلطان من يديه في وضع لما ، آدم تبع من أكثر تبعه أن فظن ؛ عاتب وآلدم تبعا له أن علم}  اْلَغاِوينَ  ِمنَ  اتََّبَعكَ  َمنِ  إاِلَّ  ُسْلَطانٌ 

 ، الشھوات تلك أعينھم في وزين فيھم نفخ حيث ظن ما على فخرج ، اآلدميين أجواف في الشھوات ووضعت ، الشھوات

 .أعلم وهللا ، ظنه الذي عليھم فصدق ، والخدائع باألماني إليھا ومدھم

 }َحفِيظٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوَربُّكَ  َشكٍّ  فِي ِمْنَھا ُھوَ  ِممَّنْ  بِاآْلِخَرةِ  ُيْؤِمنُ  َمنْ  لَِنْعلَمَ  إاِلَّ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  هُ لَ  َكانَ  َوَما{ ] 21: [ اآلية

:  والسلطان. التزيينو الدعاء منه كان وإنما ، الكفر على إبليس يقھرھم لم أي}  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  لَهُ  َكانَ  َوَما{ :  تعالى قوله

 لَِنْعلَمَ  إاِلَّ { . ودليل حجة عن ال ؛ نفس وھوى وتقليد بشھوة اتبعوه وإنما ، بھا يستتبعھم حجة له تكن لم أي ، الحجة وقيل. القوة

. وتعالى تبارك علمه فقد الغيب فأما ، والعقاب الثواب به يقع الذي الشھادة علم يريد}  َشكٍّ  فِي ِمْنَھا ُھوَ  ِممَّنْ  ِباآْلِخَرةِ  ُيْؤِمنُ  َمنْ 

 إاِلَّ { :  قوله وليس ، وعندكم قولكم على}  ُشَرَكاِئيَ  أَْينَ { :  قال كما ؛ عندكم ذلك لنعلم إال:  المعنى يكون أن الفراء ومذھب

 ، لنعلم إال سلطانا له جعلنا وما أي ؛ المعنى على محمول ھو إنما ظاھره في}  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  لَهُ  َكانَ  َوَما{  جواب}  لَِنْعَلمَ 

 كان ما أي ، متصل ھو وقيل. لكن بمعنى}  إاِلَّ {  فـ ، لنعلم بوسوسته ابتليناھم ولكنا عليھم له سلطان ال أي ، منقطع فاالستثناء

 ُكْنُتمْ { :  كقوله ، سلطان من عليھم وماله أي ؛ زائدة}  َكانَ { :  وقيل. االبتالء ليتم عليھم سلطناه أنا غير ، سلطان من عليھم له

ةٍ  َخْيرَ  . سلطان من الكفار أولئك على إلبليس كان وما:  قال سبأ بقصة منه طرف اتصل لما:  وقيل. أمة خير أنتم أي}  أُمَّ

 ، الحطب تحرق النار:  تقول كما وھو ، لنظھر إال}  لَِنْعلَمَ  إاِلَّ { :  وقيل. عليھم سلطان السابق قضائنا في له كان وما: وقيل

 لنظھر أي ، صاحبه يحرق أيھما لنعلم والحطب النار نجرب حتى تعال األول فيقول ؛ النار يحرق الحطب بل ال آخر فيقول

َما{ :  كقوله ؛ والمالئكة أولياؤنا ليعلم أي:  وقيل. أنتم لتعلموا إال:  وقيل. ذلك لھم معلوما كان وإن ذلك  ُيَحاِرُبونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إِنَّ

 َ ُ  لَِيِميزَ { :  كقوله ؛ ليميز أي:  وقيل. ورسوله هللا أولياء يحاربون أي}  َوَرُسولَهُ  هللاَّ يِّبِ  ِمنَ  اْلَخِبيثَ  هللاَّ  ھذا مضى وقد}  الطَّ

 بكل عالم أنه أي}  يظٌ َحفِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوَربُّكَ { . فاعله يسم لم ما على}  لَِنْعلَمَ  إاِلَّ {  الزھري وقرأ. وغيرھا} البقرة{ في المعنى

 .عليه يجازيه حتى العبد على شيء كل يحفظ:  وقيل. شيء
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا قُلِ { ] 22: [ اآلية ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْملُِكونَ  ال هللاَّ َماَواتِ  فِي َذرَّ  ِمنْ  فِيِھَما لَُھمْ  َوَما األَْرِض  فِي َوال السَّ
 } َظِھيرٍ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  لَهُ  َوَما ِشْركٍ 

 آثار من سبأ وقصة وسليمان داود أمر من ذكره مضى الذي ھذا أي}  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا قُلِ { :  تعالى قوله

 أي:  إضمار وفيه ، توبيخ خطاب وھذا. ذلك من شيء على قدرة شركائكم. عند ھل المشركين لھؤالء محمد يا فقل ، قدرتي

 ، ذلك يملكون ال فإنھم ، عليكم وتعالى تبارك هللا قضاه ما عنكم لتدفع أو لتنفعكم هللا دون من لكم آلھة أنھم زعمتم الذين ادعوا

ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْملُِكونَ  ال{  َماَواتِ  فِي َذرَّ  من ھؤالء من  ما أي}  ِھيرٍ ظَ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  لَهُ  َوَما ِشْركٍ  ِمنْ  فِيِھَما لَُھمْ  َوَما األَْرِض  فِي َوال السَّ

 .محال غيره وعبادة ، يعبد الذي فھو ؛ باإليجاد المنفرد هللا بل ، شيء خلق على معين

َفاَعةُ  َتْنَفعُ  َوال{ ] 23: [ اآلية عَ  إَِذا َحتَّى لَهُ  أَِذنَ  لَِمنْ  إاِلَّ  ِعْنَدهُ  الشَّ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ  اْلَحقَّ  َقالُوا َربُُّكمْ  َقالَ  َماَذا َقالُوا قُلُوِبِھمْ  َعنْ  فُزِّ

 }اْلَكِبيرُ 

َفاَعةُ  َتْنَفعُ  َوال{ :  تعالى قوله }  أَِذنَ {  العامة قراءة}  لَهُ  أَِذنَ  لَِمنْ  إاِلَّ { . هللا عند أي}  ِعْنَدهُ { . وغيرھم المالئكة شفاعة أي}  الشَّ

 ھو واآلذن. فاعله يسم لم ما على الھمزة بضم}  أَِذنَ {  لكسائيوا وحمزة عمرو أبو وقرأ. أوال تعالى هللا لذكر ؛ الھمزة بفتح

عَ  إَِذا َحتَّى{ . لھم المشفوع إلى ترجع أن ويجوز ، الشافعين إلى ترجع أن يجوز} َمن{و. تعالى هللا  ابن قال}  قُلُوِبِھمْ  َعنْ  فُزِّ

 إن أي ؛ القيامة يوم الغطاء قلوبھم عن فكش:  مجاھد. الخوف من فيھا ما أخرج:  قطرب. الفزع قلوبھم عن خلي:  عباس

 لألنبياء يأذن تعالى هللا أن إال ؛ واألصنام واألنبياء المالئكة من هللا دون من المعبودين ھؤالء أحد من تكون ال الشفاعة

 في لھم أذن إذا أنه:  لمعنىوا}  ُمْشفِقُونَ  َخْشَيِتهِ  ِمنْ  َوُھمْ { :  قال كما ؛ هللا من الفزع غاية على وھم الشفاعة في والمالئكة

 تقصير، فيه لھم أذن ما تنفيذ في يقع أن والخوف الھائل األمر من الحال بتلك يقترن لما ؛ فزعوا هللا كالم عليھم وورد الشفاعة

 فيقولون ، به هللا رأم ماذا أي}  َربُُّكمْ  َقالَ  َماَذا{ :  باإلذن الوحي عليھم يوردون الذين وھم فوقھم للمالئكة قالوا عنھم سري فإذا

 أن يجوز ثم. يريد بما عباده في يحكم أن فله}  اْلَكِبيرُ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ { . للمؤمنين الشفاعة في لكم أذن أنه وھو}  اْلَحقَّ  َقالُوا{ :  لھم

 إال عنده الشفاعة نفعت وال أي ؛ إضمار الكالم وفي. اآلخرة في يكون أن ويجوز ، أقوام شفاعة في الدنيا في لھم إذنا ھذا يكون

 ھذا:  وقيل. باالنقياد أجاب قلوبھم عن الفزع ذھب إذا حتى ، تعالى هللا لكالم تھيبا اإلذن من عليه ورد لما ففزع له أذن لمن

 ، فزعون اليوم ھم الذين المالئكة من إال الشفاعة تنفع ال أي ؛ تعالى الرب به يأمر أمر كل في للمالئكة اليوم يكون الفزع

 قضى إذا: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن الترمذي صحيح وفي. والشياطين الجمادات دون تعالى  يعونمط

 ربكم قال ماذا قالوا قلوبھم عن فزع فإذا صفوان على سلسلة كأنھا لقول خضعانا بأجنحتھا المالئكة ضربت أمرا السماء في هللا

 قال سمعان بن النواس وقال. صحيح حسن حديث:  قال" بعض فوق بعضھم والشياطين -  لقا -  الكبير العلي وھو الحق قالوا

 من خوفا شديدة رعدة أو رجفة منه السموات أخذت بالوحي تكلم باألمر يوحي أن أراد إذا هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 تعالى هللا فيكلمه جبريل رأسه يرفع من أول كونفي سجدا تعالى  وخروا صعقوا ذلك السموات أھل سمع فإذا تعالى هللا

 قال جبريل فيقول جبريل يا ربنا قال ماذا مالئكتھا سأله بسماء مر كلما بالمالئكة جبريل يمر ثم أراد ما وحيه من له ويقول

 عن البيھقي وذكر ".تعالى هللا أمره ، حيث بالوحي جبريل فينتھي جبريل قال كما كلھم فيقول قال -  الكبير العلى وھو الحق

عَ  إَِذا َحتَّى{ :  تعالى قوله في عباس ابن  ، الوحي منه يستمعون السماء من مقعه الجن من قبيل لكل كان:  قال}  قُلُوِبِھمْ  َعنْ  فُزِّ
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 قلوبھم عن فزع فإذا صعقوا إال سماء أھل على ينزل فال ، الصفوان على السلسلة كإمرار صوت له سمع الوحي نزل إذا وكان

 والكھنة الكھنة به فيخبرون الجن فتسمعه كذا ويكون كذا العام يكون يقول ثم ، الكبير العلي وھو الحق قالوا ربكم قال ماذا قالوا

 حين العرب فقالت بالشھب دحروا وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا بعث فلما ؛ كذلك فيجدونه وكذا كذا العام يكون يقولون الناس

  ، بقرة يوم كل ينحر البقر وصاحب ، بعيرا يوم كل ينحر اإلبل صاحب فجعل ، السماء في من ھلك:  بذلك الجن تخبرھم لم

 على أمسكوا! الناس أيھا:  العرب أعقل وكانت ثقيف فقالت أموالھم في أسرعوا حتى ؛ شاة يوم كل ينحر الغنم وصاحب

 والقمر والشمس ھي كما النجوم من معالمكم ترون لستمأ ، بانتثار ليس ھذا وإن ، السماء حيث من يمت لم فإنه ، أموالكم

 فلما يشمھا فجعل ، بھا فأتوه أرض كل تربة من فأتوني ، حدث اليوم األرض في حدث لقد:  إبليس فقال قال! والنھار والليل

 مرفوعا المعنى ھذا مضى وقد. بعث قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإذا فنصتوا ؛ الحدث جاء ھنا ھا من قال مكة تربة شم

 إن ذلك بيان} الجن{ سورة في ويأتي ، بھا وإحراقھم بالشھب رميھم في أيضا القول ومعنى ،} الحجر{ صورة في مختصرا

 خمسمائة فترة السالم عليھما ومحمد عيسى بين كان:  وكعب الكلبي وقال. الساعة قيام من يفزعون إنما:  وقيل. تعالى هللا شاء

 فلما ، بالرسالة جبريل تعالى هللا كلم وسلم عليه هللا صلى محمدا تعالى هللا بعث فلما ، الرسل فيھا يءيج ال سنة وخمسون

 سماء بكل يمر جعل السالم عليه جبريل انحدر فلما ، سمعوا مما فصعقوا ، قامت قد الساعة أنھا ظنوا الكالم المالئكة سمعت

 العلي وھو الحق قال قالوا ولكنھم قال ما يدروا فلم ربكم قال ذاما لبعض بعضھم ويقول رؤوسھم فيرفعون عنھم فيكشف

 الذين المعقبات المالئكة إن:  الضحاك وقال. الساعة أشراط من السموات أھل عند السالم عليه محمدا أن وذلك الكبير،

 الذين فيحسب شديد صوت لھم سمع انحدروا فإذا ، وتعالى تبارك الرب يرسلھم ، أعمالھم يكتبون األرض أھل إلى يختلفون

 هللا من تنبيه وھذا. الساعة أمر من ليس أنه يعلموا حتى ويصعقون سجدا فيخرون ، الساعة أمر من أنه المالئكة من أسفل ھم

 ، صعقوا وسمعوا لھم أذن فإذا ، لھم يؤذن حتى ألحد يشفعوا أن يمكن ال ورفعتھم اصطفائھم مع المالئكة أن وإخبار تعالى

:  ومجاھد زيد وابن الحسن وقال. بالقيامة تعترفون وال الشفاعة أنتم تؤملون كيف أو األصنام تشفع فكيف ، لھمحا ھذه وكان

 عليھم للحجة إقامة ، الموت نزول عند اآلخرة في:  زيد وابن ومجاھد الحسن قال. المشركين قلوب عن الفزع كشف إذا حتى

 قال قالوا أي ، اإلقرار ينفعھم ال حين فأقروا ، الكبير العلي وھو الحق الواق الدنيا في ربكم قال ماذا:  لھم المالئكة قالت

عَ {  العامة وقراءة.الحق عَ {  عباس ابن وقرأ. }  قُلُوِبِھمْ  َعنْ  فُزِّ  هللا اسم إلى يرجع ضمير وفاعله الفاعل مسمى}  قُلُوِبھم َعنْ  فُزِّ

:  القراءتين في والمعنى ، وتعالى تبارك  المعنى في والفعل ، عرف موضع في والمجرور فالجار للمفعول بناه ومن. تعالى

 ، العامة قراءة مثل} فُزغَ {:  الحسن وقرأ. يشكوه ما عنه أزال إذا ، أشكاه:  ومثله. بيانه تقدم حسبما ، قلوبھم عن الفزع أزيل

} فُزغَ { معنى وكذا. كذا إلى كذا عن انصرف:  كقولك وھو ؛ أيضا رفع موضع في والمجرور والجار ، الزاي خفف أنه إال

 والغين بالراء" فرغ" أيضا وعنھما. وقتادة أيضا الحسن عن رويت ، الفاعل مسمى غير ، والتخفيف المعجمة والغين بالراء

 يرجع ذلك وإلى ، والخوف الفزع من فرغھا أي ، عنھا كشف أي قلوبھم تعالى هللا فرغ:  والمعنى ، الفاعل مسمى المعجمة

غِ { أيضا الحسن وعن القراءة ھذه على ، للمفعول ناءالب   .بالتشديد} فُرَّ
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َماَواتِ  ِمنَ  َيْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُلْ { ] 24: [ اآلية ُ  قُلِ  َواألَْرِض  السَّ ا هللاَّ اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ  } ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أَوْ  ُھدىً  لََعلَى إِيَّ

َماَواتِ  ِمنَ  َيْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُلْ { :  تعالى قوله  ذلك قرر الرب عليه يقدر مما ذرة مثقال يملكون ال آلھتھم أن ذكر لما}  َواألَْرِض  السَّ

َماَواتِ  ِمنَ  َيْرُزقُُكمْ  َمنْ {  للمشركين محمد يا قل:  فقال  أي ؛ السموات من الكائنة األرزاق ھذه لكم يخلق من أي}  َواألَْرِض  السَّ

 ال أي والنبات الماء عن األرض من الخارجة أي}  َواألَْرِض { . المنافع من فيھا وما والنجوم والقمر والشمس المطر عن

 يرزقنا هللا إن:  قالوا وإن نفوسكم في ما يعلم الذي ذلك يفعل هللا إن فقل ، ندري ال فيقولون - آلھتنا فعل ھذا يقولوا أن يمكنھم

ا{ . يعبد أن ينبغي الذي بأنه الحجة تقررت فقد اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ  في اإلنصاف وجه على ھذا}  ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أَوْ  ُھدىً  لََعلَى إِيَّ

 بل ، واحد أمر على وأنتم نحن ما:  والمعنى. كاذب صاحبه وأن صادق أنه يعلم وھو ، كاذب أحدنا:  القائل يقول كما الحجة؛

:  والمعنى ، التكذيب تاريخ من بأحسن فكذبھم ؛ أنتم وھو ضال واآلخر نحن وھو مھتد الفريقين وأحد ، متضادين أمرين على

اُكمْ  أَوْ { . واألرض السموات من يرزقكم بالذي أشركتم حين الضالون أنتم  على عطف ولو} إنّ { اسم على معطوف}  إِيَّ

 أن األول من وحذفت ، أولى للثاني كان}  إِيَّاُكمْ  أَوْ { :  قلت وإذا غير ال لألول}  ُھدىً  لََعلَى{  ويكون} أنتم أو{ لكان الموضع

 بالحجة واالستظھار الوعيد صحة على لصاحبه المستبصر قول معنى ومعناه:  قال ، المبرد اختيار وھو ، لألول يكون

 ھو أنه عرف وقد ، مخطئ وأحدنا كذا أنت وتفعل كذا أفعل أنا:  تقول كما ، المعنى عرف قد ، كاذب أحدنا:  الواضحة

ا{  فھكذا ، المخطئ اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ  ولكنھا ، للشك وليست بابھا على البصريين عند}  أَوْ { و. }  ُمِبينٍ  َضاللٍ  ِفي أَوْ  ُھدىً  لََعلَى إِيَّ

 ، الواو بمعنى ھي:  والفراء عبيدة أبو وقال. بالمعنى عالم وھو يبين أن المخبر يرد لم إذا ھذا مثل في العرب تستعمل ما على

 :  جرير وقال. مبين ضالل لفي موإياك ھدى على وإنا:  وتقديره

 والربابا طھية بھم عدلت...  رياحا أو الفوارس أثعلبة

 :  آخر وقال ورياحا أثعلبة يعني

 رزاما أو رياحا تأملنا...  فينا الحرب أمر اشتد فلما

ا ُتْسأَلونَ  ال قُلْ { ] 25: [ اآلية ُ  َوال أَْجَرْمَنا َعمَّ ا ُنْسأَل  } َتْعَملُونَ  َعمَّ

ا ُتْسأَلونَ  ال قُلْ { :  تعالى قوله ا{  أيضا نحن}  ُنْسأَلُ  َوال{  ، اكتسبنا أي}  أَْجَرْمَنا َعمَّ  أدعوكم بما أقصد إنما أي}  َتْعَملُونَ  َعمَّ

 مھادنة ةآي فھذه. الجميع مجازي وهللا}  ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ { :  قال كما وھذا ، كفركم ضرر ينالني أنه ال ، لكم الخير إليه

 .السيف آية قبل ھذا نزل:  وقيل بالسيف منسوخة وھي ، ومتاركة

َنا َبْيَنَنا َيْجَمعُ  قُلْ { ] 26: [ اآلية  } اْلَعلِيمُ  اْلَفتَّاحُ  َوُھوَ  بِاْلَحقِّ  َبْيَنَنا َيْفَتحُ  ُثمَّ  َربُّ

َنا َبْيَنَنا َيْجَمعُ  قُلْ { :  تعالى قوله  َوُھوَ {  الضال ويعاقب المھتدي فيثيب يقضي أي}  ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا َيْفَتحُ  ُثمَّ {  القيامة يوم يريد}  َربُّ

 .السيف بآية منسوخ كله وھذا. الخلق بأحوال}  اْلَعلِيمُ {  بالحق القاضي أي}  اْلَفتَّاحُ 
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ُ  ُھوَ  َبلْ  َكالَّ  ُشَرَكاءَ  بِهِ  أَْلَحْقُتمْ  الَِّذينَ  أَُرونِيَ  قُلْ { ] 27: [ اآلية  } اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هللاَّ

 ، الثالث المفعول}  ُشَرَكاءَ {  فيكون ، القلب رؤية من ھنا}  أَُروِنيَ {  يكون}  ُشَرَكاءَ  ِبهِ  أَْلَحْقُتمْ  الَِّذينَ  أَُروِنيَ  قُلْ { :  تعالى قوله

 فلم وإال ؟ ھو ما فبينوا ، شيء خلق في شاركت وھل ، وجل عز  شركاء جعلتموھا ، التي واألوثان األصنام عرفوني أي

}  َكالَّ {  إن:  وقيل. زعمتم كما األمر ليس أي}  َكالَّ { . حاال}  ُشَرَكاءَ {  فيكون ، البصر رؤية من تكون أن وجوز. تعبدونھا

 ُھوَ  َبلْ {  شركاء له ليس أي ، كال فقال. األصنام ھي:  قالوا. شركاء به ألحقتم الذين أروني:  قال كأنه ، المحذوف لجوابھم رد

 ُ  .} اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هللاَّ

 } َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  َوَنِذيراً  َبِشيراً  لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما{ ] 28: [ اآلية

 } َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ { ] 29: [ اآلية

 } َتْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َعْنهُ  َتْسَتأِْخُرونَ  ال َيْومٍ  ِميَعادُ  لَُكمْ  قُلْ { ] 30: [ اآلية

 وقال. وتأخير تقديم الكالم في ؛ عامة أي كافة للناس إال أرسلناك وما أي}  لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما{ :  تعالى قوله

 فيه ھم عما تكفھم ، للناس كافا معناه:  وقيل. الجامع بمعنى والكافة. واإلبالغ باإلنذار ناسلل جامعا إال أرسلنا وما أي: الزجاج

 عن يشذوا أن من للناس منع ذا أي ، المضاف فحذف ، كافة ذا إال أي:  وقيل. للمبالغة والھاء. اإلسالم إلى وتدعوھم الكفر من

 النار من}  َوَنِذيراً { . أطاع لمن بالجنة أي}  َبِشيراً { . طرفيه ضم ألنه ، الثوب كف :  ومنه ، الكفر من لھم منع ذا أو ، تبليغك

 المؤمنين من أكثر الوقت ذلك في وكانوا ؛ المشركون وھم هللا عند ما يعلمون ال}  َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ { . كفر لمن

 محمد يا لھم قل أي}  قُلْ { :  تعالى فقال}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ { . الساعة بقيام لنا دكمموع يعني}  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ { . عددا

 البعث وقت الميعاد بھذا ويعني. الميقات والميعاد. تأخيره يغرنكم فال}  َتْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َعْنهُ  َتْسَتأِْخُرونَ  ال َيْومٍ  ِميَعادُ  لَُكمْ { 

 يوم اليوم بھذا أراد:  وقيل. قولي حقيقة فتعلمون فيه تموتون معين وقت القيامة يوم قبل لكم أي ؛ وتالم حضور وقت وقيل

 و ابتداء} ميعادٌ { أن على}  َيْومٌ  ِميَعادُ {  النحويون وأجاز. تعالى هللا حكم في الدنيا في عذابھم ميعاد كان اليوم ذلك ألن ؛ بدر

ً  ميعاد{ ازواوأج. } لكم{ والخبر ، منه بدل} يومٌ {  ميعادُ { يصح وال} يوم{ إلى ترجع} عنه{ في الھاء وتكون ، ظرفا يكون} يوما

 إضافة من يكون ذلك ألن ، اليوم على عائدة الھاء قدرت إذا بعده ما إلى} يوم{ وإضافة ، تنوين بغير} تستأخرون ال يومَ 

 .لليوم ال للميعاد الھاء كونت أن على ذلك ويجوز. الجملة في التي الھاء أجل من نفسه إلى الشيء

الُِمونَ  إِذِ  َتَرى َولَوْ  َيَدْيهِ  َبْينَ  بِالَِّذي َوال اْلقُْرآنِ  بَِھَذا ُنْؤِمنَ  لَنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { ] 31: [ اآلية ِھمْ  ِعْندَ  َمْوقُوفُونَ  الظَّ  َيْرِجعُ  َربِّ
ا أَْنُتمْ  لَْوال اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  اْسُتْضِعفُوا الَِّذينَ  َيقُولُ  اْلَقْولَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ   } ُمْؤِمنِينَ  لَُكنَّ

 } ُمْجِرِمينَ  ُكْنُتمْ  َبلْ  َجاَءُكمْ  إِذْ  َبْعدَ  اْلُھَدى َعنِ  َصَدْدَناُكمْ  أََنْحنُ  اْسُتْضِعفُوا لِلَِّذينَ  اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ { ] 32: [ اآلية

َھارِ  اللَّْيلِ  َمْكرُ  َبلْ  اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  اْسُتْضِعفُوا الَِّذينَ  لَ َوَقا{ ] 33: [ اآلية ِ  َنْكفُرَ  أَنْ  َتأُْمُروَنَنا إِذْ  َوالنَّ َّ  أَْنَداداً  لَهُ  َوَنْجَعلَ  بِا
وا َداَمةَ  َوأََسرُّ ا النَّ  } َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما إاِلَّ  ُيْجَزْونَ  َھلْ  َكَفُروا الَِّذينَ  أَْعَناقِ  فِي األَْغاللَ  َوَجَعْلَنا اْلَعَذابَ  َرأَُوا لَمَّ
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 َوال{ :  قتادة عن سعيد قال}  َيَدْيهِ  َبْينَ  ِبالَِّذي َوال اْلقُْرآنِ  ِبَھَذا ُنْؤِمنَ  لَنْ { . قريش كفار يريد}  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى قوله

. ھشام بن جھل أبو ذلك قائل:  جريج ابن وقال. اآلخرة من وقيل. والسالم الصالة عليھم ياءواألنب الكتب من}  َيَدْيهِ  َبْينَ  ِبالَِّذي

 لن:  المشركون قال الكتاب أھل قال ما فوافق سألوه فلما ، فسلوه كتابنا في محمد صفة للمشركين قالوا الكتاب أھل إن:  وقيل

 ويحتجون الكتاب أھل يراجعون ذلك قبل وكانوا ؛ بالجميع نكفر بل واإلنجيل التوراة من قبله أنزل بالذي وال القرآن بھذا نؤمن

 ذِ { ِ محمد يا}  َتَرى َولَوْ {  فقال لھم فيما حالھم عن وتعالى تبارك هللا أخبر ثم. علمھم وقلة تناقضھم بھذا فظھر ، بقولھم

الُِمونَ   بينھم فيما الكالم يتراجعون ، الحساب موقف في محبوسون أي}  اْلَقْولَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ  َيْرِجعُ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َمْوقُوفُونَ  الظَّ

 شيء أي ذكر ثم. فظيعا ھائال أمرا لرأيت أي ؛ محذوف" لو" وجواب. متناصرين أخالء الدنيا في كانوا أن بعد والعتاب باللوم

 أَْنُتمْ  لَْوال{ والرؤساء القادة وھم} اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ { لكافرينا من الدنيا في} اْسُتْضِعفُوا الَِّذينَ  َيقُولُ {:  قال بينھم القول من يرجع

ا  تكون ؛ سيبويه حكاھا} لوالكم{ يقول من العرب ومن}  أَْنُتمْ  لَْوال{ الفصيحة واللغة. وأضللتمونا أغويتمونا أنتم أي} ُمْؤِمِنينَ  لَُكنَّ

 ألن" لوالكم" يجوز ال:  يقول يزيد بن ومحمد. خبره ويحذف ءباالبتدا بعدھا المظھر ويرتفع المضمر تخفض}  لَْوال{ 

 اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ { . مرفوعا أيضا المضمر يكون أن وجب باإلجماع مرفوعا المظھر كان فلما ، المظھر عقيب المضمر

 إذ بعد الھدى عن نحن رددناكم ما أي ، اإلنكار بمعنى استفھام ھو}  َجاَءُكمْ  إِذْ  َبْعدَ  اْلُھَدى َعنِ  َصَدْدَناُكمْ  أََنْحنُ  اْسُتْضِعفُوا لِلَِّذينَ 

 َمْكرُ  َبلْ  اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  اْسُتْضِعفُوا الَِّذينَ  َوَقالَ { . الكفر على مصرين مشركين أي} ُمْجِرِمينَ  ُكْنُتمْ  َبلْ {. أكرھناكم وال ، جاءكم

 على ھو:  األخفش قال. ومكار ماكر فھو يمكر به مكر وقد ، والخديعة االحتيال العرب كالم في أصله المكر}  َوالنََّھارِ  اللَّْيلِ 

 ودعاؤكم إيانا مساواتكم أي ، والنھار الليل في مكركم بل -  أعلم وهللا - والمعنى:  النحاس قال. والنھار الليل مكر ھذا:  تقدير

 ؛ صدنا والنھار بالليل مكركم بل:  قتادة. والنھار الليل في عملكم بل:  الثوري سفيان وقال. ھذا على حملنا الكفر إلى لنا

رُ  ال َجاءَ  إَِذا هللاَِّ  أََجلَ  إِنَّ { :  تعالى كقوله وھو  ، فيھما لوقوعه إليھما المكر فأضيف :  قال ثم ، نفسه إلى األجل فأضاف}  ُيَؤخَّ

 بل أي:  المبرد قال. صائم ونھاره قائم ليله:  قولك قبيل من وھذا. لھم األجل كان إذ}  َساَعةً  َيْسَتأِْخُرونَ  ال أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا{ 

 :  لجرير وأنشد. قائم وليله صائم نھاره:  العرب تقول كما ، والنھار الليل مكركم

 بنائم المطي ليل وما ونمت...  السرى في غيالن أم يا لمتنا لقد

 :  سيبويه وأنشد

 ھمي وتجلى ليلي فنام

 ،}  والنھارَ  الليلَ {  ونصب} مكر{ بتنوين} والنھارَ  الليلَ  مكرُ  بل{:  قتادة وقرأ}  ُمْبِصراً  َوالنََّھارَ { :  ونظيره. فيه نمت أي

 ، الكرور بمعنى الراء وشد الكاف بفتح} مَكرُّ  بل{ جبير بن سعيد وقرأ. فحذف ، والنھار الليل في كائن مكر بل:  والتقدير

 أنحن لھم قالوا لما كأنھم}  َصَدْدَناُكمْ  أََنْحنُ {  عليه دل مضمر بفعل يرتفع أن ويجوز. محذوف والخبر باالبتداء وارتفاعه

 الليل مر:  قال}  والنھارَ  الليلَ  مكرُ  بل{  جبير بن سعيد عن وروي. والنھار الليل مكر صدنا بل قالوا الھدى عن صددناكم

 ، بالنصب} والنھار الليل مَكرَّ  بل{ راشد وقرأ}  اأْلََمدُ  َعلَْيِھمُ  َفَطالَ {  ولهكق فيھما السالمة طول:  وقيل. فغفلوا عليھم والنھار
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 َتأُْمُروَنَنا إِذْ { :  النحاس ذكره ؛ يجز لم ، زيد مقدم رأيته:  قلت لو ، يعرف فيما ھذا يجوز وإنما ، الحاج مقدم رأيته:  تقول كما

َِّ  َنْكفُرَ  أَنْ   :  وأنشد ؛ نديد ويقال. مثله أي ، فالن ند فالن:  يزيد بن محمد قال. ونظراء وأمثاال أشباھا أي}  اداً أَْندَ  لَهُ  َوَنْجَعلَ  ِبا

 نديد حسب لذي أنتم وما...  ندا إلي تجعلون أينما

وا{ . }البقرة{ في ھذا مضى وقد َداَمةَ  َوأََسرُّ  امرؤ قال. واإلبداء اإلخفاء بمعنى يكون األضداد من وھو ، أظھروھا أي}  النَّ

 :  القيس

 مقتلي يسرون لو حراصا علي...  معشر وأھوال أحراسا تجاوزت

وا{ :  وقيل. }  َيْشُرونَ {  وروي َداَمةَ  َوأََسرُّ  في تكون وإنما ، تظھر ال الندامة:  قيل. وجوھھم أسرار في الندامة تبينت أي}  النَّ

 َفلَوْ { :  قولھم الندامة إظھارھم:  وقيل. }عمران وآل ، يونس{ سورة في بيانه تقدم حسبما ، عنھا يتولد ما يظھر وإنما ، القلب

ةً  لََنا أَنَّ  وا{ :  قال كما ؛ بھا القول يجھروا ولم بينھم فيما الندامة أسروا:  وقيل}  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َفَنُكونَ  َكرَّ  .}  النَّْجَوى َوأََسرُّ

 للمرأة قيل ومنه. حديد من غل رقبته في:  يقال ، غل جمع األغالل}  َكَفُروا الَِّذينَ  ْعَناقِ أَ  فِي اأْلَْغاللَ  َوَجَعْلَنا{ :  تعالى قوله

 ، مغلول فھو غل وقد ؛ عنقه إلى يده وغللت فيقمل شعر وعليه قد من يكون كان الغل أن وأصله ، قمل غل:  الخلق السيئة

 ، مغلول فھو غلال يغل الرجل غل:  منه يقال ؛ الغليل وكذلك ، العطش حرارة:  والغلة أيضا والغل. وغل ؟ ؟ له ما:  يقال

 وقيل. الفريقين ھؤالء غير من قيل. والمتبوعين التابعين أعناق في الجوامع جعلت أي. الجوھري عن ؛ فاعله يسم لم ما على

ا{ :  قوله عند الكالم تم:  وقيل. إليھم}  َكَفُروا الَِّذينَ {  يرجع  في ذلك بعد}  األَْغاللَ  َوَجَعْلَنا{ :  فقال ابتدأ ثم}  بَ اْلَعَذا َرأَُوا لَمَّ

 .الدنيا في}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما إاِلَّ  ُيْجَزْونَ  َھلْ { . الكفار سائر أعناق

ا ُمْتَرفُوَھا َقالَ  إاِلَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي أَْرَسْلَنا َوَما{ ] 34: [ اآلية  } َكافُِرونَ  بِهِ  أُْرِسْلُتمْ  بَِما إِنَّ

بِينَ  َنْحنُ  َوَما َوأَْوالداً  أَْمَواالً  أَْكَثرُ  َنْحنُ  َوَقالُوا{ ] 35: [ اآلية  } بُِمَعذَّ

ْزقَ  َيْبُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ { ] 36: [ اآلية  } َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

ُبُكمْ  بِالَِّتي أَْوالُدُكمْ  َوال الُُكمْ أَْموَ  َوَما{ ] 37: [ اآلية ً  َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  إاِلَّ  ُزْلَفى ِعْنَدَنا ُتَقرِّ ْعفِ  َجَزاءُ  لَُھمْ  َفأُولَئِكَ  َصالِحا  بَِما الضِّ
 } آِمُنونَ  اْلُغُرَفاتِ  فِي َوُھمْ  َعِملُوا

 } ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  فِي أُولَئِكَ  ُمَعاِجِزينَ  آَياتَِنا فِي َيْسَعْونَ  َوالَِّذينَ { ] 38: [ اآلية

 الشر وقادة وجبابرتھا ورؤساؤھا أغنياؤھا أي:  قتادة قال}  ُمْتَرفُوَھا َقالَ  إاِلَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي أَْرَسْلَنا َوَما{ :  تعالى قوله

ا{ :  للرسل  ربكم يكن لم ولو ، واألوالد باألموال عليكم فضلنا أي}  َوأَْوالداً  أَْمَواالً  رُ أَْكثَ  َنْحنُ  َوَقالُوا. َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما إِنَّ

ِبينَ  َنْحنُ  َوَما{ . ذلك يخولنا لم والفضل الدين من عليه نحن بما راضيا  عليھم هللا فرد ، يعذبه فال إليه أحسن من ألن}  ِبُمَعذَّ

ْزقَ  َيْبُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ { :  وسلم ليهع هللا صلى لنبيه فقال الغنى من به احتجوا وما قولھم {  يشاء لمن يوسعه أي}  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ



164 

 

 فسعة ، العواقب في ما على ذلك من شيء يدل فال ، لھم امتحانا األرزاق في عباده بين يفاضل الذي ھو هللا إن أي}  َوَيْقِدرُ 

}  َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َوَلِكنَّ { . شيئا غدا عنكم تغنى وأوالدكم والكمأم تظنوا فال اآلخرة سعادة على تدل ال الدنيا في الرزق

ُبُكمْ  ِبالَِّتي أَْوالُدُكمْ  َوال أَْمَوالُُكمْ  َوَما{ :  تأكيدا قال ثم. يتأملون ال ألنھم ھذا يعلمون ال . قربى أي:  مجاھد قال}  ُزْلَفى ِعْنَدَنا ُتَقرِّ

 عندنا تقربكم بالتي قال كأنه نصبا} قُْرَبى{ موضع فيكون ، المصدر اسم وھو ، إزالفا أي:  األخفش وقال. القربة والزلفة

:  المعنى يكون ، الزجاج إسحاق أبي مذھب وھو آخر قول وله. جميعا واألوالد لألموال تكون التي أن الفراء وزعم. تقريبا

 :  الفراء وأنشد. عليه الثاني لداللة األول خبر حذف ثم ، زلفى عندنا ربكمتق بالتي أوالدكم وال ، عندنا تقربكم بالتي أموالكم وما

 مختلف والرأي راض عندك...  بما وأنت عندنا بما نحن

 رفعة عندنا األموال تزيدكم ال أي خاصة لألوالد ؛ وبالذين وباللذين وباللواتي وبالالتي باللتين:  القرآن غير في ويجوز

ً  َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  إاِلَّ { . اتقريب تقربكم وال ودرجة،  يضره فلن صالحا وعمل أمن من إال المعنى:  جبير بن سعيد قال}  َصالِحا

 فإني ، والولد المال وجنبني ، والعمل اإليمان ارزقني اللھم:  يقول كان أنه طاوس عن ليث وروى. الدنيا في وولده ماله

ُبُكمْ  ِبالَِّتي ْوالُدُكمْ أَ  َوال أَْمَوالُُكمْ  َوَما{  أوحيت فيما سمعت ً  َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  إاِلَّ  ُزْلَفى ِعْنَدَنا ُتَقرِّ  .}  َصالِحا

 الصالح المال فأما ؛ فيھما خير ال اللذين أو المطغيين والولد المال جنبني:  أعلم وهللا والمعنى ، نظر فيه طاوس قول:  قلت

 على نصب موضع في} َمن{و. }والفرقان ومريم عمران آل{ في! ھذ مضى وقد ھذا فنعم الصالح للرجل الصالح والولد

 باالستثناء نصب موضع في أنه الزجاج وزعم. مني يقربانه وعمله فإيمانه صالحا وعمل آمن من لكن أي ، المنقطع االستثناء

ُبُكمْ {  في التي والميم الكاف من البدل على  ، البدل يجوز فال للمخاطب والميم الكاف ألن ؛ غلط القول وھذا:  النحاس. }  ُتَقرِّ

 ، الكوفيين لفظ من ليس ألنه بدل يقول ال الفراء أن إال. الفراء قول ھو ھذا إسحاق أبي وقول. زيدا رأيتك:  لجاز ھذا جاز ولو

َ  أََتى َمنْ  إاِلَّ {  مثله أن وزعم ، ذلك إل يؤول قول ولكن  يكون أن الفراء وأجاز. } فعين{ بـ عنده منصوبا يكون}  َسلِيمٍ  بَِقْلبٍ  هللاَّ

ْعفِ  َجَزاءُ  لَُھمْ  َفأُولَِئكَ { . معناه أحصل ولست ، قال كذا ، أمن من إال ھو ما:  بمعنى رفع موضع في} َمن{ }  َعِملُوا ِبَما الضِّ

 المصدر إضافة باب من وھو ، عيفالتض جزاء لھم أي ، الزيادة فالضعف}  أَْمَثالَِھا َعْشرُ  َفلَهُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ { :  قوله يعني

 إلى الشيء كإضافة الجزاء إلى الضعف وإضافة ، الجمع معنى في فالضعف ، األضعاف جزاء لھم:  وقيل. المفعول إلى

 .الزيادة من هللا يريد ما إلى عشرة للواحد ، المضعف الجزاء لھم أي. األولى وصالة ، اليقين حق:  نحو نفسه،

 بھذه مرتين أجره هللا أتاه تقيا غنيا كان إذا المؤمن إن:  كعب بن محمد وقال. الفقر على الغنى فضل من استدل اآلية وبھذه

ْعفِ  َجَزاءُ {  العامة قراءة}  آِمُنونَ  اْلُغُرَفاتِ  فِي َوُھمْ {  اآلية } جزاءَ { عاصم بن ونصر ويعقوب الزھري وقرأ. باإلضافة}  الضِّ

ْعفِ  َجَزاءُ { . والتأخير التقديم على ، جزاء الضعف لھم ولئكفأ أي ؛ رفعا} الُضعف{ منصوبا منونا  يجازوا أن على}  الضِّ

ْعفِ  َجَزاءٌ {  و. الضعف  اختيار وھو ، الجمع على}  اْلُغُرَفاتِ  فِي{  الجمھور وقرأ. جزاء من بدل الضعف ، مرفوعان}  الضِّ

ُھمْ { :  لقوله ؛ عبيد أبى َئنَّ ً ُغرَ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  لَُنَبوِّ  وقرأ. وسكونھا وفتحھا الراء بضم}  اْلُغُرَفاتِ  فِي{  وقرئ:  الزمخشري. }  فا

 يراد قد والغرفة}  اْلُغْرَفةَ  ُيْجَزْونَ  أُولَِئكَ { :  تعالى لقوله ؛ التوحيد على} الغرفة في{ وخلف وحمزة وثاب بن ويحيى األعمش

 من أي}  آِمُنونَ { . ذلك بيان مضى وقد ودر وزبرجد وتياق من غرف ھي:  عباس ابن قال. الجنس واسم الجمع اسم بھا
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 ، معاندين}  ُمَعاِجِزينَ { . وكتابنا وحجتنا أدلتنا إبطال في}  آَياِتَنا فِي َيْسَعْونَ  َوالَِّذينَ { . واألحزان واألسقام والموت العذاب

 .فيھا الزبانية تحضرھم جھنم في يأ}  ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  فِي أُولَِئكَ { . بأنفسھم يفوتوننا أنھم يحسبون

ْزقَ  َيْبُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ { ] 39: [ اآلية اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُھوَ  ُيْخلِفُهُ  َفُھوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما لَهُ  َوَيْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ  }الرَّ

زْ  َيْبُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ { :  تعالى قوله  قل أي}  ُيْخلِفُهُ  َفُھوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما{ . تأكيدا كرر}  لَهُ  َوَيْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  لَِمنْ  قَ الرِّ

 واألوالد باألموال تغتروا فال ، يشاء من على ويضيق يشاء من على يوسع هللا إن واألوالد باألموال المغترين لھؤالء محمد يا

 وأخلف له أخلف:  يقال ؛ عليكم يخلفه فھو أي ، إضمار وفيه. يخلفه فھو هللا طاعة في أنفقتم ما فإن ، هللا ةطاع في أنفقوھا بل

 رسول قال قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. اآلخرة في وإما الدنيا في إما البدل وذلك ، وبدله خلفه يعطيكم أي ، عليه

 خلفا منفقا أعط اللھم أحدھما فيقول ينزالن وملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ام: " وسلم عليه هللا وسلم عليه هللا صلى هللا

..." عليك أنفق أنفق لي قال هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن أيضا وفيه. تلفا ممسكا وأعط

 فيكون الدنيا في الخلف يكون ال وقد. هللا طاعة في لنفقةا كانت إذا فيھا المنفق بمثل الدنيا في الخلف إلى إشارة وھذه. الحديث

 .األجر في مثله ھنا ھا واالدخار ؛ االدخار أو التكفير أو اإلجابة في سواء تقدم كما كالدعاء

 صلى هللا رسول قال قال جابر عن المنكدر بن محمد عن الھاللي عبدالحميد عن عدي بن أحمد وأبو الدارقُطني روى:  مسألة

 الرجل به وقى وما صدقة له كتب وأھله نفسه على الرجل أنفق وما صدقة معروف كل: " وسلم عليه هللا وسلم عليه هللا

 قلت:  عبدالحميد قال" . معصية أو بنيان في نفقة من كان ما إال خلفھا هللا فعلى نفقة من الرجل أنفق وما صدقة فھو عرضه

 :  المنكدر البن

 .معين ابن وثقه عبدالحميد. اللسان وذا الشاعر يعطي:  قال ؟" عرضه الرجل وقى ما"

 اإلنسان يكن ضروريا منه كان فما البنيان وأما. له مخلوف وال عليه مثاب غير أنه خالف فال معصية في أنفق ما أما:  قلت

 آدم البن ليس: " موسل عليه هللا صلى قال ، عورته وستر بنيته كحفظ وكذلك. ببنيانه ومأجور عليه مخلوف ، فذلك ويحفظه

} األعراف{ في المعنى ھذا مضى وقد" . والماء الخبز وجلف عورته يواري وثوب يسكنه بيت ، الخصال ھذه سوى في حق

 .مستوفى

اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُھوَ { :  تعالى قوله }  اِزقِينَ الرَّ  َخْيرُ  َوُھوَ { :  قال ؛ جنده واألمير عياله يرزق إنه:  اإلنسان في يقال كان لما}  الرَّ

 ومن. تتناھى وال تفنى ال خزائن من يرزق تعالى وهللا ، ينقطع ثم عليھم يملك مال من ذلك لكن ، يرزق الخلق من والرازق

َ  إِنَّ { :  قال كما ، الحقيقة على الرازق فھو الوجود إلى عدم من أخرج اقُ  ُھوَ  هللاَّ زَّ ةِ  ُذو الرَّ  .}  اْلَمِتينُ  اْلقُوَّ

  

  

  



166 

 

ً  َيْحُشُرُھمْ  َوَيْومَ { ] 40: [ اآلية اُكمْ  أََھُؤالءِ  لِْلَمالئَِكةِ  َيقُولُ  ُثمَّ  َجِميعا  } َيْعُبُدون َكاُنوا إِيَّ

َنا أَْنتَ  ُسْبَحاَنكَ  َقالُوا{ ] 42: [ اآلية  } ُمْؤِمُنونَ  بِِھمْ  أَْكَثُرُھمْ  اْلِجنَّ  َيْعُبُدونَ  َكاُنوا َبلْ  ُدونِِھمْ  ِمنْ  َولِيُّ

ً  َيْحُشُرُھمْ  َوَيْومَ { :  تعالى قوله الُِمونَ  إِذِ  َتَرى َولَوْ { :  بقوله متصل ھذا}  َجِميعا  الحالة ھذه في تراھم لو أي. }  َمْوقُوفُونَ  الظَّ

ً  َيْحُشُرُھمْ  َوَيْومَ {  أيضا تراھم ولو قال ثم وأمته ھو والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي والخطاب. فظيعا أمرا لرأيت }  َجِميعا

اُكمْ  أََھُؤالءِ  لِْلَمالِئَكةِ  َيقُولُ  ُثمَّ {  للحساب نجمعھم أي ، والمعبودين العابدين  ؛ استفھام ھذا:  قتادة عن سعيد قال} َيْعُبُدونَ  َكاُنوا إِيَّ

 هللا صلوات المالئكة أن فالمعنى:  نحاسال قال}  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  إِلََھْينِ  َوأُمِّيَ  اتَِّخُذوِني لِلنَّاسِ  قُْلتَ  أَأَْنتَ { :  لعيسى وجل عز كقول

َنا أَْنتَ { . لك تنزيھا أي}  ُسْبَحاَنكَ  َقالُوا{ . للعابدين توبيخ استفھام فھو ؛ لھم تبكيت ذلك في كان كذبتھم إذا عليھم  ِمنْ  َولِيُّ

 أي}  ُمْؤِمُنونَ  ِبِھمْ  أَْكَثُرُھمْ  اْلِجنَّ  ُبُدونَ َيعْ  َكاُنوا َبلْ {. له العبادة في ونخلص ونعبده ونطيعه نتواله الذي ربنا أنت أي} ُدوِنِھمْ 

 تتراءى الجن أن ويزعمون ، الجن يعبدون كانوا خزاعة من مليح بنو لھم يقال حيا أن:  التفاسير وفي. وأعوانه إبليس يطيعون

ً  ةِ اْلِجنَّ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َوَجَعلُوا{ :  قوله وھو ؛ هللا بنات وأنھم ، مالئكة وأنھم ، لھم  } َنَسبا

ً  لَِبْعٍض  َبْعُضُكمْ  َيْملِكُ  ال َفاْلَيْومَ { ] 42: [ اآلية ارِ  َعَذابَ  ُذوقُوا َظلَُموا لِلَِّذينَ  َوَنقُولُ  َضّراً  َوال َنْفعا ُبونَ  بَِھا ُكْنُتمْ  الَّتِي النَّ  } ُتَكذِّ

ً  لَِبْعٍض  َبْعُضُكمْ  َيْملِكُ  ال َفاْلَيْومَ { :  تعالى قوله  تملك ال أي:  وقيل. وھالكا عذابا أي}  َضّراً  َوال{ . ونجاة شفاعة أي}  َنْفعا

ُبونَ  ِبَھا ُكْنُتمْ  الَِّتي النَّارِ  َعَذابَ  ُذوقُوا َظلَُموا لِلَِّذينَ  َوَنقُولُ {  المضاف فحذف ؛ عابديھم عن ضر دفع المالئكة  أن يجوز}  ُتَكذِّ

 .ذوقوا:  المالئكة أو لھم هللا يقول

َناتٍ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{ ] 43: [ اآلية ُكمْ  أَنْ  ُيِريدُ  َرُجلٌ  إاِلَّ  َھَذا َما َقالُوا َبيِّ ا َيُصدَّ  إِْفكٌ  إاِلَّ  َھَذا َما َوَقالُوا آَباُؤُكمْ  َيْعُبدُ  َكانَ  َعمَّ
ا لِْلَحقِّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ  ُمْفَترىً   } ُمبِينٌ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َجاَءُھمْ  لَمَّ

 ُيِريدُ { . وسلم عليه هللا صلى محمدا يعنون}  َرُجلٌ  إاِلَّ  َھَذا َما َقالُوا{ . القرآن يعني}  َبيَِّناتٍ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{ :  تعالى قوله

ُكمْ  أَنْ  ا َيُصدَّ  ؛ القرآن يعنون}  ُمْفَترىً  إِْفكٌ  إاِلَّ  َھَذا َما َوَقالُوا{ . يعبدونھا نواكا التي اآللھة من أسالفكم أي}  آَباُؤُكمْ  َيْعُبدُ  َكانَ  َعمَّ

ا لِْلَحقِّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { . مختلق كذب إال ھو ما أي . إفك قالوا وتارة ، سحر قالوا فتارة}  ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َجاَءُھمْ  لَمَّ

 .إفك قال من ومنھم رسح قال من منھم يكون أن ويحتمل

 } َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْبلَكَ  إِلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا َوَما َيْدُرُسوَنَھا ُكُتبٍ  ِمنْ  آَتْيَناُھمْ  َوَما{ ] 44: [ اآلية

بَ { ] 45: [ اآلية ُبوا آَتْيَناُھمْ  َما ِمْعَشارَ  َبلَُغوا َوَما َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوَكذَّ  } َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  ُرُسلِي َفَكذَّ

 بعث رسول من سمعوه وال ، به جئت ما بطالن أوتوه كتاب في يقرؤوا لم أي}  َيْدُرُسوَنَھا ُكُتبٍ  ِمنْ  آَتْيَناُھمْ  َوَما{ :  تعالى قوله

ً  آَتْيَناُھمْ  أَمْ { :  قال كما ، إليھم  أھل يقول كما متعلق شبھة وال به تشبثي وجه لتكذيبھم فليس}  ُمْسَتْمِسُكونَ  ِبهِ  َفُھمْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ِكَتابا

:  الحق بقوله تكذيبھم على توعدھم ثم ، هللا رسل من رسل إلى ومستندون وشرائع كتاب أھل نحن:  مبطلين كانوا وإن الكتاب

 كثمود فأھلكتھم ، عيشا عوأوس وأوالدا أمواال وأكثر بطشا ھؤالء من أشد كانوا أقوام قبلھم كذب أي}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوَكذَّبَ { 
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 المعشار:  وقيل. لغتان ، سواء والعشر والمعشار. األمم تلك}  آَتْيَناُھمْ  َما ِمْعَشارَ {  مكة أھل بلغ ما أي}  َبلَُغوا َوَما{ . وعاد

 معشار قبلھم من الذين بلغ ما:  وقال. العشر سوى شيء في ھذا يقولون وال ، عشره الشيء ومعشار:  الجوھري. العشر عشر

. والبرھان والحجة والبيان العلم من أعطاھم ما معشار قبلھم من تعالى هللا أعطى ما:  وقيل. النقاش حكاه ؛ أعطيناھم ما شكر

 عشر ھو والعشير ، العشير عشر ھو المعشار:  وقيل. كتابه من أبين كتاب وال ، أمة من أعلم أمة فليس:  عباس ابن قال

ُبوا{ . التقليل في المبالغة به المراد ألن ، األظھر وھو:  الماوردي. زءج ألف من جزءا فيكون العشر  َكانَ  َفَكْيفَ  ُرُسلِي َفَكذَّ

 .نكيري كان فكيف فأھلكناھم:  وتقديره محذوف وفيه ، األمم في عقابي أي}  َنِكيرِ 

َما قُلْ { ] 46: [ اآلية ِ  َتقُوُموا أَنْ  بَِواِحَدةٍ  أَِعُظُكمْ  إِنَّ َّ ُروا ُثمَّ  َوفَُراَدى َنىَمثْ  ِ  َبْينَ  لَُكمْ  َنِذيرٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ  ِجنَّةٍ  ِمنْ  بَِصاِحبُِكمْ  َما َتَتَفكَّ
 } َشِديدٍ  َعَذابٍ  َيَديْ 

َما قُلْ { :  تعالى قوله َما قُلْ { :  محمد يا لھم قل أي ؛ المشركين على الحجة تمم}  ِبَواِحَدةٍ  أَِعُظُكمْ  إِنَّ  أذكركم أي}  أَِعُظُكمْ  إِنَّ

 قال اإلله إلثبات الشرك نفي تقتضي ، الكالم جميع على مشتملة واحدة بكلمة أي}  ِبَواِحَدةٍ { . فيه أنتم ما عاقبة سوء وأحذركم

 كل يجمع ألنه ؛ بالقرآن:  وقيل. هللا بطاعة:  أيضا مجاھد وعن. والسدي عباس ابن قول وھذا هللا إال إله ال ھي:  مجاھد

َِّ  َتقُوُموا أَنْ {  ، واحدة بخصلة تقديره:  لوقي. المواعظ  أو ،}  َواِحَدة{  من البدل على خفض موضع في} أَنْ } { َوفَُراَدى َمْثَنى ِ

 القيام وھذا. تقوموا ألن بمعنى نصب موضع في أنھا الزجاج ومذھب. تقوموا أن ھي أي ، مبتدأ إضمار على رفع موضع في

. إليه والتقرب هللا لوجه أي ؛ كذا بأمر فالن قام:  يقال كما وھو ، القعود ضد ھو الذي القيام ال الحق طلب إلى القيام معناه

 برأيه منفردا:  وقيل. السدي قاله ومجتمعين وحدانا أي}  َوفَُراَدى َمْثَنى} {  ِباْلقِْسطِ  لِْلَيَتاَمى َتقُوُموا َوأَنْ { :  تعالى قال وكما

 المثنى أن رابعا ويحتمل. متقارب وكله ، نفسه في ومفكرا غيره مع مناظرا:  القتبي وقال. رمأثو قول وھذا ، لغيره ومشاورا

}  َوفَُراَدى َمْثَنى{ :  قال إنما:  وقيل. الماوردي قال ، وحيد الليل وفي معان النھار في ألنه ، الليل عمل والفرادى النھار عمل

 وإذا ، واحدة فكرة كانت فرادى كانوا فإذا ، هللا من حظا أوفرھم عقال ھمفأوفر ، العقل وھو العباد على هللا حجة الذھن ألن

ُروا ُثمَّ { . أعلم وهللا ؛ االنفراد على أضعف ما لھما العلم من فتراءى الذھنان تقابل مثنى كانوا }  ِجنَّةٍ  ِمنْ  ِبَصاِحِبُكمْ  َما َتَتَفكَّ

ُرواَتَتفَ  ُثمَّ {  على األنباري وابن حاتم أبي عند الوقف  على جربتم ھل تتفكروا ثم:  المعنى ألن بوقف ھو ليس:  وقيل. }  كَّ

 األقاصيص تعلم أو ، بالسحر العلم يدعي ممن أحد إلى اختلف أو ، فساد من أحواله في أو ، جنة فيه رأيتم أو ، كذبا صاحبكم

 فما صدقه الفكر بھذا عرفتم فإذا ؛ واحدة سورة في معارضته على تقدرون أو ، أموالكم في بالطمع عرفتموه أو ، الكتب وقرأ

{  اآلية ھذه نزلت لما:  قال عباس ابن عن مسلم صحيح وفي}  َشِديدٍ  َعَذابٍ  َيَديْ  َبْينَ  لَُكمْ  َنِذيرٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ { . المعاندة ھذه بال

 يا:  فھتف الصفا صعد حتى وسلم عليه هللا صلى هللا سولر خرج ،}  اْلُمْخلَِصينَ  ِمْنُھمُ  وَرْھُطكَ  األَْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ  َوأَْنِذرْ 

 بني يا مناف عبد بني يا فالن بني يا فالن بني يا: " فقال إليه فاجتمعوا ؛ محمد قالوا ؟! يھتف الذي ھذا من:  فقالوا ؟ صباحاه

 عليك جربنا ما:  قالوا ؟" صدقيم أكنتم الجبل ھذا سفح من تخرج خيال أن أخبرتكم لو أرأيتم فقال إليه فاجتمعوا عبدالمطلب

:  السورة ھذه فنزلت قال ثم ؟ لھذا إال جمعتنا أما! لك تبا:  لھب أبو فقال قال". شديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني: " قال. كذبا

 .السورة آخر إلى األعمش قرأ كذا}  َوَتبَّ  لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ { 
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ِ  َعلَى إاِلَّ  أَْجِريَ  إِنْ  لَُكمْ  َفُھوَ  أَْجرٍ  ِمنْ  مْ َسأَْلُتكُ  َما قُلْ { ] 47: [ اآلية  } َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  هللاَّ

 إِنْ {  سألتكموه كنت إن لكم الجعل ذلك أي}  َلُكمْ  َفُھوَ {  الرسالة تبليغ على جعل أي}  أَْجرٍ  ِمنْ  َسأَْلُتُكمْ  َما قُلْ { :  تعالى قوله

 يجازي فھو شيء عليه يخفى ال ، وأعمالكم ألعمالي وحاضر وعالم رقيب أي}  َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  هللاَِّ  َعلَى إاِلَّ  أَْجِريَ 

 .الجميع

 } اْلُغُيوبِ  َعالَّمُ  بِاْلَحقِّ  َيْقِذفُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ { ] 48: [ اآلية

 ابن وقال. القرآن الحق:  وعنه. بالوحي بالحق:  قتادة قال. ويظھرھا الحجة يبين أي}  ِباْلَحقِّ  َيْقِذفُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ { :  تعالى قوله

 .الغيوب عالم بالحق الباطل يقذف أي:  عباس

 من والرفع. الزجاج قال. بالحق يقذف الغيوب عالم ربي إن قل أي ، بدل أنه على}  اْلُغُيوبِ  َعالَّمُ {  عمر بن عيسى وقرأ

 يكون:  آخران وجھان الرفع وفي:  النحاس. يقذف في مما البدل على أو ، رفع موضع الموضع ألن ، الموضع على وجھين

} إن{ خبر بعد أتى إذا العرب كالم في أكثر ھذا مثل في الرفع أن الفراء وزعم. مبتدأ إضمار على ويكون ، خبر بعد خبرا

 ، كالصبور والغيوب ، كالبيوت فالغيوب ، الثالث بالحركات}  ُيوبِ اْلغُ { :  وقرئ}  النَّارِ  أَْھلِ  َتَخاُصمُ  لََحقٌّ  َذلِكَ  إِنَّ {  ومثله

 .جدا وخفي غاب الذي األمر وھو

 } ُيِعيدُ  َوَما اْلَباِطلُ  ُيْبِدئُ  َوَما اْلَحقُّ  َجاءَ  قُلْ { ] 49: [ اآلية

 فيه الذي الكتاب أي الحق صاحب جاء والتقدير:  النحاس. القرآن يريد:  قتادة عن سعيد قال}  اْلَحقُّ  َجاءَ  قُلْ { :  تعالى قوله

 ويجوز. نفي}  َوَما{  فـ}  ُيِعيدُ  َوَما{  أحدا الشيطان يخلق ما أي ؛ الشيطان:  قتادة قال}  اْلَباِطلُ  ُيْبِدئُ  َوَما{ . والحجج البراھين

:  كقوله ، شيء منه بقي فلم أي ويبدئه يعيده حتى للباطل بقي شيء فأي الحق جاء أي ؛ شيء أي بمعنى استفھاما يكون أن

 .ترى ال أي}  َباقَِيةٍ  ِمنْ  لَُھمْ  َتَرى َفَھلْ {

َما َضلَْلتُ  إِنْ  قُلْ { ] 50: [ اآلية  } َقِريبٌ  َسِميعٌ  إِنَّهُ  َربِّي إِلَيَّ  ُيوِحي َفبَِما اْھَتَدْيتُ  َوإِنِ  َنْفِسي َعلَى أَِضلُّ  َفإِنَّ

َما َضلَْلتُ  إِنْ  قُلْ { :  تعالى قوله  إن محمد يا قل:  له فقال. فضللت آبائك دين تركت قالوا الكفار أن وذلك}  َنْفِسي َعلَى أَِضلُّ  َفإِنَّ

} َضلِلت إِنْ  قُلْ { :  وغيره وثاب بن يحيى وقرأ. الالم بفتح} َضللت{ العامة وقراءه. نفسي على أضل فإنما تزعمون كما ضللت

 هللا قال ،" الضاد بكسر" أضل" الالم بفتح" ضللت وقد. الرشاد ضد اللةوالض والضالل ،} أَضلُّ { من الضاد وفتح الالم بكسر

َما َضلَْلتُ  إِنْ  قُلْ { :  تعالى  ،} أِضل{ بالكسر} َضلِلت{ يقولون العالية وأھل. الفصيحة وھي نجد لغة فھذه}  َنْفِسي َعلَى أَِضلُّ  َفإِنَّ

 دعاه ممن سميع أي}  َقِريبٌ  َسِميعٌ  إِنَّهُ {  والبيان الحكمة من}  َربِّي إِلَيَّ  وِحييُ  َفِبَما اْھَتَدْيتُ  َوإِنِ { . نفسي على ضاللتي إثم أي

 ضللت ولو ، الحجة يبطل ال ضل من وضالل ، الحجة ويبين بالحق يقذف ربي إن قل:  النظم وجه وقيل. اإلجابة قريب

 .قريب سميع إنه الحجة على بتنيث إذ هللا فضل فذلك اھتديت وإذا ، هللا حجة يبطل أنه ال ، بنفسي ألضررت
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 } َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  َوأُِخُذوا َفْوتَ  َفال َفِزُعوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { ] 51: [ اآلية

 لو:  والمعنى. الحق معرفة إلى فيه يضطرون ما وقت في الكفار أحوال ذكر}  َفْوتَ  َفال َفِزُعوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { :  تعالى قوله

 فزعھم ھو:  الحسن. عباس ابن عن معناه روي ، بھم تعالى هللا بأس من غيره أو الموت نزول عند الدنيا في فزعوا إذا ترى

 عقاب عاينوا إذا:  مغفل ابن وقال. قتادة وقاله ؛ قبورھم من خرجوا إذا ھو إنما الفزع ذلك أن وعنه. الصيحة من القبور في

. التوبة إلى رجوعا وال فرارا يستطيعوا فلم المالئكة بسيوف أعناقھم ضربت نحي بدر يوم فزعھم ھو:  السدي. القيامة يوم هللا

 ھو فھذا ، فيفزعون أصحابه لقي بما الناس فيخبر رجل منھم فيبقى البيداء في بھم يخسف الذي الجيش ھو:  جبير ابن سعيد

 من:  وقيل. القبور من أي}  َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ُذواَوأُخِ { . مھرب فال:  مجاھد. عباس ابن قاله ؛ نجاة فال}  َفْوتَ  َفال{ . فزعھم

 الزمان آخر في يغزون ألفا ثمانين ، في نزلت:  عباس ابن وقال. يفوتونه وال عنه يعزبون ال قريب هللا من فھم ، كانوا حيث

 .قريب مكان من األخذ فھو ؛ بھم يخسف البيداء يدخلون وكما ، ليخربوھا الكعبة

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، التذكرة كتاب في ذكرناه وقد حذيفة عن مرفوع خبر عنىالم ھذا وفي:  قلت

 حتى ذلك فورة في اليابس الوادي من السفياني عليھم خرج إذ كذلك ھم فبينا: " والمغرب المشرق أھل بين تكون فتنة وذكر

 في بابل بأرض ينزلوا حتى المشرق نحو الجيش فيسير ، لمدينةا إلى وجيشا ؛ المشرق إلى جيشا ، جيشين فيبعث دمشق ينزل

 ويقتلون امرأة مائة من أكثر ويفتضون آالف ثالثة من أكثر فيقتلون - قال ، بغداد مدينة يعني الحبيبة والبقعة الملعونة المدينة

 على منھا الجيش ذلك فتلحق لكوفةا من ھدى راية فتخرج الشام إلى متوجھين يخرجون ثم ، العباس ولد من كبش ثالثمائة بھا

 ثالثة فينتھبونھا بالمدينة الثاني جيشه ومحل والغنائم السبي من أيديھم في ما ويستنقذون مخبر منھم يفلت ال فيقتلونھم ليلتين

 فأبدھم ذھبأ جبريل يا فيقول السالم عليه جبريل هللا بعث بالبيداء كانوا إذا حتى مكة إلى متوجھين يخرجون ثم ولياليھا أيام

 يبقى فال}  َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  َوأُِخُذوا َفْوتَ  َفال َفِزُعوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { :  تعالى قوله وذلك ، بھم هللا يخسف ضربة برجله فيضربھا

ُ { :  وقيل اليقين الخبر جھينة وعند القول جاء ولذلك ، جھينة من وھما نذير واآلخر بشير أحدھما رجالن إال منھم  ِمنْ  ِخُذواَوأ

. النزع عند الفزع ھذا:  يقول من قول على وھذا ، الموت من الفرار يمكنھم فلم أماكنھا في أرواحھم قبضت أي}  َقِريبٍ  َمَكانٍ 

 به نزل إذا به يستغيث الذي الصارخ أجاب أي الرجل فزع:  يقال ؛ اإلجابة بمعنى ھو الذي الفزع من ھذا يكون أن ويحتمل

 الدنيا في القتل أو الخسف أراد:  قال ومن". الفزع عند وتكثرون الطمع عند لتقلون إنكم: " لألنصار قال إذ الخبر ومنه. خوف

 إلى األرض بطن من أخذوا:  قال القيامة يوم فزع ھو:  قال ومن. اآلخرة في يؤخذوا أن قبل الدنيا في أخذوا:  قال بدر كيوم

 .فيھا فألقوا جھنم من}  يبٍ َقرِ  َمَكانٍ  ِمنْ  أُِخُذوا{ :  وقيل. ظھرھا

ا َوَقالُوا{ ] 52: [ اآلية َناُوشُ  لَُھمُ  َوأَنَّى بِهِ  آَمنَّ  } َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  التَّ

ا َوَقالُوا{ :  تعالى قوله  وسلم عليه هللا صلى بالرسول:  قتادة. بالبعث:  الحسن. وجل عز با:  مجاھد وقال. القرآن أي}  ِبهِ  آَمنَّ

َناُوشُ  لَُھمُ  َوأَنَّى{   ، ليؤمنوا الدنيا إلى الرجعة يطلبون أي ؛ الرجعة التناوش:  والضحاك عباس ابن قال}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  التَّ

 :  الشاعر قول ومنه! ذلك من وھيھات

 سبيل تناوشھا إلى...  وليس إلي تؤوب أن تمنى
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:  السكيت ابن قال ؛ التناول التناوش:  وقيل. الدنيا في التوبة قبلت إنما ألنه ، بعدت وقد طلبوھا أي ؛ التوبة ھي:  السدي وقال

 :  وأنشد. نوشا ينوشه ناشه:  ولحيته برأسه ليأخذ رجال تناول إذا للرجل يقال

 الفال أجواز تقطع به نوشا...  عال من نوشا الحوض تنوش فھي

 ومنه:  قال. آخر ماء إلى تحتاج فال فلوات الشرب بذلك وتقطع ، كثيرا شربا وتشرب فوق من الحوض ماء تتناول أي

 :  الراجز قال. مثله واالنتياش:  التناول. والتناوش. بطش ذو أي نووش ورجل. الفريقان تدانى إذا وذلك ؛ القتال في المناوشة

 انتياشا العنق تنوش كانت

َناُوشُ  لَُھمُ  َوأَنَّى{ :  تعالى قوله  أبو وقرأ. الدنيا في كفروا وقد اآلخرة في اإليمان تناول لھم نىأ:  يقول}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  التَّ

َناُوشُ  لَُھمُ  َوأَنَّى{ :  وحمزة واألعمش والكسائي عمرو َناُوشُ {  ألن ؛ القراءة ھذه يستبعد عبيدة وأبو:  النحاس. بالھمز}  التَّ }  التَّ

 كالم في وجھان ولھا ، حسنة جائزة والقراءة:  جعفر وأب قال. بعيد مكان من البعد لھم وأنى:  يكون فكيف ، البعد بالھمز

 فيھا الحركة ألن الواو ھمزت ثم ، مھموز غير األصل يكون أن الوجھين فأحد. البعيد المتأول ھذا بھا يتأول وال ، العرب

ُسلُ  َوإَِذا{  الجماعة عن الجماعة نقلته الذي المصحف وفي. العرب كالم في كثير وذلك ، خفية ُ  الرُّ } ُوّقتت{ واألصل}  قَِّتتْ أ

 الحركة وھو النئيش من مشتقا يكون:  قال إسحاق أبو ذكره اآلخر والوجه. أدؤر:  دار جمع في ويقال. الوقت من مشتق ألنه

:  الجوھري قال. البطيء الشيء:  والنئيش بعد من أخذته الشيء نأشت:  يقال ، بعد قد فيما الحركة لھم أين من أي ؛ إبطاء في

 :  الشاعر قال. أخيرا أي نئيشا فعله:  ويقال. فانتأش ؛ أخرته نأشا أنأشه األمر نأشت وقد. والتباعد التأخر" بالھم" اؤشالتن

 أمور األمور بعد حدثت وقد...  أطاعني يكون أن نئيشا تمنى

 :  آخر وقال

 الُخبر فاتك بعدما نئيشا وجئت...  للعال طالبك عن زمانا قعدت

. اآلخرة من أي}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ { . عبته أي وذأمته الرجل ذمت:  مثل ؛ متقارب التناؤش في الھمز وترك ھمزال:  الفراء وقال

 .رد بحين وليس سألوه ، الرد:  قال}  لَُھمُ  َوأَنَّى{ :  قال عباس ابن عن التميمي عن إسحاق أبو وروى

 } َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  بِاْلَغْيبِ  ِذفُونَ َوَيقْ  َقْبلُ  ِمنْ  بِهِ  َكَفُروا َوَقدْ { ] 53: [ اآلية

}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ِباْلَغْيبِ  َوَيْقِذفُونَ { . الدنيا في يعني}  َقْبلُ  ِمنْ {  بمحمد:  وقيل وجل عز با أي}  ِبهِ  َكَفُروا َوَقدْ { :  تعالى قوله

 ، يصيب وال يرجم لمن التمثيل جھة على}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  نْ مِ { . بالغيب ويرجم يقذف ھو:  يحقه ال بما تكلم من لكل تقول العرب

 أي}  َوَيْقِذفُونَ { :  وقيل. قتادة قال ؛ بالظن منھم رجما ، نار وال جنة وال نشور وال بعث ال:  فيقولون بالظن يرمون أي

 ِمنْ { . مجنون كاھن شاعر ساحر فيقولون ؛ محمد في:  وقيل. األولين وأساطير وشعر سحر:  فيقولون القرآن في يرمون

 وقرأ. قلوبھم عن بعيد مكان من أي ، القلب عن البعد أراد:  وقيل. محمد صدق يعلموا أن لھم بعد هللا إن أي}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ 

 .ويضلھم يغويھم من إليھم به يقذف:  وقيل. به يرمون أي ، الفاعل مسمى غير}  ِباْلَغْيبِ  َوَيْقِذفُونَ {  مجاھد
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ُھمْ  َقْبلُ  ِمنْ  بِأَْشَياِعِھمْ  فُِعلَ  َكَما َيْشَتُھونَ  َما َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ  َوِحيلَ { ] 54[:  اآلية  } ُمِريبٍ  َشكٍّ  فِي َكاُنوا إِنَّ

 في شتھوني ما وبين بينھم حيل:  وقيل. العذاب من النجاة وبين بينھم حيل:  قيل}  َيْشَتُھونَ  َما َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ  َوِحيلَ { :  تعالى قوله

 وعز جل هللا يطيعوا أن منھم يقبل أن العذاب رأوا لما يشتھون كانوا أنھم المعنى أن قتادة ومذھب. وأھليھم أموالھم من الدنيا

} ُحِول{ واألصل. الوقت ذلك في زالت قد أو الدنيا في كان إنما ذلك ألن ؛ ذلك وبين بينھم فحيل هللا به يأمرھم ما إلى وينتھوا

 جمع وشيع ، شيع جمع األشياع}  ِبأَْشَياِعِھمْ  فُِعلَ  َكَما{ . لثقلھا حركتھا حذفت ثم ياء فانقلبت الحاء على الواو حركة فقلبت

ُھمْ { . الكافرة السالفة القرون من مضى بمن أي}  َقْبلُ  ِمنْ { . شيعة . والنار والجنة والبعث الرسل أمر من أي}  َشكٍّ  فِي َكاُنوا إِنَّ

. مريب فھو ، ريبة ذا صار أي الرجل أراب:  يقال ، به يستراب أي}  ُمِريبٍ { . واحد والمعنى ، والتوحيد الدين في:  قيل

. التأكيد في ؛ شاعر وشعر عجيب عجب:  يقال كما ؛ مريب شك يقال:  قال والتھمة الشك ھو الذي الريب من ھو قال ومن

 .العالمين رب  والحمد ، السور ختمت
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  من الرحيمبسم هللا الرح

 فاطر سورة تفسير

ِ  اْلَحْمدُ } { 1{:  اآلية َّ َماَواتِ  َفاِطرِ  ِ  َما اْلَخْلقِ  فِي َيِزيدُ  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى أَْجنَِحةٍ  أُولِي ُرُسالً  اْلَمالئَِكةِ  َجاِعلِ  َواألَْرِض  السَّ
َ  إِنَّ  َيَشاءُ   } َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

َِّ  اْلَحْمدُ { :  تعالى قوله َماَواتِ  َفاِطرِ  ِ  إضمار على والرفع ، النعت على الخفض:  أوجه ثالثة} فاطر{ في يجوز}  َواأْلَْرِض  السَّ

 وقد. الخالق:  والفاطر. }  اْلَمالِئَكةِ  َجاِعلِ {  وكذا مثله الحمد أھل  الحمد:  سيبويه وحكى. المدح على والنصب ، مبتدأ

 بعير فھو ، طلع البعير ناب فطر:  ومنه. فانفطر فطرته:  يقال ؛ الشيء عن الشق. والفطر. رھاوغي} يوسف{ في مضى

 :  عنترة قال. تشقق فيه أي ، فطار وسيف. تشقق الشيء وتفطر. فاطر

 فطارا وال أفل ال سالحي...  كمعي فھو كالعقيقة وسيفي

َماَواتِ  َفاِطرِ {  ما أدري ال كنت:  عباس ابن قال. واالختراع االبتداء:  والفطر  يختصمان أعرابيان أتاني حتى}  َواألَْرِض  السَّ

 واألرض السموات بذكر والمراد. واإلبھام بالسبابة الناقة حلب. والفطر. ابتدأتھا أنا أي ، فطرتھا أنا:  أحدھما فقال ، بر في

 لما ألنه ، التنوين فيه يجوز ال}  اْلَمالِئَكةِ  اِعلِ جَ { . اإلعادة على قادر االبتداء على قدر من أن على بھذا ونبه ، كله العالم

 أنه على وإعمال ، شيئا فيه يعمل لم مضى لما كان إذا} فاعال{ ألن ؛ فعل إضمار على ويقال ، ثان مفعول}  ُرُسالً { . مضى

َِّ  اْلَحْمدُ {  الضحاك وقرأ. تخفيفا منه التوين حذف مستقبل َماَواتِ  َفاِطرِ  ِ  اْلَمالِئَكةِ  َجاِعلِ { . الماضي الفصل على}  ْرِض َواألَ  السَّ

} المالئكة َجاعلُ {:  الحسن وقرأ. أجمعين عليھم هللا صلى ، الموت وملك وإسرافيل وميكائيل جبريل منھم الرسل}  ُرُسالً 

}  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى{ . أجنحة أصحاب أي ، نعت}  أَْجِنَحةٍ  أُولِي{ . ظاھر وكله} المالئكة جعل{ نشيط بن خليد وقرأ. بالرفع

 بھما ينزلون ؛ أربعة وبعضھم ، ثالثة وبعضھم ، جناحان له بعضھم:  قتادة قال. أربعة وأربعة ، ثالثة وثالثة ، اثنين اثنين أي

 نب يحيى قال. رسال جعلھم أي ، واحد وقت في كذا مسيرة وھي ، السماء إلى األرض من ويعرجون ، األرض إلى السماء من

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسعود ابن عن مسلم صحيح وفي. نقمة أو برحمة العباد إلى:  السدي وقال. األنبياء إلى:  سالم

 له إن إسرافيل رأيت لو ، محمد يا: " له قال السالم عليه جبريل أن الزھري وعن. جناح ستمائة له السالم عليه جبريل رأى

 هللا لعظمة ليتضاءل األحايين في وإنه كاھله لعلى العرش وإن بالمغرب وجناح بالمشرق حجنا منھا جناح ألف عشر الثني

 أن كما ، لذو جمع اسم} أُولُو{ و". عظمته إال ربك عرش يحمل ما حتى صغير عصفور والوصع الوصع مثل يعود حتى

} النساء{ في}  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َمْثَنى{  في الكالم مضى وقد. والخلفة المخاض:  المتمكنة في ونظيرھما ، لذا جمع اسم ھؤالء

:  الحسن وقال. المھدوي ذكره ؛ المفسرين أكثر قول في ، المالئكة خلق في أي}  َيَشاءُ  َما اْلَخْلقِ  فِي َيِزيدُ {  منصرف غير وأنه

 في فيه القول مضى وقد. الصوت سنح يعني:  جريج وابن الزھري وقال. يشاء ما المالئكة أجنحة في أي}  اْلَخْلقِ  فِي َيِزيدُ { 

 القرآن تزين الذي الھيثم أنت: " فقال ، منامي في وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت:  الفارسي الھيثم وقال. الكتاب مقدمة

. الفم في لحالوةوا األنف في والحسن العينين في المالحة}  َيَشاءُ  َما اْلَخْلقِ  فِي َيِزيدُ { :  قتادة وقال" . خيرا هللا جزاك بصوتك

:  وقيل" . وضوحا الكالم يزيد الحسن الخط: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال الكالعي مھاجر وقال. الحسن الخط:  وقيل
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 ھو النقاش. القشيري ذكره ؛ الحسن والشعر الحسن والصوت الحسن الوجه ھو:  اآلية ھذه في الخبر في وقيل. الحسن الوجه

َ  إِنَّ { . والصنائع العلوم:  وقيل. والتمييز عقلال:  وقيل. الجعد الشعر . والزيادة النقصان من}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 في وقوة ، األعضاء في وتمام ، صورة واعتدال ، قامة طول من ؛ الخلق في زيادة كل تتناول مطلقة واآلية:  الزمخشري

 في ولباقة ، اللسان في وذالقة ، النفس في وسماحة ، القلب في جرأةو ، الرأي في وجزالة ، العقل في وحصافة ، البطش

 .وصف به يحيط ال مما ذلك أشبه وما ؛ األمور مزاولة في تأت وحسن ، التكلم

ُ  َيْفَتحِ  َما{ ] 2: [ اآلية  } اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  هِ َبْعدِ  ِمنْ  لَهُ  ُمْرِسلَ  َفال ُيْمِسكْ  َوَما لََھا ُمْمِسكَ  َفال َرْحَمةٍ  ِمنْ  لِلنَّاسِ  هللاَّ

ُ  َيْفَتحِ  َما{ :  تعالى قوله } ما{ لفظ على}  ُمْمِسكَ  َفال{  القرآن غير في النحويون وأجاز}  لََھا ُمْمِسكَ  َفال َرْحَمةٍ  ِمنْ  لِلنَّاسِ  هللاَّ

ُ  َيْفَتحِ  َما{  وأجازوا}  لَھا ُمْرِسلَ  َفال ُيْمِسكْ  َوَما{  وأجازوا. المعنى على} لھا{و } ما{ تكون" بالرفع"}  َرْحَمةٍ  ِمنْ  لِلنَّاسِ  هللاَّ

 فال رزق أو مطر من هللا به يأتيھم ما:  وقيل. هللا غير إرسالھم على يقدر فال للناس رحمة بعثوا الرسل إن أي. الذي بمعنى

 من:  عباس ابن. الضحاك قاله:  الدعاء ھو:  وقيل. يرسله أن على أحد يقدر فال ذلك من يمسك وما ، يمسكه أن أحد يقدر

 .وھداية توفيق من:  وقيل. توبة

 ما جميع في عام فھو ، البدل على رحمة لكل متناولة فھي ، واإلبھام لإلشاعة منكرة ھي إذ ذلك يجمع الرحمة ولفظ:  قلت

 َما{  اآلية ھذه يتلو ثم ، الفتح ءبنو مطرنا:  الناس مطر وقد أصبح إذا يقول كان ھريرة أبا أن بلغه أنه:  مالك موطأ وفي. ذكر

ُ  َيْفَتحِ   .تقدم}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { . }  لََھا ُمْمِسكَ  َفال َرْحَمةٍ  ِمنْ  لِلنَّاسِ  هللاَّ

َھا َيا{ ] 3: [ اآلية ِ  نِْعَمتَ  اْذُكُروا النَّاسُ  أَيُّ ِ  َغْيرُ  َخالِقٍ  ِمنْ  َھلْ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ َماءِ  ِمنَ  َيْرُزقُُكمْ  هللاَّ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َواألَْرِض  السَّ
 } ُتْؤَفُكونَ 

َھا َيا{ :  تعالى قوله }  َغْيرُ {  في يجوز}  هللاَِّ  َغْيرُ  َخالِقٍ  ِمنْ  َھلْ { . الشكر الذكر ھذا معنى}  َعلَْيُكمْ  هللاَِّ  ِنْعَمتَ  اْذُكُروا النَّاسُ  أَيُّ

:  الثاني والوجه. هللا إال خالق ما بمعنى ؛ هللا إال خالق من ھل بمعنى:  أحدھما:  وجھين من عفالرف ، والخفض والنصب الرفع

 .االستثناء على والنصب. زائدة} من{و ، هللا غير خاق ھل:  المعنى ألن ؛ الموضع على نعتا يكون أن

 ، وعز جل هللا غير خالق من ھل! هللا سبحان فقال ؟ الشر خلق من:  للحسن قلت:  الطويل حميد قال. اللفظ على ، والخفض

ِ  َغْيرُ  َخالِقٍ  ِمنْ  َھلْ { :  والكسائي حمزة وقرأ. والشر الخير خلق َماءِ  ِمنَ  َيْرُزقُُكمْ { . بالرفع الباقون. بالخفض}  هللاَّ  أي}  السَّ

 أي ، كذا عن أفكك ما:  يقال ؛ الصرف وھو" بالفتح" اإلفك من}  ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ { . النبات أي}  َواألَْرِض { . المطر

 الصدق عن مصروف قول ألنه ؛ تقدم ما إلى أيضا ھذا ويرجع ، الكذب وھو" بالكسر" اإلفك من:  وقيل. عنه صرفك ما

 ، خالقين معه ونيثبت وھم هللا غير خالقا نفى ألنه القدرية على حجة واآلية. هللا بتوحيد التكذيب لكم يقع أين من أي ، والصواب

 .موضع غير في تقدم ما على
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ُبوكَ  َوإِنْ { ] 4: [ اآلية َبتْ  َفَقدْ  ُيَكذِّ ٌ  ُكذِّ ِ  َوإِلَى َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسل  } األُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَّ

ُبوكَ  َوإِنْ { :  تعالى قوله َبتْ  َفَقدْ { . قريش كفار يعني}  ُيَكذِّ  وليتأسى وسلم عليه هللا صلى ويسليه نبيه يعزي}  َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسلٌ  ُكذِّ

 وحميد محيصن وابن حيوة وأبو عامر وابن ويعقوب واألعرج الحسن قرأ}  األُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَِّ  َوإِلَى{ . الصبر في قبله بمن

ِ  الَ أَ {:  تعالى لقوله عبيد أبو واختاره. الفاعل مسمى أنه على" التاء بفتح" وخلف والكسائي ويحيى وحمزة واألعمش  ُتْرَجعُ  هللاَّ

 .المجھول الفعل على} ُتْرَجع{ الباقون] 53:  الشورى[}  األُُمورُ 

َھا َيا{ ] 5: [ اآلية ِ  َوْعدَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَيُّ ُكمُ  َفال َحقٌّ  هللاَّ نَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َتُغرَّ ُكمْ  َوال الدُّ نَّ ِ  َيُغرَّ َّ  } اْلَغُرورُ  بِا

 البعث إن:  قوله صحة على الدليل إيضاح بعد للرسول للمكذبين وعظ ھذا}  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  النَّاسُ  َھاأَيُّ  َيا{ :  تعالى قوله

ُكمُ  َفال{ . حق والعقاب والثواب نَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َتُغرَّ  ولذاتھا بنعيمھا اإلنسان يشتغل أن الدنيا الحياة غرور:  جبير بن سعيد قال}  الدُّ

ُكمْ  َوال{ . لحياتي قدمت ليتني يا:  يقول حتى  ، رةاآلخ عمل عن نَّ َِّ  َيُغرَّ }  اْلَغرور{ :  حاتم وأبو السكيت ابن قال}  اْلَغُرورُ  ِبا

 ، متعد" غررته" ألن ؛ إسحاق أبي غير عند بعيد وھو مصدرا} الَغرور{ ويكون. مصدر وغر ، غر جمع وغرور. الشيطان

 ، لزوما لزمته:  قالوا ؛ عليھا يقاس ال يسيرة أشياء في إال ، ضربا ضربته:  نحو ؛ فعل على ھو إنما المتعدي والمصدر

 يعمل اإلنسان يكون أن با الغرور:  قال ، جبير بن سعيد قاله ما فيه قيل ما فأحسن الحرف معنى فأما. نھوكا المرض ونھكه

 أنه في بوساوسه يغرنكم ال أي ؛ الشيطان وھو" الغين بفتح"} الَغرور{  العامة وقراءة. المغفرة هللا على يتمنى ثم بالمعاصي

 يغرنكم ال أي ؛ الباطل وھو" الغين برفع"} الُغرور{ المقع بن ومحمد العدوي المال وأبو حيوة أبو وقرأ. لفضلكم عنكم يتجاوز

 ؛ غار جمع الغرور يكون أن يجوزو:  الزجاج قال. الدنيا متاع من به اغتر ما" بالضم" والغرور:  السكيت ابن وقال. الباطل

" غره" مصدر أو:  الزمخشري. لزوما ولزمه نھوكا المرض نھكه:  بقولھم يشبه أو ، غر جمع أو:  النحاس. وقعود قاعد مثل

 .والنھوك كاللزوم

ْيَطانَ  إِنَّ { ] 6: [ اآلية ِخُذوهُ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  الشَّ َما َعُدّواً  َفاتَّ ِعيرِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  ُكوُنوالِيَ  ِحْزَبهُ  َيْدُعو إِنَّ  } السَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ { ] 7: [ اآلية  } َكبِيرٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  الصَّ

ْيَطانَ  إِنَّ { :  تعالى قوله ِخُذوهُ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  الشَّ  ، الجنة من أباكم إخراجه عداوته على ويدلكم. تطيعوه وال وهفعاد أي}  َعُدّواً  َفاتَّ

ُھمْ { :  قوله في إضاللكم وضمانه َينَُّھمْ  َوألُِضلَّنَّ ُھمْ  ُثمَّ . اْلُمْسَتقِيمَ  ِصَراَطكَ  لَُھمْ  أَلَْقُعَدنَّ  ألقعدن{:  وقوله. اآلية}  َوألَُمنِّ  َبْينِ  ِمنْ  آَلِتَينَّ

 ، وسلم عليه هللا صلى آدم بأبينا فعل وما ، قصته علينا واقتص ؛ مبين عدو لنا الشيطان أن وعز جل فأخبرنا. اآلية}  أَْيِديِھمْ 

 وكان. ھالكنا فيه مما منا يريد فيما ونطيعه نتواله ذلك على ونحن ، وبعده وجودنا قبل من وغرورنا لعداوتنا أنتدب وكيف

:  السماك ابن وقال. السر في صديقه وأنت العالنية في الشيطان تسب وال هللا أتق ، مفتر يا كذاب يا:  يقول عياض بن الفضيل

} البقرة{ في المعنى ھذا مضى وقد! بعداوته معرفته بعد اللعين وأطاع! بإحسانه معرفته بعد المحسن عصى لمن عجبا يا

ْيَطانَ  إِنَّ { :  قوله في} عُدوّ { و. مجودا  النسب بمعنى ويكون. ويؤنث ويجمع فيثنى ، ادمع بمعنى يكون أن يجوز}  َعُدوٌّ  لَُكمْ  الشَّ

ُھمْ { :  وعز جل قال كما ؛ حال بكل موحدا فيكون  بعض قول فأما:  النحاس. عدو أيضا ھذا على المؤنث وفي}  لِي َعُدوٌّ  َفإِنَّ

َما{ . جلد حرف الواو بل ، فخطأ بالھاء فجاؤوا خفية الواو إن النحويين  بعدھا فوقع العمل عن} إن} {ما{ كفت}  ِحْزَبهُ  َيْدُعو إِنَّ
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ِعيرِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكوُنوا{ . أشياعه أي} حزبه{. الفعل  بدال}  الَِّذينَ {  يكون}  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ { . عداوته فھذه}  السَّ

 الواو من بدال يكون أو ، نصب موضع في فيكون}  ِحْزَبهُ {  من بدال يكون أو ، خفض موضع في فيكون}  أَْصَحابِ  ِمنْ { 

. وكأنه ؛}  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ {  خبره ويكون باالبتداء رفع موضع في يكون أحسنھا وھو رابع وقول رفع موضع في فكون

ِعيرِ  أَْصَحابِ  ِمنْ { :  قوله في تم قد الكالم ويكون ، ومخالفته موافقته حال بين سبحانه  لَُھمْ  َكَفُروا لَِّذينَ ا{  فقال ابتدأ ثم}  السَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ { . }  َشِديدٌ  َعَذابٌ   َوأَْجرٌ {. لذنوبھم أي}  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ {  وخبره ، أيضا باالبتداء رفع موضع في}  الصَّ

 .الجنة وھو}  َكِبيرٌ 

ً َحسَ  َفَرآهُ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  أََفَمنْ { ] 8: [ اآلية َ  َفإِنَّ  نا  َحَسَراتٍ  َعلَْيِھمْ  َنْفُسكَ  َتْذَھبْ  َفال َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  هللاَّ
َ  إِنَّ   } َيْصَنُعونَ  بَِما َعلِيمٌ  هللاَّ

ً  َفَرآهُ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  أََفَمنْ { :  تعالى قوله َ  َفإِنَّ  َحَسنا  ، باالبتداء رفع موضع في} َمنْ } { َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  هللاَّ

 سوء له زين أفمن:  فالمعنى}  َحَسَراتٍ  َعلَْيِھمْ  َنْفُسكَ  َتْذَھبْ  َفال{ :  تعالى قوله عليه يدل والذي:  الكسائي قال. محذوف وخبره

 عن الزمخشري وذكره. قليل إال هيعرف ال طريف عربي كالم وھذا:  قال. حسرات عليھم نفسك ذھبت حسنا فرآه عمله

 جل هللا أن والمعنى ، المحذوف على الداللة من ذكره لما ، اآلية في قيل ما أحسن الكسائي قال والذي:  النحاس قال. الزجاج

 قال. قاتل:  يرالتفس أھل قال}  َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ { :  وعز جل قال كما ، عليھم والحزن بھم االغتمام شدة عن نبيه نھى وعز

 معنى ما" طاعة وأبخع قلوبا أرق ھم: " اليمن أھل في وسلم عليه هللا صلى النبي قول عن األصمعي سألت:  علي ابن نصر

 معناه: }  َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ { :  وجل عز هللا قول في يقولون وغيره مجاھدا التفسير أھل إن:  له فقلت. أنصح:  فقال ؟ أبخع

 ، وتأخير تقديم فيه:  الفضل بن الحسين وقال. نفسه قاتل لھم النصح شدة من كأنه ، بعينه ذاك من ھو:  فقال. فسكن قاتل

: وقيل. يشاء من ويھدي يشاء من يضل هللا فإن ، حسرات عليھم نفسك تذھب فال ، حسنا فرآه عمله سوء له زين أفمن:  مجازه

َ  َفإِنَّ { المحذوف ھذا على يدل ويكون ، ھدي كمن لهعم سوء له زين أفمن المعنى ؛ محذوف الجواب  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  هللاَّ

 اليھود أنھم:  أحدھا ، أقوال أربعة}  َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  أََفَمنْ {  وفي}  َنْفُسكَ  َتْذَھبْ  َفال{ :  القعقاع بن يزيد وقرأ. }  َيَشاءُ  َمنْ 

 ؛ الخوارج أنھم:  الثاني. والسالم الصالة عليه الرسول معاندة}  َعَملِهِ  ُسوءُ {  ، ويكون. قالبة أبو قال ؛ والمجوس والنصارى

. اإلغواء}  َعَملِهِ  ُسوءُ {  ويكون. الحسن قال ؛ الشيطان:  الثالث. التأويل تحريف" عمله سوء" يكون. القاسم بن عمر رواه

 بن واألسود السھمي وائل بن العاص في نزلت إنھا:  وقال. الشرك}  َعَملِهِ  وءُ سُ {  ويكون. الكلبي قاله ؛ قريش كفار:  الرابع

ً  َفَرآهُ { . ھشام بن جھل أبي في نزلت:  غيره وقال. المطلب  .جميال:  وقال. الكلبي قال ؛ صوابا أي}  َحَسنا

 الَِّذينَ  َيْحُزْنكَ  َوال{ :  وقوله}  ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ { :  تعالى لقوله ؛ األقوال أظھر قريش كفار المراد بأن والقول:  قلت

ً  اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيْؤِمُنوا لَمْ  إِنْ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ { :  وقال}  اْلُكْفرِ  فِي ُيَساِرُعونَ   أاَلَّ  َنْفَسكَ  َباِخعٌ  لََعلَّكَ { :  وقوله}  أََسفا

  ،}  ُمْؤِمِنينَ  َيُكوُنوا

 فإن ، كفرھم على مقامھم على تأسفك ينفع ال أي ، بين ظاھر وھذا}  َحَسَراتٍ  َعلَْيِھمْ  َنْفُسكَ  َتْذَھبْ  َفال{ :  اآلية ھذه في ولهوق

 ذلك وإنما ، تھديه أن تريد حسنا فرآه عمله سوء له زين أفمن أي ؛ تقدم ما على قولھم القدرية على ترد اآلية وھذه. أضلھم هللا
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}  َنْفَسكَ {  الھاء وكسر التاء بضم}  َتْذَھبْ  َفال{ :  محيصن وابن وشيبة جعفر أبو وقرأ. التبليغ ھو إليك والذي ، إليك ال هللا إلى

}  َعلَْيِھمْ {  و. للحسرات نفسك تذھب فال أي ؛ أجله من مفعول منصوب}  َحَسَراتٍ { . متقاربان والمعنيان ، المفعول على نصبا

 ألن ؛ بالحسرات يتعلق أن يجوز وال. عليه للمتحسر بيان وھو. حزنا عليه ومات حبا عليه ھلك:  تقول كما ،} تذھب{ صلة

 :  جرير قال كما ؛ التحسر لفرط حسرات صارت كلھا كأن حاال يكون أن ويجوز. صلته عليه يتقدم ال المصدر

رى مع لحَمھن الھواجر َمَشقَ   وصدورا كالكال ذھبن حتى...  السُّ

 :  اآلخر قول ومنه. وصدورھا كالكلھا إال يبق لم أي ؛ وصدورا كالكال رجعن:  يريد

 سقام لي وذكرھم حسرات...  نفسي تساقط إثرھم فعلى

َ  إِنَّ { . مصدرا أو  }َيْصَنُعونَ  ِبَما َعلِيمٌ  هللاَّ

ُ { ] 9: [ اآلية َياحَ  أَْرَسلَ  الَِّذي َوهللاَّ ً  َفُتثِيرُ  الرِّ  } النُُّشورُ  َكَذلِكَ  َمْوتَِھا َبْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفأَْحَيْيَنا َميِّتٍ  لَدٍ بَ  إِلَى َفُسْقَناهُ  َسَحابا

ُ { :  تعالى قوله َياحَ  أَْرَسلَ  الَِّذي َوهللاَّ ً  َفُتِثيرُ  الرِّ  قول ھذا ؛ وميتة ميتة وكذا ، واحد ومْيت مّيت}  َميِّتٍ  َبلَدٍ  إِلَى َفُسْقَناهُ  َسَحابا

 :  وأنشد. قاطعة بدالئل ذلك على واستدل ، أحدا يستثن ولم ، البصريين قول ھذا:  يزيه بن محمد وقال. النحويين من الحذاق

 األحياء مّيت المْيت إنما...  بميت فاستراح مات من ليس

 الرجاء قليل باله كاسفا...  كئيبا يعيش من المت إنما

 :  وأنشد ، فرقا وميت ميت بين ترى فھل:  قال

 أيسار أبناء مكرمة سواس...  َيَسر نوب أيسار لينون ھينون

ُ { :  قال أن بعد}  َفُسْقَناهُ { :  قال. وسيد وسيد ، ومْيت مّيت وكذا ، واحد ولينون ھينون أن على أجمعوا فقد:  قال  الَِّذي َوهللاَّ

َياحَ  أَْرَسلَ  ً  َفُتِثيرُ { :  لقا ألنه ،} َفَتُسوقُه{ سبيله:  عبيدة ابن وقال. الخطاب تلوين باب من وھو}  الرِّ :  الزمخشري. }  َسَحابا

 ، السحاب الرياح إثارة فيھا تقع التي الحال لتحكي:  قلت ؟ بعده وما قبله ما دون المضارعة على}  َفُتِثيرُ {  جاء لم:  قلت فإن

 ، تستغرب بحال وخصوصية تمييز نوع فيه بفعل يفعلون وھكذا ؛ الربانية القدوة على الدالة البديعة الصورة تلك وتستحضر

 :  شرا تأبط قال كما ؛ ذلك غير أو المخاطب تھم أو

 صحصحان كالصحيفة بسھب...  تھوي الغول لقيت قد بأني

 وللجران لليدين صريعا...  فخرت دھش بال فأضربھا

 كنھھا على ويطلعھم ، إياھا يبصرھم كأنه ، الغول ضرب على بزعمه فيھا تشجع التي الحالة لقومه يصور أن قصد ألنه

 الدالئل من كانا لما ، الميت البلد إلى السحاب سوق وكذلك شدة كل عند وثباته ، ھول كل على جرأته من. للتعجب مشاھدة
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 وقراءة. عليه وأدل االختصاص في أدخل ھو ما إلى الغيبة لفظة عن بھما معدوال} أحيينا{و} فسقنا{:  قيل الباھرة القدرة على

 اآلية ھذه بيان مضى وقد. توحيدا} الريح{ والكسائي وحمزة ويحيى واألعمش كثير وابن محيصن ناب وقرأ. }الرياح{ العامة

 مثل أي ؛ الرفع محل في فالكاف. نشورا اإلنسان نشر من ؛ متم بعدما تحيون كذلك أي}  النُُّشورُ  َكَذلِكَ { . مستوفى فيھا والكالم

 خلقه في ذلك آية وما ، الموتى هللا يحيي كيف ، هللا رسول يا قلت:  قال العقيلي رزين أبي وعن. األموات نشر األموات إحياء

 وتلك الموتى هللا يحيي فكذلك" قال. هللا رسول يا نعم:  قلت" خضرا يھتز به مررت ثم ممحال أھلك بوادي مررت أما: " قال ؟

 .وغيرھا" األعراف" في الخبر ھذا ذكرنا وقد" خلقه في آيته

ةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { ] 10: [ اآلية ةُ  َفلِلَّهِ  اْلِعزَّ ً  اْلِعزَّ يِّبُ  اْلَكلِمُ  َيْصَعدُ  إِلَْيهِ  َجِميعا الِحُ  َواْلَعَملُ  الطَّ َئاتِ  َيْمُكُرونَ  َوالَِّذينَ  َيْرَفُعهُ  الصَّ يِّ  السَّ
 } َيُبورُ  ُھوَ  أُولَئِكَ  َوَمْكرُ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ 

ةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { :  تعالى قوله ةُ  َفلِلَّهِ  اْلِعزَّ ً  اْلِعزَّ  أھل من غيره قال وكذا. العزة علم يريد كان من:  الفراء عند التقدير}  َجِميعا

 ال التي والعزة ، للذلة تعرض ھي فإنما ذلة إلى تودى كانت إذا العزة ألن ؛ معھا ذلة ال التي العزة علم يريد كان من أي. العلم

ً َجمِ { . وجل عز  معھا ذل  والعزة العزة وجل عز هللا بعبادته يريد كان من:  معناه الزجاج وقدر. الحال على منصوب}  يعا

 .والدنيا اآلخرة في يعزه وجل عز هللا فإن سبحانه له

ةُ  َفلِلَّهِ { . يأتي ما على مرفوعا وروي ، أحسن وھذا:  قلت ً  اْلِعزَّ  ما أن ھموتعريف ، عزته من السامعين إيئاس ھذا ظاھر}  َجِميعا

 المفھوم وھو ، ذلك من له وجب وبما سبحانه به العالمين عند للعھد والالم األلف فتكون ؛ لغيره فيه مطمع ال ذلك من له وجب

ةَ  إِنَّ  َقْولُُھمْ  َيْحُزْنكَ  َوال{ :  يونس سورة في الحق قوله من َِّ  اْلِعزَّ  من والھمم األقدار ذوي ينبه أن سبحانه يريد أن ويحتمل}  ِ

 هللا من العزة طلب فمن. السورة ھذه آيات من المفھوم وھو ، لالستغراق والالم األلف فتكون ؛ تستحق أين ومن العزة تنال أين

 هللا صلى قال ؛ عنه محجوبة وال ممنوعة غير هللا شاء إن عنده وجدھا ، وخضوع وسكون ، وذل بافتقار طلبھا في وصدقه

 من عند العزة طلبوا قوما ذكر وقد. عنده طلبھا من إلى وكله غيره من طلبھا ومن" . هللا هرفع  تواضع من: " وسلم عليه

ةَ  ِعْنَدُھمُ  أََيْبَتُغونَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  َيتَِّخُذونَ  الَِّذينَ { :  فقال سواه ةَ  َفإِنَّ  اْلِعزَّ َِّ  اْلِعزَّ ِ  ً  ال صريحا فأنبأك. }  َجِميعا

ةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ {  لقوله مفسرا وسلم عليه هللا صلى وقال. يشاء من ويذل يشاء من بھا يعز له العزة أن فيه إشكال  َفلِلَّهِ  اْلِعزَّ

ةُ  ً  اْلِعزَّ  :  قال من أحسن ولقد. الزجاج قول معنى وھذا.  العزيز فليطع الدارين عز أراد من: "}  َجِميعا

 ذلھا في فعزھا إليك منا...  تواضعا بالرقا تذللت وإذا

 اعتز من فإنه ؛ به واالعتزاز سبحانه هللا بالعزة فليقصد العزة و العزة دار ويدخل ، األكبر الفوز لينال العزة يريد كان فمن

 .هللا أعزه با اعتز ومن ، هللا أذل بالعبد

يِّبُ  اْلَكلِمُ  َيْصَعدُ  إِلَْيهِ { :  تعالى قوله الِحُ  َواْلَعَملُ {  تبتدئ ثم. الكالم وتم } الطَّ  يرفع أو ، هللا يرفعه:  معنى على}  َيْرَفُعهُ  الصَّ

 ھو والصعود. بيانه يأتي ما على متصال الكالم فيكون ؛ الطيب الكلم يرفع الصالح والعمل:  المعنى يكون أن ويجوز. صاحبه

 موضع ألن ؛ لقبوله مثال صعوده ضرب لكن ، عرض ألنه لكالما في ذلك يتصور وال. أيضا العروج وھو ، فوق إلى الحركة

 الكالم وخص. العلم بمعنى فھو ؛ علمه أي القاضي إلى األمر ارتفع يقال:  الزجاج وقال. أسفل العذاب وموضع ، فوق الثواب
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 ألحد فيه يجري ال الذي والمحل سمائه إلى يصعد:  وقيل. يصعد هللا إلى أي}  إِلَْيهِ {  وقوله. عليه الثواب لبيان بالذكر والطب

يِّبُ  اْلَكلِمُ {  و. السماء إلى العبد طاعات فيه كتب الذي الكتاب يحمل أي:  وقيل. حكم غيره  عقيدة عن الصادر التوحيد ھو}  الطَّ

 :  وأنشدوا. ونحوه هللا وذكر ، والتمجيد التحميد ھو:  وقيل. طيبة

 فعال يقول ما يزين حتى...  قوله حالوة رجل من ترض ال

 جمال ذاك فإخاء فتوازنا...  بمقاله فعاله وزنت فإذا

 :  قيل وفيه. وتر بال وقوس ، مطر بال وسحاب ، دسم بال كثريد ، عمل بال قول:  المقفع ابن وقال

 ھباء فعالٍ  بال قول كل...  بفعل إال المقال يكون ال

 سواء ولي بال ونكاحا...  جميل فعال بال قوال إن

 .} الكالم{ عبدالرحمن أبو وقرأ. كلمة جمع} الِكلم{ الناس جمھور. وقرأ. الياء بضم} ُيصعد{ اكالضح وقرأ

 الكالم فوضع ؛ ثالثة الكالم أقسام:  القاسم أبي قول يخرج وعليه ؛ وبالعكس الكلم بمعنى يطلق قد ھذا على فالكالم:  قلت

 الكلم يرفع الصالح والعمل المعنى:  وغيرھما ومجاھد عباس ابن قال" يرفعه الصالح والعمل. "أعلم وهللا ، الكلم موضع

". السنة بإصابة إال ونية وعمال قوال يقبل وال ، بنية إال وعمال قوال يقبل وال ، بعمل إال قوال هللا يقبل ال" الحديث وفي. الطيب

 ابن قال. عمله على قوله ابن قال وإذا عمله مع قوله ارتفع ، فرائضه وأدى طيبا كالما وقال هللا العبد ذكر فإذا:  عباس ابن قال

 كالما وقال هللا ذكر إذا للفرائض التارك العاصي أن والحق. عباس ابن عن يصح وال السنة أھل معتقد يرده قول وھذا:  عطية

 الكالم فإن وأيضا. الشرك أتقى من كل من يتقبل تعالى وهللا ، سيئاته وعليه حسناته وله ، منه متقبل له مكتوب فإنه طيبا

 إذا موقعه وحسن رفعه في يزيده أنه يتأول بأن ، للكلم الرافع ھو العمل إن:  يقول من قول يستقيم وإنما ، صالح عمل الطيب

 األعمال كانت تعالى هللا وذكر طيب كلم أعماله تخلل إذا ، ذلك وغير وصيام صالة من األعمال صاحب أن كما. معه تعاضد

الِحُ  َواْلَعَملُ  {:  قوله فيكون ؛ أشرف  في أعمال ھي التي األقوال وأما. األعمال على وحضا وتذكرة موعظة}  َيْرَفُعهُ  الصَّ

 من ألن ؛ ينفع لم صالح عمل به يقترن لم إن هللا بذكر المرء كالم إن: " العربي ابن قال. فمقبولة والتسبيح كالتوحيد ؛ نفوسھا

 وإن به إال له قبول ال فإنه ، مرتبطا أو القول قبول في شرطا وقع إذا العمل أن:  اھذ وتحقيق. عليه وبال فھو فعله قوله خالف

 والربح بالفوز هللا يحكم ثم ، بينھما الموازنة وتقع ، عليه يكتب السيء وعمله ، له يكتب الطيب كلمه فإن فيه شرطا يكن لم

 ".والخسران

 إذا العبد أن" اآلثار في جاء وقد. الطيب القول قبول في شرط الحالص العمل أن والظاھر. تحقيق العربي ابن قال ما:  قلت

 مخالفا. عمله كان وإن ، جميعا صعدا لقوله موافقا العمل كان فإن ، عمله إلى المالئكة نظرت صادقة بنية هللا إال إله ال: قال

 الكلم إلى ترجع}  َيْرَفُعهُ {  في والكناية. هللا إلى الطيب الكلم يرفع الصالح العمل ھذا فعلى". عمله من يتوب حتى قوله وقف

 اْلَكلِمُ {  أن وعلى. والضحاك العالية وأبي وقتادة ومجاھد جبير بن وسعيد حوشب بن وشھر عباس ابن قول وھذا. الطيب

يِّبُ   الصالح والعمل أي. والتوحيد اإليمان مع إال الصالح العمل يقبل ال ألنه ؛ الصالح للعمل الرافع فھو ، التوحيد ھو}  الطَّ
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يِّبُ  اْلَكلِمُ { :  قال حوشب بن شھر عن القول ھذا وروي. الصالح العمل على تعود فالكناية ؛ الطيب الكلم يرفعه  القرآن}  الطَّ

الِحُ  َواْلَعَملُ {  ألن ؛ الطيب الكلم على هللا يرفعه الصالح العمل أن أي ؛ وعز جل هللا على تعود:  وقيل. القرآن}  َيْرَفُعهُ  الصَّ

 مجاز، واألول والثاني. الخافض الرافع ھو هللا ألن ؛ الكالم حقيقة ھو وھذا ، القائل من تعبا أكثر والعامل ، الكلم تحقيق العمل

 رفع على القراء ألن ؛ أولى العربية في وأنه ، به قال من لعلو وأصحھا أوالھا األول القول:  النحاس قال. جائز سائغ ولكنه

 وال. العمل نصف االختيار لكان ، الطيب الكلم يرفعه الصالح العمل أو ، هللا يرفعه الصالح والعمل:  المعنى كان ولو. العمل

الِحُ  َواْلَعَملُ {  أناس قرأه:  قال أنه عمر بن ، عيسى عن روي شيئا إال منصوبا قرأه أحدا نعلم  والعمل:  وقيل. }  هللا َيْرَفُعهُ  الصَّ

 .القشيري ذكره ؛ تعالى هللا من تطلب أنھا وعلم العزة أراد الذي وھو ، صاحبه يرفع الصالح

يِّبُ  اْلَكلِمُ  َيْصَعدُ  إِلَْيهِ { :  اآلية ھذه فقرأ ، الصالة يقطع الكلب أن عباس ابن عند ذكروا -الثانية الِحُ  َواْلَعَملُ  الطَّ . }  َيْرَفُعهُ  الصَّ

 إال شيء عليه يقطعھا فال ، بشروطھا الصالة في دخل وقد" ، ومبالعم القول في السلف مذھب على بعموم استدالل وھذا

 يقطع: " السالم عليه بقوله ذلك ، رأى من تعلق وقد. إجماع أو سنة أو قرآن من به انعقدت ما مثل من ؛ ذلك يوجب ما بثبوت

 األسود إن: " فقال ؟ األحمر كلبال من األبيض الكلب من األسود الكلب بال ما:  فقلت" األسود والكلب والحمار المرأة الصالة

 الصالة عن عمه سأل أنه شھاب ابن أخي ابن عن البخاري خرجه ما وھو ، ھذا يعارض ما جاء وقد. مسلم خرجه" شيطان

 كان لقد:  قالت وسلم عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني ، شيء يقطعھا ال:  فقال ؟ شيء يقطعھا

 .أھله فراش على القبلة وبين بينه لمعترضة وإني ، الليل من فيصلي يقوم وسلم عليه هللا لىص هللا رسول

يَِّئاتِ  َيْمُكُرونَ  َوالَِّذينَ { :  تعالى قوله  حدثنا قال عبداألعلى بن يونس حدثني" : النفوس آداب كتاب" في الطبري ذكر}  السَّ

يَِّئاتِ  َيْمُكُرونَ  َوالَِّذينَ { :  وجل عز قوله في األشعري حوشب بن شھر عن سليم أبي بن ليث عن سفيان  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  السَّ

 مكروا الذين ھم:  العالية أبو وقال. وقتادة ومجاھد عباس ابن قول وھو ؛ الرياء أصحاب ھم:  قال}  َيُبورُ  ُھوَ  أُولَِئكَ  َوَمْكرُ 

:  مقاتل الدنيا في السيئات في السيئات يعملون الذين يعني:  الكلبي وقال. الندوة دار في اجتمعوا لما وسلم عليه هللا صلى بالنبي

يَِّئاتِ  ا{ فتكون ، الشرك يعني  من با نعوذ:  ومنه ، كسدت أي السوق وبارت. وبطل ھلك إذا يبور بار:  ويقال. مفعولة}  السَّ

ً  َوُكْنُتمْ { :  وقوله. األيم بوار  .}سبأ{ في مضى وقد. وخديعة احتيال سبيل على عمل ما:  والمكر. ھلكى أي}  ُبوراً  َقْوما

ُ { ] 11: [ اآلية ً  َجَعَلُكمْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  َوهللاَّ رُ  َوَما بِِعْلِمهِ  إاِلَّ  َتَضعُ  َوال أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَْزَواجا  ِمنْ  ُيَعمَّ
رٍ  ِ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ  ُعُمِرهِ  ِمنْ  ُيْنَقصُ  َوال ُمَعمَّ  } َيِسيرٌ  هللاَّ

ُ { :  تعالى قوله  خلق:  ھذا على والتقدير ، السالم عليه آدم يعني:  قال قتادة عن سعيد قال}  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  َوهللاَّ

ً  َجَعلَُكمْ  ُثمَّ { . آبائكم ظھور من أخرجھا لتيا أي:  قال}  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ { . تراب من أصلكم  بعضكم زوج أي:  قال}  أَْزَواجا

 أزواجا جعلكم أي}  ِبِعْلِمهِ  إاِلَّ  َتَضعُ  َوال أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما{ . مدتھا انقضاء إلى الدنيا في البقاء ليتم األنثى زوج فالذكر بعضا،

 ُيَعمَّرُ  َوَما{ . تدبيره عن شيء يخرج فال ، به عالم وهللا إال وضع وال حمل يكون فال ، هللا بعلم فيتناسالن باألنثى الذكر فيتزوج

 ُيَعمَّرُ  َوَما{ :  عباس ابن عن جبير بن سعيد قال. إليه صائر ھو بما معمرا سماه}  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ  ُعُمِرهِ  ِمنْ  ُيْنَقصُ  َوال ُمَعمَّرٍ  ِمنْ 

 ، يوم عمره من نقص:  آخر كتاب في يكتب ثم ساعة ھو كم يوما ھو كم شھرا ھو كم سنة ھو كم ، عمره كتب إال}  ُمَعمَّرٍ  ِمنْ 
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 يستقبل وما ، النقصان فھو أجله من مضى فما:  قال ، أيضا جبير بن سعيد وقال. أجله يستوفي حتى ، سنة نقص ، شھر نقص

 ، يوم ذھب:  ذلك أسفل في يكتب ثم ، سنة وكذا كذا عمره يكتب:  أيضا سعيد وعن. للمعمر ھذا على فالھاء ؛ يعمره الذي فھو

. سنة ستين قبل يموت من عمره من والمنقوص ، سنة ستين بلغ من المعمر:  قتادة وعن. آخره على يأتي حتى ، يومان ذھب

 ينقص وال أي ، آخر بمعنى}  ُعُمِرهِ  نْ مِ  ُيْنَقصُ  َوال{  عمره من يكون ما أي}  ُمَعمَّرٍ  ِمنْ  ُيَعمَّرُ  َوَما{  معنى في الفراء ويذھب

:  قولك ومثله ، األول كأنه بالھاء عنه وكنى. األول غير آخر إلى ترجع}  ُعُمِرهِ {  في فالكناية. كتاب في إال عمره من اآلخر

 بلغ ھمافأي ، عصى إن وتسعين ، أطاع إن سنة مائة اإلنسان عمر كتب هللا إن:  وقيل. أخر نصف أي ، ونصفه درھم عندي

 أنه أي" رحمه فليصل أثره في له وينسأ زرقه في له يبسط أن أحب من: " والسالم الصالة عليه قوله مثل وھذا. كتاب في فھو

 اللوح من آخر موضع في ذلك فبين. سنة كذا عمره في زيد رحمه وصل فإن ، سنة كذا فالن عمر:  المحفوظ اللوح في يكتب

: تعالى قوله عند المعنى ھذا مضى وقد نقصان أو زيادة أنه ظن الثاني دون األول على طلعأ فمن رحمه سيصل إنه ، المحفوظ

ُ  َيْمُحوا{   آخر ينقص وال ، ھرم أي معمر من يعمر وما المعنى:  وقيل. العمر إلى ترجع ھذا على والكناية}  َوُيْثِبتُ  َيَشاءُ  َما هللاَّ

 أشبھھا وھو:  قال ، النحاس واختاره الضحاك عن معناه روي. وعز جل هللا من بقضاء أي ؛ كتاب في إال الھرم عمر من

 َذلِكَ  إِنَّ {  المعمر لغير تكون أن ويجوز ، للمعمر تكون أن يجوز ھذا على فالھاء. عباس ابن عن نحوه وروي. التنزيل بظاھر

 فرقة وقرأت القاف وفتح الياء بضم}  ُيْنَقصُ {  العامة وقراءة. عليه متعذر غير واآلجال األعمال كتابة أي}  َيِسيرٌ  هللاَِّ  َعلَى

 وزاد ، غيره ونقصه بنفسه الشيء نقص ، يقال. شيء عمره من ينقص ال أي ، القاف وضم الياء بفتح}  َيْنَقصُ {  يعقوب منھم

 السْحق مثل غتانل وھما. الباقون وضمھا الميم بتخفيف} ُعْمره ِمن{ والزھري األعرج وقرأ. والزم متعد ، غيره وزاده بنفسه

 ولو يسر:  منه والفضل. يعزب وال منھا شيء عليه يتعذر ال وقصيرھا األعمار طويل إحصاء أي}  َيِسيرٌ {  و. والسُحق

 .فعيل ألنه ؛ انصرف إنسانا به سميت

ُ  ِمْلحٌ  َوَھَذا َشَراُبهُ  َسائِغٌ  فَُراتٌ  َعْذبٌ  َھَذا اْلَبْحَرانِ  َيْسَتِوي َوَما{ ] 12: [ اآلية ً  َتأُْكلُونَ  ُكلٍّ  َوِمنْ  َجاجٌ أ ً  لَْحما  َوَتْسَتْخِرُجونَ  َطِرّيا
 } َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  لَِتْبَتُغوا َمَواِخرَ  فِيهِ  اْلفُْلكَ  َوَتَرى َتْلَبُسوَنَھا ِحْلَيةً 

 :  مسائل أربع فيه}  فَُراتٌ  َعْذبٌ  َھَذا اْلَبْحَرانِ  َيْسَتِوي َوَما{ :  تعالى قوله

. ألف بغير الالم وكسر الميم بفتح}  أَُجاجٌ  ِمْلحٌ  َوَھَذا{ :  طلحة وقرأ. مر}  أَُجاجٌ {  و ، حلو}  فَُراتٌ { :  عباس ابن قال - األولى

ً  ونَ َتأُْكلُ  ُكلٍّ  َوِمنْ { . وميت سيد مثل}  َشَراُبهُ  َسيغ{  إسحاق أبي وابن عيسى وقرأ. الملح فيه يجعل الذي فھو المالح وأما  لَْحما

 ً  .فيه الكالم} النحل{ في مضى وقد. جميعا منھما أنه في اختالف ال}  َطِرّيا

 ألنھما منھما فقيل ، الملح من تستخرج إنما الحلية أن إسحاق أبي مذھب}  َتْلَبُسوَنَھا ِحْلَيةً  َوَتْسَتْخِرُجونَ { :  تعالى قوله -الثانية

 نحو والملح العذب فيھا التي المواضع من وغيره الدر من الحلية فيھا التي دافاألص تستخرج إنما:  غيره وقال. مختلطان

 وقال. السماء مطر من:  وقيل. التمازج عند اللؤلؤ يخرج وبينھما ، عذبة عيونا البحر في ألن ؛ منھما مأخوذ فھو ، العيون

 ألنھما ، عنده ھذا وليس أحسنھا وھذا:  اسالنح. خاصة الملح من الحلية تستخرج إنما:  قال ، رابعا قوال يزيد بن محمد

 ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا فِيهِ  لَِتْسُكُنوا َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َرْحَمِتهِ  َوِمنْ { :  وعز جل قال كما أحدھما عن أخبر ثم جمعا ولكن ، مختلطان
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 لغة يدك لمألت وسيبويه األعمش رأيت لو:  تقول اوكم. وشرا خيرا لرأيت والحجاج الحسن رأيت لو:  تقول وكما}  َفْضلِهِ 

ً  َتأُْكلُونَ  ُكلٍّ  َوِمنْ { :  فكذا ، كثير فصيح كالم وھو ، ھذا معنى عرف فقد. ونحوا ً  لَْحما }  َتْلَبُسوَنَھا ِحْلَيةً  َوَتْسَتْخِرُجونَ  َطِرّيا

 .بالثاني الملح وانفرد األول في فاجتمعا

 ، الذراع في والسوار ، اإلصبع في يجعل فالخاتم ؛ بحسبه شيء كل لباس أن على دليل ،}  وَنَھاَتْلَبسُ { :  قوله وفي - الثالث

 ؟ كلبسه الحرير افتراش:  لعبيدة قلت قال سيرين ابن عن والنسائي البخاري وفي. الرجل في والخلخال ، العنق في والقالدة

 .الحديث". لبس ما طول من اسود قد لنا حصير على فقمت" أنس عن الصحاح ، وفي. نعم فال

 تمخر السفينة مخرت وقد. فيھما لقال ذلك ولوال ، خاصة الملح ماء أي:  النحاس قال}  َمَواِخرَ  فِيهِ  اْلفُْلكَ  َوَتَرى{ :  تعالى قوله

 مدة في:  البعيدة لبلدانا إلى الفلك في التجارة:  مجاھد فال}  َفْضلِهِ  ِمنْ  لَِتْبَتُغوا{ . }النحل{ في ھذا مضى وقد. الماء شقت إذا

. فضله من آتاكم ما على}  َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ { . حيتانه من ويصاد حليته من يستخرج ما:  وقيل. }البقرة{ في تقدم كما ؛ قريبة

 .ھوله من أنجاكم ما على:  وقيل

َھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ { ] 13: [ اآلية َھارَ  َوُيولِجُ  النَّ رَ  ْيلِ اللَّ  فِي النَّ ُ  َذلُِكمُ  ُمَسّمىً  ألََجلٍ  َيْجِري ُكلٌّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ  لَهُ  َربُُّكمْ  هللاَّ
  } قِْطِميرٍ  ِمنْ  َيْملُِكونَ  َما ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ  اْلُمْلكُ 

رَ { . تقدم}  ْيلِ اللَّ  فِي النََّھارَ  َوُيولِجُ  النََّھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ { :  تعالى قوله  في تقدم}  ُمَسّمىً  ألََجلٍ  َيْجِري ُكلٌّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّ

 .بيانه} لقمان{

ُ  َذلُِكمُ {  ُكمْ  هللاَّ  َوالَِّذينَ { . يعبد الذي فھو ؛ المقتدر والقادر ، المدبر الخالق ھو تقرر ما صنعه من الذي ھذا أي}  اْلُمْلكُ  لَهُ  َربُّ

 الرقيقة القشرة والقطمير. خلقه على وال عليه يقدرون ال أي}  قِْطِميرٍ  ِمنْ  َيْملُِكونَ  َما{ . األصنام يعني}  ُدوِنهِ  نْ مِ  َتْدُعونَ 

. قتادة وقال ، المبرد اختيار وھو ؛ النواة شق ھو:  عباس ابن وقال. المفسرين أكثر قاله ؛ والنواة التمرة بين التي البيضاء

 تنبت ، النواة ظھر في التي البيضاء النكتة ھي:  ويقال:  الجوھري. النواة رأس على الذي القمع ميرالقط:  أيضا قتادة وعن

 .النخلة منھا

 ِمْثلُ  ُيَنبُِّئكَ  َوال بِِشْرِكُكمْ  َيْكفُُرونَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ  لَُكمْ  اْسَتَجاُبوا َما َسِمُعوا َولَوْ  ُدَعاَءُكمْ  َيْسَمُعوا ال َتْدُعوُھمْ  إِنْ { ] 14: [ اآلية
 } َخبِيرٍ 

 تبصر ال جمادات ألنھا ؛ دعاءكم يسمعوا ال النوائب في بھم تستغيثوا إن أي}  ُدَعاَءُكمْ  َيْسَمُعوا ال َتْدُعوُھمْ  إِنْ { :  تعالى قوله

 جعلنا لو أي:  وقيل. ينفعوكم لم سمعوا لو المعنى:  قتادة وقال. ناطقا سامع كل ليس إذ}  اْسَتَجاُبوا َما َسِمُعوا َولَوْ { . تسمع وال

 أي}  بِِشْرِكُكمْ  َيْكفُُرونَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ { . الكفر على لكم استجابوا ولما ، منكم  أطوع لكانوا دعاءكم فسمعوا وحياة عقوال لھم

 واألنبياء والجن ئكةكالمال ؛ يعقل مما المعبودين إلى ھذا يرجع أن يجوز ثم. منكم ويتبرؤون ، عبدتموھم أنكم يجحدون

 أَنْ  لِي َيُكونُ  َما{ :  بقوله عيسى عن أخبر كما ؛ بعبادتھم أمروكم وأنھم ، حقا فعلتموه ما يكون أن يجحدون أي والشياطين
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 ِمْثلُ  ُيَنبُِّئكَ  الوَ {. للعبادة أھال ليست أنھا تخبر حتى هللا يحييھا أي ، أيضا األصنام فيه يندرج أن ويجوز}  ِبَحقٍّ  لِي لَْيسَ  َما أَقُولَ 

 .عمله في مثله ينبئك فال ، هللا من هللا بخلق يخبر أحد ال أي ؛ وعز جل هللا ھو}  َخِبيرٍ 

َھا َيا{ ] 15: [ اآلية ِ  إِلَى اْلفَُقَراءُ  أَْنُتمُ  النَّاسُ  أَيُّ ُ  هللاَّ  } اْلَحِميدُ  اْلَغنِيُّ  ُھوَ  َوهللاَّ

َھا َيا{ :  تعالى قوله  لم قلت فإن: " الزمخشري. أحوالكم وكل بقائكم في إليه المحتاجون أي}  هللاَِّ  إِلَى اْلفَُقَراءُ  أَْنُتمُ  النَّاسُ  أَيُّ

 من إليه مفتقرين كلھم الخالئق كانت وإن ، الفقراء جنس ھم إليه افتقارھم لشدة أنھم يريھم أن بذلك قصد:  قلت ؟ الفقراء عرف

 اإلنسان على سبحانه هللا شھد وقد كلھم أفقر كان أضعف الفقير كان وكلما ، فالضع يتبع مما الفقر ألن وغيرھم الناس

ً  اإلِْنَسانُ  َوُخلِقَ { :  قوله في بالضعف ُ { :  وقال ،}  َضِعيفا  بعض أنتم:  المعنى لكان نكر ولو}  َضْعفٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 غنى كل وليس ، عنھم وغناه إليه فقرھم أثبت لما:  قلت ؟} الحميد{ فائدة ماف} الغنيّ { بـ} الفقراء{ قوبل قد:  قلت فإن. الفقراء

 على به ليدل} الحميد{ ذكر الحج عليھم واستحق عليھم المنعم حمده وأنعم جاد وإذا ، منعما جوادا الغني كان إذا إال بغناه نافعا

 الوجوه أجود الثانية الھمزة وتخفيف". يحمدوه أن عليھم مهبإنعا المستحق ، عليھم المنعم الجواد ، خلقه بغناه النافع الغني أنه

ُ { . جميعا وتحقيقھما وتخفيفھما وحدھا األولى تخفيف ويجوز ، الخليل عند  فيكون ، زائدة} ھو{ تكون}  اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  َوهللاَّ

 .رفعا موضعھا فيكون مبتدأة وتكون ، اإلعراب من موضع لھا

 } َجِديدٍ  بَِخْلقٍ  َوَيأْتِ  ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  نْ إِ { ] 16: [ اآلية

ِ  َعلَى َذلِكَ  َوَما{ ] 17: [ اآلية  } بَِعِزيزٍ  هللاَّ

 منكم أطوع أي}  َجِديدٍ  ِبَخْلقٍ  َوَيأْتِ { . يفنيكم أي ؛ يذھبكم يذھبكم أن يشأ إن المعنى ؛ حذف فيه}  ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ { :  تعالى قوله

 }إبراھيم{ في ھذا مضى وقد. تعذر عسير أممتنع.مضى وقد. متعذر عسير ممتنع أي}  ِبَعِزيزٍ  هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  اَومَ { . وأزكى

 الَِّذينَ  ُتْنِذرُ  َماإِنَّ  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُيْحَملْ  ال ِحْملَِھا إِلَى ُمْثَقلَةٌ  َتْدعُ  َوإِنْ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{ ] 18: [ اآلية
ُھمْ  َيْخَشْونَ  الةَ  َوأََقاُموا بِاْلَغْيبِ  َربَّ َما َتَزكَّى َوَمنْ  الصَّ ِ  َوإِلَى لَِنْفِسهِ  َيَتَزكَّى َفإِنَّ  } اْلَمِصيرُ  هللاَّ

. وازرة نفس أي ، لمحذوف نعت} واِزرةٌ {. ليزر اتباعا الواو حذفت} َتوَزر{ واألصل. قبله مما مقطوع وھو ، فيه الكالم تقدم

 وإن أي:  األخفش قال. والمؤنث للمذكر يقع وھذا:  قال. دابة أو مثقلة نفس أي:  الفراء قال}  ِحْملَِھا إِلَى ُمْثَقلَةٌ  َتْدعُ  َوإِنْ {  وكذا

 الكسائي حكاھما ؛ النخلة وحمل المرأة حمل والحمل ، الظھر على كان ما والحمل. ذنوبھا وھو حملھا إلى إنسانا مثقلة تدع

 قول على التقدير}  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُيْحَملْ  ال{ . ويكسر يفتح النخلة حمل أن السكيت ابن وحكى. غير ال بالفتح

 ُذو َكانَ  َوإِنْ {  ومثله ، سيبويه عند جائز وھذا. قربى ذو كان ولو الفراء وأجاز. قربى ذا المدعو اإلنسان كان ولو:  األخفش

 الناس:  سيبويه وحكى. عسرة ذو تطالبون فيمن كان وإن أي ؛ محذوفا الخبر يكون أو ، وقع بمعنى}  كان{  فتكون}  ْسَرةٍ عُ 

 اليھودي أن بلغني:  قال أنه عكرمة عن وروي. األول على ؛ فخير وخيرا. ھذا على ؛ فخير خير إن بأعمالھم مجزيون

. بلى فيقول ؟ إليك أحسنت قد أكن ألم ، يدا إليك أسديت قد أكن ألم:  له يقولف القيامة يوم المسلم الرجل يرى والنصراني

 أكن ألم:  فيقول القيامة يوم أبيه إلى ليأتي الرجل وأن. عذابه من ، ينقص حتى تعالى هللا يسأل المسلم يزال فال ؛ أنفعني: فيقول
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:  فيقول ؛ سيئة عني احمل أو ، حسناتك من حسنة لي ھبف ، فيه أنا ما ترى وأنت ، محسنا وإليك ، مشفقا وعليك ، بارا بك

 ليقول الرجل وأن. ھذا من نحوا عليه فيرد ذلك مثل البنه ليقول األب وأن. تخاف ما مثل أخاف ولكني ؛ يسير سألتني الذي إن

 ثم. منه تخاف مما افأخ ولكني ليسير ذلك إن:  فتقول ؛ أنجو لعلي خطيئة عني فاحملي ، لك العشرة أحسن أكن ألم:  لزوجته

 تلقى المرأة ھي:  عياض بن الفضيل وقال. }  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُيْحَملْ  ال ِحْملَِھا إِلَى ُمْثَقلَةٌ  َتْدعُ  َوإِنْ { :  عكرمة تال

 ؛ أماه يا بلى:  يقول ؛ ءوطا لك حجري يكن ألم ، سقاء لك ثديي يكن ألم ، وعاء لك بطني يكن ألم ، ولدي يا:  فتقول ولدھا

 .مشغول عنك بذنبي فإني ، أماه يا عني إليك:  فيقول ؛ واحدا ذنبا منھا عني فاحمل ذنوبي أثقلتني قد ، بني يا:  فتقول

َما{ :  تعالى قوله ُھمْ  َيْخَشْونَ  الَِّذينَ  ُتْنِذرُ  إِنَّ :  تعالى كقوله وھو ، ىتعال هللا عقاب يخشى من إنذارك يقبل إنما أي}  ِباْلَغْيبِ  َربَّ

َما{ ْكرَ  اتََّبعَ  َمنِ  ُتْنِذرُ  إِنَّ ْحَمنَ  َوَخِشيَ  الذِّ  .}  ِباْلَغْيبِ  الرَّ

َما َتَزكَّى َوَمنْ { :  تعالى قوله َما ومن{:  وقرئ. لنفسه يھتدي فإنما اھتدى من أي}  لَِنْفِسهِ  َيَتَزكَّى َفإِنَّ  َوإِلَى} {  لَِنْفِسهِ  َيَتَزكَّى َفإِنَّ

 .الخلق جميع مرجع إليه أي}  اْلَمِصيرُ  هللاَِّ 

 } َواْلَبِصيرُ  األَْعَمى َيْسَتِوي َوَما{ ] 19: [ اآلية

لَُماتُ  َوال{ ] 20: [ اآلية  } النُّورُ  َوال الظُّ

لُّ  َوال{ ] 21: [ اآلية  } اْلَحُرورُ  َوال الظِّ

َ  إِنَّ  األَْمَواتُ  َوال األَْحَياءُ  َيْسَتِوي َوَما{ ] 22: [ اآلية  } اْلقُُبورِ  فِي َمنْ  بُِمْسِمعٍ  أَْنتَ  َوَما َيَشاءُ  َمنْ  ُيْسِمعُ  هللاَّ

يِّبُ  اْلَخِبيثُ  َيْسَتِوي ال قُلْ { :  مثل. والعالم والجاھل والمؤمن الكافر أي}  َواْلَبِصيرُ  األَْعَمى َيْسَتِوي َوَما{ :  تعالى قوله }  َوالطَّ

لَُماتُ  َوال{  قال. والحرور الظل وال ، والنور الظلمات وال والمعنى ؛ زائدة}  َوال{ :  سعيد األخفش قال}  ورُ النُّ  َوال الظُّ

 الحرور:  العجاج بن رؤبة وقال. بالعكس قيل أو ، بالليل يكون والسموم ، النھار شمس مع إال يكون ال والحرور:  األخفش

 والحرور ، بالنھار إال يكون ال السموم:  الفراء وقال. لمھدويا حكاه ، خاصة بالليل يكون والسموم ، خاصة بالنھار تكون

 .المؤذي الحر أي ، التكثير معنى وفيه ، الحر من فعول الحرور ألن ؛ أصح وھذا:  النحاس. فيھما يكون

 لي نفأذ بعضا بعضي أكل رب النار قالت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي:  قلت

 أو حر من وجدتم وما جھنم نفس فمن زمھرير أو برد من وجدتم فما الصيف في ونفس الشتاء في نفس بنفسين لھا فأذن أتنفس

 ما وشدة سمومھا فمن الحر من تجدون فما: " ھريرة أبي عن سعيد عن الزھري حديث من وروي" . جھنم نفس فمن حرور

 المراد:  وقيل. فتأمله ؛ والنھار بالليل يكون والحرور السموم وأن ، األقوال لكت يجمع وھذا" زمھريرھا فمن البرد من تجدون

 معناه وقال ، حرور ذات والنار}  َوِظلَُّھا َداِئمٌ  أُُكلَُھا{ :  تعالى قال كما ، دائم ظل ذات فالجنة ؛ والنار الجنة والحرور بالظل

 َوال األَْحَياءُ  َيْسَتِوي َوَما{ . البرد والظل ، الحر الحرور:  قطرب. اربالنھ السموم وحر ، الليل ظل أي:  عباس ابن وقال. الذي

 األشياء ھذه تستوي ال كما أي ؛ أمثال كلھا ھذه:  قتادة قال. الجھال واألموات ، العقالء األحياء:  قتيبة ابن قال}  األَْمَواتُ 

َ  إِنَّ { . والمؤمن الكافر يستوي ال كذلك  فِي َمنْ  ِبُمْسِمعٍ  أَْنتَ  َوَما{ . لجنته خلقھم الذين أولياءه يسمع أي}  َشاءُ يَ  َمنْ  ُيْسِمعُ  هللاَّ
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 وعيسى الحسن وقرأ. قلبه مات من تسمع ال كذلك ، مات من تسمع ال كما أي ؛ قلوبھم الكفر أمات الذين الكفار أي}  اْلقُُبورِ 

 بما ينتفعون ال أنھم في القبور أھل بمنزلة ھم أي ؛ تخفيفا التنوين فبحذ}  اْلقُُبورِ  فِي َمنْ  ُمْسِمعٍ { ِ:  ميمون بن وعمرو الثقفي

 .يقبلونه وال يسمعونه

 } َنِذيرٌ  إاِلَّ  أَْنتَ  إِنْ { ] 23: [ اآلية

 .وتعالى تبارك هللا بيد الھدى إنما شيء الھدي من لك ليس ، التبليغ إال عليك فليس ؛ منذر رسول أي

ا{ ] 24: [ اآلية ةٍ  ِمنْ  َوإِنْ  َوَنِذيراً  َبِشيراً  بِاْلَحقِّ  اكَ أَْرَسْلنَ  إِنَّ  } َنِذيرٌ  فِيَھا َخال إاِلَّ  أُمَّ

ا{ :  تعالى قوله ةٍ  ِمنْ  َوإِنْ { . معصيته أھل بالنار ونذيرا ، طاعته أھل بالجنة بشيرا أي}  َوَنِذيراً  َبِشيراً  ِباْلَحقِّ  أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ  إاِلَّ  أُمَّ

 .العرب إال:  جريج ابن قال. نبي فيھا سلف أي}  َنِذيرٌ  فِيَھا َخال

ُبوكَ  َوإِنْ { ] 25: [ اآلية بَ  َفَقدْ  ُيَكذِّ َناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّ ُبرِ  بِاْلَبيِّ  } اْلُمنِيرِ  َوبِاْلِكَتابِ  َوبِالزُّ

 } َنِكيرِ  َكانَ  فَ َفَكيْ  َكَفُروا الَِّذينَ  أََخْذتُ  ُثمَّ { ] 26: [ اآلية

ُبوكَ  َوإِنْ { :  تعالى قوله . وسلم عليه هللا صلى رسوله يسلي ، أنبياءھم}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َفَقدْ { . قريش كفار يعني}  ُيَكذِّ

بُ { . الواضحات والشرائع الظاھرات بالمعجزات أي}  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ {  َوِباْلِكَتابِ { . المكتوبة الكتب أي}  رِ َوِبالزُّ

 معنى ، إلى والكتاب والزبر البينات يرجع:  وقيل. اللفظين الختالف واحد وھما والكتاب الزبر وكرر. الواضح أي} اْلُمِنيرِ 

 وأثبت. لھم عقوبتي كانت كيف أي}  َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َكَفُروا الَِّذينَ  أََخْذتُ  ُثمَّ { . الكتب من األنبياء على أنزل ما وھو ، واحد

 في الباقون وحذفھا ، الحالين في يعقوب وأثبتھا. الوقف دون الوصل في وقعت حيث} نكيري{ في الياء وشيبة نافع عن ورش

 . والحمد ، كله ھذا مضى وقد. الحالين

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { ] 27: [ اآلية َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ َ  َماءً  السَّ ً  َثَمَراتٍ  بِهِ  ْخَرْجَناَفأ  ُمْخَتلِفٌ  َوُحْمرٌ  بِيضٌ  ُجَددٌ  اْلِجَبالِ  َوِمنَ  أَْلَواُنَھا ُمْخَتلِفا
 } ُسودٌ  َوَغَراِبيبُ  أَْلَواُنَھا

َوابِّ  النَّاسِ  َوِمنَ { ] 28: [ اآلية َما َكَذلِكَ  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفٌ  َواألَْنَعامِ  َوالدَّ َ  َيْخَشى إِنَّ َ  إِنَّ  اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ  } َغفُورٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { :  تعالى قوله َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ ً  َثَمَراتٍ  ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا َماءً  السَّ  ألم أي ؛ والعلم القلب رؤية الرؤية ھذه}  أَْلَواُنَھا ُمْخَتلِفا

 من ھو}  َثَمَراتٍ  ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا{ . الرؤية مفعولي مسد سدت وخبرھا واسمھا}  أَنَّ {  فـ ؛ أنزل هللا أن بقلبك ورأيت علمك ينته

ً { . الخطاب تلوين باب ً {  نصبت}  أَْلَواُنَھا ُمْخَتلِفا  نعتا يكون أن وصلح ، بمختلف رفع}  أَْلَواُنَھا{ . } َثَمَراتٍ {  لـ نعتا}  ُمْخَتلِفا

 وھو بالماء أي}  ِبهِ { . أبوه خارجا رجال رأيت ومثله ؛ رفعه القرآن غير في ويجوز. ذكره من عليه دعا لما}  َثَمَراتٍ { . ل

 ، األلوان المختلفة الطرائق وھي ، جدة جمع الجدد}  أَْلَواُنَھا ُمْخَتلِفٌ  َوُحْمرٌ  ِبيضٌ  ُجَددٌ  اْلِجَبالِ  َوِمنَ { . مختلفة والثمرات ، واحد

 وقال. وسرر سرير نحو" والدال الجيم بقسم" جدد:  لقال جديد جمع كان ولو:  األخفش قال. اباتر أو حجرا الجميع كان وإن

 :  زھير
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 عريانا الصيف بعد ويرتفع طاو...  جدد ذو الخدين أسفع كأنه

 رظھ في التي الخطة والجدة:  الجوھري قال بحر ابن حكاه ؛ قطعته إذا الشيء جددت من مأخوذ ، القطع الجدد إن:  وقيل

 طرائق أي}  أَْلَواُنَھا ُمْخَتلِفٌ  َوُحْمرٌ  ِبيضٌ  ُجَددٌ  اْلِجَبالِ  َوِمنَ { :  تعالى قال ؛ جدد والجمع ، الطريقة والجدة. لونه تخالف الحمار

: الزمخشري. مختلفة خطوط فيه:  مجدد وكساء. رأيا فيه رأى إذا ؛ األمر من جدة فالن ركب:  قولھم ومنه. الجبل لون تخالف

 قول فسربھا وقد. وسفائن وسفن كسفينة وجدائد وجدد جديدة:  يقال ؛ الجدة ھي ، جديدة جمع بالضم}  ُجَددٌ {  الزھري وقرأ

 :  ذؤيب أبي

 أربع جدائد له السراة جون

 بعضھا المنفصل الواضحة والخطوط الطرائق موضع وضعه ، المسفر الواضح الطريق وھو ، بفتحتين}  َجَدد{ عنه وروي

َوابِّ  النَّاسِ  َوِمنَ { . بعض من َوابِّ { :  وقرئ}  َوالدَّ ألِّينَ  َوال{ :  قرأ من قراءة التخفيف ھذا ونظير. مخففا}  َوالدَّ  كل ألن}  الضَّ

 يأ}  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفٌ  َواألَْنَعامِ { . الزمخشري قاله ؛ آخرھما ھذا وحذف ، أولھما ذلك فحرك ، الساكنين التقاء من فر منھما واحد

 مراعاة الضمير فذكر}  أَْلَواُنهُ  ُمْخَتلِفٌ { :  وقال. مختار صانع على دليل ذلك وكل ، ذلك وغير واألسود واألبيض األحمر فيھم

 الناس ومن:  مجازه ؛ مضمرة} ما{ إلى مردودة أنھا ألجل الكناية ذكر إنما:  عياش بن بكر أبو وقال. المؤرج قاله ؛} من{ لـ

 الشديد الغربيب:  عبيدة أبو قال}  ُسودٌ  َوَغَراِبيبُ { . وأسود وأحمر أبيض أي ، ألوانه مختلف ھو ما نعاماأل ومن الدواب ومن

: الغراب كلون لونه الذي السواد للشديد تقول والعرب. غرابيب سود الجبال ومن:  والمعنى ، وتأخير تقديم الكالم ففي ؛ السواد

 من بدال السود تجعل ، سود غرابيب:  قلت وإذا. السواد شديد أي ؛ غربيب ودأس ھذا وتقول:  الجوھري قال. غربيب أسود

 الذي يعني" الغربيب الشيخ يبغض هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث وفي. يتقدم ال األلوان توكيد ألن غرابيب

 :  القيس امرؤ قال. بالسواد يخضب

 غربيب والوجه ةالفح والرجل...  سابحة واليد طامحة العين

 :  كرما يصف آخر وقال

 وغربيب مالحي منھا يعصر...  غاطية هللا خلق تعاجيب ومن

َما{  ، الخشية في العباد أحوال تختلف كذلك أي ؛ الكالم تمام ھنا}  َكَذلِكَ { :  تعالى قوله َ  َيْخَشى إِنَّ  يعني}  اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

 ابن عن طلحة أبي بن علي روى كما ، المعصية على بمعاقبته أيقن قدير وجل عز أنه علم فمن ؛ قدرته يخافون الذين بالعلماء

َما{  عباس َ  َيْخَشى إِنَّ  هللا يخش لم من أنس بن الربيع وقال. قدير شيء كل على هللا أن علموا الذين:  قال}  اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

 وباالغترار علما تعالى هللا بخشية كفى:  مسعود ابن وعن. وجل عز هللا خشي من العالم إنما:  ھدمجا وقال. بعالم فليس تعالى

 هللا يخاف من الفقيه إنما:  قال مجاھد وعن. وجل عز لربه أتقاھم قال ؟ المدينة أھل أفقه من:  إبراھيم بن لسعد وقيل. جھال

 معاصي في لھم يرخص ولم ، هللا رحمة من الناس يقنط لم من فقيهال حق الفقيه إن:  قال عنه هللا رضي علي وعن. وجل عز

 فقه ال علم وال ، فيھا علم ال عبادة في خير ال إنه ؛ غيره إلى عنه رغبة القرآن يدع ولم ، هللا عذاب من يؤمنھم ولم ، تعالى هللا
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 العالم فضل إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قال:  قال مكحول عن محمد أبو الدارمي وأسند. فيھا تدبر ال قراءة وال ، فيه

َما{  – اآلية ھذه تال ثم -  أدناكم على كفضلي العابد على َ  َيْخَشى إِنَّ  وأھل سمواته وأھل ومالئكته هللا إن}  اْلُعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

 حماد حدثنا النعمان أبو وحدثني:  الدارمي قال. مرسل الخبر الخير الناس يعلمون الذين على يصلون البحر في والنون أرضيه

 يتعلمون قوم نعت ألجد إني:  قال كعب عن يحدث تبيعا سمع أنه زيد بن جرير عمي حدثني قال حازم بن يزيد عن زيد بن

 فبي ؛ الصبر من أمر قلوبھم ، الضأن جلود ويلبسون ، اآلخرة بعمل الدنيا ويطلبون ، العبادة لغير ويتفقھون ، العمل لغير

 أبي حديث من مرفوعا الترمذي خرجه. حيران فيھم الحليم تذر فتنة لھم ألتيحن حلفت فبي ، يخادعون وإياي ، يغترون

َما{  قرأ من قراءة وجه فما:  قلت فإن:  الزمخشري. الكتاب مقدمة في كتبناه وقد الدرداء ُ  َيْخَشى إِنَّ  ِعَباِدهِ  ِمنْ {  بالرفع}  هللاَّ

 إنما:  والمعنى ، استعارة القراءة ھذه في الخشية:  قلت. حنيفة أبي عن وتحكى. عبدالعزيز بن عمر وھو ، النصبب}  اْلُعلََماءَ 

َ  إِنَّ { . عباده جميع بين من الناس بين الرجال من المخشي المھيب يجل كما ويعظمھم يجلھم  لوجوب تعليل}  َغفُورٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ

 .يخشى أن حقه والمثيب والمعاقب. عنھم والعفو الطاعة أھل وإثابة ، وقھرھم العصاة عقوبة على لدالله ، الخشية

ِ  ِكَتابَ  َيْتلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { ] 29: [ اآلية الةَ  َوأََقاُموا هللاَّ ا َوأَْنَفقُوا الصَّ  } َتُبورَ  لَنْ  تَِجاَرةً  َيْرُجونَ  َوَعالنَِيةً  ِسّراً  َرَزْقَناُھمْ  ِممَّ

 } َشُكورٌ  َغفُورٌ  إِنَّهُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُھمْ  أُُجوَرُھمْ  ُيَوفَِّيُھمْ لِ { ] 30: [ اآلية

ِ  ِكَتابَ  َيْتلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله الةَ  َوأََقاُموا هللاَّ ا َوأَْنَفقُوا الصَّ  العالمين العاملين القراء آية ھذه}  َوَعالِنَيةً  ِسّراً  َرَزْقَناُھمْ  ِممَّ

. القرآن قارئ به يتخلق أن ينبغي ما الكتاب مقدمة في مضى وقد. اإلنفاق في وكذا ، والنفل الفرض الصالة يمونيق الذين

 في الشفاعة الزيادة:  قيل}  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُھمْ { . }  َيْرُجونَ } {  إِنَّ {  خبر:  يحيى بن أحمد قال}  َتُبورَ  لَنْ  ِتَجاَرةً  َيْرُجونَ {

ِ  ِذْكرِ  َعنْ  َبْيعٌ  َوال ِتَجاَرةٌ  ُتْلِھيِھمْ  ال ِرَجالٌ { :  األخرى اآلية مثل وھذا. اآلخرة  في وقوله}  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُھمْ {  قوله إلى}  هللاَّ

ا{:  النساء آخر الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ . للذنوب}  َغفُورٌ  إِنَّهُ { . بيناه وھناك}  هِ َفْضلِ  ِمنْ  َوَيِزيُدُھمْ  أُُجوَرُھمْ  َفُيَوفِّيِھمْ  الصَّ

 .الثواب من الجزيل عليه ويثيب ، الخالص العمل من القليل يقبل}  َشُكورٍ {

ً  اْلَحقُّ  ُھوَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوالَِّذي{ ] 31: [ اآلية قا َ  إِنَّ  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ  } َبِصيرٌ  بِيرٌ لَخَ  بِِعَباِدهِ  هللاَّ

ً  اْلَحقُّ  ُھوَ { . القرآن يعني}  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوالَِّذي{ :  تعالى قوله قا َ  إِنَّ {  الكتب من أي}  َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ  ِبِعَباِدهِ  هللاَّ

 .}  َبِصيرٌ  لََخِبيرٌ 

ِ  بِإِْذنِ  بِاْلَخْيَراتِ  َسابِقٌ  َوِمْنُھمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمْنُھمْ  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا ينَ الَّذِ  اْلِكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثمَّ { ] 32: [ اآلية  هللاَّ
 } اْلَكبِيرُ  اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذلِكَ 

 } َحِريرٌ  فِيَھا َولَِباُسُھمْ  َولُْؤلُؤاً  َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ  َيْدُخلُوَنَھا َعْدنٍ  َجنَّاتُ { ] 33: [ اآلية

ِ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا{ ] 34: [ اآلية َّ ا أَْذَھبَ  الَِّذي ِ َنا إِنَّ  اْلَحَزنَ  َعنَّ  } َشُكورٌ  لََغفُورٌ  َربَّ

َنا ال َفْضلِهِ  ِمنْ  اْلُمَقاَمةِ  َدارَ  أََحلََّنا الَِّذي{ ] 35: [ اآلية َنا َوال َنَصبٌ  فِيَھا َيَمسُّ  } لُُغوبٌ  فِيَھا َيَمسُّ
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 فحذف ؛ اصطفيناھم فبقى دينھم اصطفينا أي}  اْلَقْرَيةَ  َواْسأَلِ {  في المضاف حذف كما حذف مضافا}  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا

 ، دينھم إلى موجه إذا فاالصطفاء ، تزدريھم أي}  أَْعُيُنُكمْ  َتْزَدِري لِلَِّذينَ  أَقُولُ  َوال{ :  قوله في حذف كما الموصول إلى العائد

َ  إِنَّ { :  تعالى قال كما ينَ  لَُكمُ  اْصَطَفى هللاَّ  لم الذي والمقتصد ، الكبائر صاحب الظالم يكون:  ثالث وقوله:  النحاس قال}  الدِّ

 جماعة قول وھذا. غير ال بالخيرات سبقوا للذين}  َيْدُخلُوَنَھا َعْدنٍ  َجنَّاتُ { :  فيكون ؛ سيئاته على حسناته بزيادة الجنة يستحق

 .أولى يليه بما النظر حقيقة في الضمير ألن ؛ النظر أھل من

 قول وھذا. دينھم اصطفى وال ، هللا بحمد يصطفوا لم والمنافق الكافر ألن ؛ هللا شاء إن وأصحھا أوالھا الوسط القول:  قلت

 .اآلية باقي في وإيضاحا بيانا وسنزيده. وحسبك ، الصحابة من ستة

 بعد لإلنسان صار فيما يقال فإنه ؛ مجازا أو حقيقة عطاء ، والميراث. أعطينا أي}  اْلِكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثمَّ { :  تعالى قوله -الثانية

 صلى محمد أمة أعطى لما تعالى هللا وكأن ، وعقائده وأحكامه وعلمه الكتاب معاني به يريد ھنا ھا}  اْلِكَتابَ {  و. آخر موت

} اْصَطَفْيَنا{ . قبلنا األمم في كان الذي الكتاب السالم عليه محمد أمة ورث فكأنه ، المنزلة الكتب معاني تضمن قد وھو ، قرآنال

 ِمنْ { . ياء والواو طاء التاء فأبدلت ، اصتفونا وأصله. الكدر شوائب من الخلوص وھو ، الصفو من واشتقاقه. اخترنا أي

 ، أمة كل من المؤمنين جميع يحتمل اللفظ وكان. وغيره عباس ابن قال ، وسلم عليه هللا صلى محمد ةأم المراد قيل}  ِعَباِدَنا

 ، األنبياء المصطفون:  وقيل. يرثوه سليمان وورث ، وسلم عليه هللا صلى محمد ألمة إال تكن لم الكتاب توريث عباره أن إال

 آلِ  ِمنْ  َوَيِرثُ  َيِرُثنِي{ :  وقال}  َداُودَ  ُسلَْيَمانُ  َوَوِرثَ { :  تعالى هللا الق ، آخر إلى بعضھم عن انتقل أنه بمعنى الكتاب توارثوا

 وھذا:  عطية ابن قال. صغيرة في وقع من}  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ { . الكتاب فكذلك موروثة النبوة تكون أن جاز فإذا}  َيْعقُوبَ 

:  الحسن. المشرك وھو لنفسه ظالم ذريتھم من أي}  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ {  معنى:  الضحاك قال. وجه ما غير من مردود قول

 أرباب عبارات اختلفت وقد وسلم عليه هللا صلى محمد أمة في واآلية. الظالم في الخالف من ذكره تقدم ما على ، أممھم من

 ذو وقال. الجاھل والظالم ، المعلم والمقتصد ، لعالما السابق:  عبدهللا بن سھل فقال ، والسابق والمقتصد الظالم في القلوب

 الظالم:  األنطاكي وقال. ينساه ال الذي والسابق ، بقلبه الذاكر والمقتصد ، فقط بلسانه هللا الذاكر الظالم:  المصري النون

 أجل من هللا يحب الذي الظالم:  عطاء ابن وقال. األحوال صاحب والسابق ، األفعال صاحب والمقتصد ، األقوال صاحب

 من خوفا هللا يعبد الذي الظالم:  وقيل. الحق بمراد مراده أسقط الذي والسابق ، العقبى أجل من يحبه الذي والمقتصد ، الدنيا

 ألنه ، الدنيا في الزاھد الظالم:  وقيل. لسبب ال لوجھه هللا يعبد الذي والسابق ، الجنة في طمعا هللا يعبد الذي والمقتصد ، النار

 ، البالء عند يجزع الذي الظالم:  وقيل. المحب والسابق ، العارف والمقتصد ، والمحبة المعرفة وھي حظا لھا فترك نفسه ظلم

 يعبده الذي والمقتصد ، والعادة الغفلة على هللا يعبد الذي الظالم:  وقيل. بالبالء المتلذذ والسابق ، البالء على الصابر والمقتصد

 ، فبذل أعطي الذي والمقتصد ، فمنع أعطي الذي الظالم:  وقيل. الھيبة على يعبده الذي والسابق ، ةوالرھب الرغبة على

 شكروا أعطوا إن ، بخير:  قال ؟ بالبصرة إخوانكم حال كيف:  فقال التقيا عابدين أن يروى وآثر فشكر يمنع الذي والسابق

 استغنى من الظالم:  وقيل. آثروا أعطوا وإن شكروا منعوا إن بادناع! ببلخ عندنا الكالب حالة ھذه:  فقال. صبروا منعوا وإن

 التالي والمقتصد ، به يعمل وال للقرآن التالي الظالم:  وقيل. بربه استغنى من والسابق ، بدينه استغنى من والمقتصد ، بماله

 ، المؤذن تأذين قبل المسجد يدخل لذيا السابق:  وقيل. به والعالم به العامل للقرآن القارئ والسابق ، به ويعمل للقرآن
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 لھا يحصل فلم األجر نفسه ظلم ألنه ؛ الصالة أقيمت وقد المسجد يدخل الذي والظالم ، أذن وقد المسجد يدخل الذي والمقتصد

 يالذ والمقتصد ، الفضيلتين فيدرك والجماعة الوقت يدرك الذي السابق بل:  ھذا في المسجد أھل بعض وقال. غيره حصله ما

:  وقيل. بالظلم أولى فھو ، والجماعة الوقت يفوت حتى الصالة عن الغافل والظالم ، الوقت في يفرط لم الجماعة فاتته إن

 ، ينصف وال ينتصف الذي الظالم:  وقيل. ربه يحب الذي والسابق ، دينه يحب الذي والمقتصد ، نفسه يحب الذي الظالم

 قبل أسلم الذي السابق:  عنھا هللا رضي عائشة وقالت. ينصف وال ينصف لذيا والسابق ، وينصف ينتصف الذي والمقتصد

 .لھم مغفور كلھم وھم ؛ بالسيف إال يسلم لم من والظالم ، الھجرة بعد أسلم من والمقتصد ، الھجرة

 وھو للقصد الزمالم المقتصد وھو ، وواسطة طرفان فھم وبالجملة. تفسيره في الثعلبي عليھا وزيادة األقوال ھذه ذكر:  قلت

 :  التغلبي ُحَني بن جابر قول ومنه ؛ الميل ترك

 بمحرم قتلھم علينا وليس...  لنا قصدوا ما السلم الملوك نعاطي

 منزلة المقتصد كان فلذلك ؛ جاروا إن علينا بمحرم قتلھم وليس ، يجوروا لم ما أي ، القصد بنا ركبوا ما الصلح نعاطيھم أي

 ذلك:  وقيل. لھم الكتاب إتياننا يعني}  اْلَكِبيرُ  اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذلِكَ { . بالخيرات السابق ودون لنفسه الظالم قفو فھو ، المنزلتين بين

 .كبير فضل الثالث لھؤالء الجنة وعد:  وقيل. الكبير الفضل ھو بعيوبھم علمنا مع االصطفاء

 ال:  تعالى كقوله ؛ تشريفا يقتضي ال الذكر في التقدير:  فقيل والسابق المقتصد على الظالم تقديم في الناس وتكلم - الثالثة

 ، إليھم باإلضافة قليل المقتصدين وأن وغلبتھم منھم الفاسقين لكثرة الظالم قدم:  وقيل}  اْلَجنَّةِ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي

 يتكل شيء له ليس إذ ، حقه في الرجاء لتأكيد الظالم قدم:  وقيل غيره يذكره ولم الزمخشري ذكره ؛ القليل من أقل والسابقين

 وأخر ، هللا رحمة من ييأس لئال الظالم قدم:  وقيل. طاعته على والسابق ، ظنه حسن على المقتصد واتكل. ربه رحمة إال عليه

 إال إليه يتقرب ال أنه ليدبر الظالم قدم:  عنه هللا رضي الصادق علي بن محمد بن جعفر وقال. بعمله يعجب لئال السابق

 الخوف بين ألنھم بالمقتصدين ثنى ثم ، عناية ثم كانت إذا االصطفائية في يؤثر ال الظلم وأن ، وكرمه رحمته بصرف

". هللا رسول محمد هللا إال إله ال: " اإلخالص كلمة بحرمة الجنة في وكلھم ، هللا مكر أحد يأمن لئال بالسابقين ختم ثم والرجاء،

 يوجب اإلرث ال ، اإلرث يوجب االصطفاء ألن ؛ العطاء عن للعلل إزالة االصطفاء في جمعھم:  الترمذي علي بن محمد وقال

 الجنات إلى أقرب ليكون السابق أخر:  وقيل. الميراث في ادع النسبة ثم النسبة صحح:  الحكمة في قيل ولذلك ، االصطفاء

 وتكون ، والخراب الھدم إلى أقرب الصوامع لتكون ، المساجد ىعل} الحج سورة{ في والبيع الصوامع قدم كما ، والثواب

 لََسِريعُ { :  تعالى كقوله ؛ األدنى قدموا بالذكر األشياء بين الجمع أرادوا إذا الملوك إن:  وقيل. هللا ذكر إلى أقرب المساجد

 } اْلَجنَّةِ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي ال{ :  وقوله}  ُكورَ الذُّ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َيَھبُ { َ:  وقوله}  َرِحيمٌ  لََغفُورٌ  َوإِنَّهُ  اْلِعَقابِ 

 :  قال من أحسن ولقد:  قلت

 األمر آخر في الغايات إلى يوافي...  وإنما أنت الجود ھذا وغاية



189 

 

 معترفين كانوا إذا سواء الميراث في والبار والعاق ، ميراث ألنه الدخول في جمعھم}  َيْدُخلُوَنَھا َعْدنٍ  َجنَّاتُ { :  تعالى قوله

 ما على ؛ لقلتھم بالسابقين مختصة جنة كأنھا ، األفراد على}  َعْدنٍ  َجنَّةُ { :  وقرئ. بالرب مقّرون والمطيع فالعاصي ؛ بالنسب

 وھو ، ميعللج وھذا. يدخلونھا عدن جنات يدخلون أي ؛ الظاھر يفسره فعل إضمار ، على بالنصب}  َعْدنٍ  َجنَّاتُ {  و. تقدم

}  الحج{ في مضى وقد. }  ُيَحلَّْونَ {  لقوله:  قال. الخاء وفتح الياء بضم} ُيدَخلونھا{ عمرو أبو وقرأ. تعالى هللا شاء إن الصحيح

 } َحِريرٌ  فِيَھا َولَِباُسُھمْ  َولُْؤلُؤاً  َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ { :  تعالى قوله في الكالم

َِّ  اْلَحْمدُ  واَوَقالُ {  ا أَْذَھبَ  الَِّذي ِ  لي يسر وحدتي وأنس غربتي ارحم اللھم فقال. المسجد رجل دخل:  ثابت أبو قال}  اْلَحَزنَ  َعنَّ

 أَْوَرْثَنا ُثمَّ { :  يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت ، منك بذلك أسعد فألنا صادقا كنت لئن:  الدرداء أبو فقال. صالحا جليسا

 فيدخل السابق ھذا فيجيء قال-}  ِباْلَخْيَراتِ  َسابِقٌ  َوِمْنُھمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمْنُھمْ  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا الَِّذينَ  ِكَتابَ الْ 

 الجنة يدخل ثم ويقرع ويوبخ المقام في فيحبس لنفسه الظالم وأما ، يسيرا حسابا فيحاسب المقتصد وأما ، حساب بغير الجنة

َِّ  اْلَحْمدُ  َوَقالُوا{ :  قالوا الذين فھم ا أَْذَھبَ  الَِّذي ِ َنا إِنَّ  اْلَحَزنَ  َعنَّ  أنفسھم ظلموا الذين وأما آخر لفظ وفي}  َشُكورٌ  لََغفُورٌ  َربَّ

َِّ  اْلَحْمدُ  الُواَوقَ {  يقولون الذين فھم برحمته هللا يتلقاھم الذين ھم ثم المحشر طول في يحبسون فأولئك ا أَْذَھبَ  الَِّذي ِ  اْلَحَزنَ  َعنَّ

َنا إِنَّ  َنا َوال قوله إلى َشُكورٌ  لََغفُورٌ  َربَّ  من يصيبه بما عنه يكفر يعني ؛ مقامه في منه يؤخذ الذي ھو:  وقيل. }  لُُغوبٌ  فِيَھا َيَمسُّ

 ألنه ؛ بالظاھر أشبه التأويل وھذا:  الثعلبي قال. الدنيا في يعني}  ِبهِ  زَ ُيجْ  ُسوءاً  َيْعَملْ  َمنْ { :  تعالى قوله ومنه ، والحزن الھم

 .يصطفوا لم والمنافق والكافر}  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا الَِّذينَ { :  ولقوله ،}  َيْدُخلُوَنَھا َعْدنٍ  َجنَّاتُ { :  قال

 وطيب ريحھا ، الريحانة مثل القرآن يقرأ الذي منافقال ومثل: " وسلم عليه هللا صلى قال وقد ، الصحيح ھو وھذا:  قلت

 من وكثير ، النار من األسفل الدرك في المنافق أن وتعالى سبحانه الحق وأخبر ، يقرؤه المنافق أن فأخبر" . مر وطعمھا

:  واللغوب. التعب:  والنصب. فيه خير ال من القرآن يقر قد:  مالك وقال. ھذا زماننا في يقرؤونه والنصارى واليھود الكفار

 اإلعياء

 } َكفُورٍ  ُكلَّ  َنْجِزي َكَذلِكَ  َعَذابَِھا ِمنْ  َعْنُھمْ  ُيَخفَّفُ  َوال َفَيُموُتوا َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى ال َجَھنَّمَ  َنارُ  لَُھمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ { ] 36: [ اآلية

َنا فِيَھا َيْصَطِرُخونَ  َوُھمْ { ] 37: [ اآلية ً  ْعَملْ نَ  أَْخِرْجَنا َربَّ ا الَِّذي َغْيرَ  َصالِحا ْرُكمْ  أََولَمْ  َنْعَملُ  ُكنَّ رُ  َما ُنَعمِّ رَ  َمنْ  فِيهِ  َيَتَذكَّ  َتَذكَّ
ِذيرُ  َوَجاَءُكمُ  الِِمينَ  َفَما َفُذوقُوا النَّ  } َنِصيرٍ  ِمنْ  لِلظَّ

 ال{ . ومقالتھم وأحوالھم النار أھل ذكر ، ومقالتھم وأحوالھم الجنة أھل ذكر لما}  َجَھنَّمَ  َنارُ  لَُھمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ { :  تعالى قوله

 ُجلُوُدُھمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما{ :  مثل}  َعَذاِبَھا ِمنْ  َعْنُھمْ  ُيَخفَّفُ  َوال} {  َيْحَيى َوال فِيَھا َيُموتُ  ال{ :  مثل}  َفَيُموُتوا َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى

ْلَناُھمْ   ، بالنون}  َفَيُموُتون{  الحسن وقرأ. ورسوله با كافر أي}  َكفُورٍ  ُكلَّ  َنْجِزي َكَذلِكَ } {  اْلَعَذابَ  والَِيُذوقُ  َغْيَرَھا ُجلُوداً  َبدَّ

:  تعالى كقوله ؛ يموتون وال عليھم يقضى ال تقديره} ُيْقَضى{ على عطفا}  َفَيُموُتون{  ويكون ، جواب حينئذ للنفي يكون وال

 َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى ال{  آية رأس ألنه المصحف في بالنون}  َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال{ :  الكسائي قال}  ِذُرونَ َفَيْعتَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال{

 النار في يستغيثون أي}  فِيَھا َيْصَطِرُخونَ  َوُھمْ { . صاحبه في جاز ما منھما واحد كل في للجوز. آية رأس ليس ألنه}  َفَيُموُتوا

 :  قال. المغيث والمصرخ ، المستغيث والصارخ ، العالي الصوت والصراخ. ليالعا بالصوت
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 الظنابيب قرع له الصراخ كان...  فزع صارخ أتانا ما إذا كنا

َنا{ ً  َنْعَملْ {. الدنيا إلى وردنا جھنم من أخرجنا ربنا يقولون أي}  أَْخِرْجَنا َربَّ . هللا إال إله ال:  نقل أي:  عباس ابن قال} َصالِحا

ا الَِّذي َغْيرَ { ْرُكمْ  أََولَمْ { . الرسل أمر ونمتثل ، المعصية بدل ونطيع ، الكفر بدل نؤمن أي ، الشرك من أي}  َنْعَملُ  ُكنَّ  َما ُنَعمِّ

 أعذر فقد سنة ستين بلغ من باب: " البخاري وترجم. مضمر فالقول ، لھم فيقال أي ؛ دعائھم جواب ھذا}  َتَذكَّرَ  َمنْ  فِيهِ  َيَتَذكَّرُ 

ْرُكمْ  أََولَمْ {  وجل عز لقوله العمر في إليه هللا  بن عبدالسالم حدثنا" الشيب يعني}  النَِّذيرُ  َوَجاَءُكمُ  َتَذكَّرَ  َمنْ  فِيهِ  َيَتَذكَّرُ  َما ُنَعمِّ

 النبي عن ھريرة أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن الغفاري محمد بن معن حدثنا قال علي بن عمر حدثنا قال مطھر

 أقصى به بلغ أي" إليه أعذر: " الخطابي قال" . سنة ستين بلغه حتى أجله أخر امرئ إلى هللا أعذر: " قال وسلم عليه هللا صلى

 له يبق لم سنة ستين هللا عمره من أن:  والمعنى. نذارته تقديم في نفسه عذر أقام أي ؛ أنذر من أعذر قد:  قولھم ومنه ، العذر

 إعذار، بعد إعذار ففيه ؛ تعالى هللا ولقاء المنية وترقب والخشوع اإلنابة سن وھو ، المنايا معترك من قريب تينالس ألن ؛ عذر

:  تعالى قوله تأويل في ھريرة وأبو عباس وابن علي قال. والستين األربعين في والموتان ، وسلم عليه هللا صلى بالنبي األول

ْرُكمْ  أََولَمْ {  ولقد: " موعظته في قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي وقد. سنة ستون إنه: }  َتَذكَّرَ  َمنْ  فِيهِ  رُ َيَتَذكَّ  َما ُنَعمِّ

ْرُكمْ  أََولَمْ {"  الستين أبناء تعالى هللا قبل من مناد لينادي وإنه اإلنذار في تقدم من اإلعذار في أبلغ  َتَذكَّرَ  َمنْ  فِيهِ  َيَتَذكَّرُ  َما ُنَعمِّ

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن رباح أبي ابن عطاء حديث من الحكيم الترمذي وذكر}  النَِّذيرُ  َءُكمُ َوَجا

ْرُكمْ  أََولَمْ {  هللا قال الذي العمر وھو الستين أبناء نودي القيامة يوم كان إذا: "  وسلم . }النَِّذير َوَجاَءُكمُ  َتَذكَّرَ  َمنْ  فِيهِ  َيَتَذكَّرُ  َما ُنَعمِّ

 والحجة ؛ صحيح وھو ، وجه أيضا القول ولھذا. مثله ومسروق البصري الحسن وعن. سنة أربعون أنه أيضا عباس ابن وعن

هُ  َبلَغَ  إَِذا َحتَّى{ :  تعالى قوله له  ، عنه منتقص بعده وما ذلك قبل وما ، العقل تناھي األربعين ففي. اآلية}  َسَنةً  أَْرَبِعينَ  َوَبلَغَ  أَُشدَّ

 ، سنة أربعون ألحدھم يأتي حتى ، الناس ويخالطون والعلم الدنيا يطلبون وھم ببلدنا العلم أھل أدركت:  مالك وقال. أعلم وهللا

 ابن وخرج} األعراف{ سورة في المعنى ھذا مضى وقد. الموت يأتيھم حتى بالقيامة واشتغلوا الناس اعتزلوا عليھم أتت فإذا

 تجاوز من وأقلھم السبعين إلى الستين بين ما أمتي أعمار: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن ماجة

 ".ذلك

 وابن علي بن زيد قال ؛ الرسول وقيل. القرآن فقيل ؛ فيه واختلف}  النَِّذرُ  َوَجاَءُكمُ {  وقرئ}  النَِّذيرُ  َوَجاَءُكمُ { :  تعالى قوله

: وقيل. الحمى النذير:  وقيل. الشيب ھو:  والطبري والفراء الفضل بن والحسين ووكيع يانوسف وعكرمة عباس ابن وقال. زيد

 .اإلنذار بمعنى والنذير. العقل كمال:  وقيل. واألقارب األھل موت

:  األزھري قال" . الموت رائد الحمى: " وسلم عليه هللا صلى قال ؛ بالموت إنذار كله األھل وموت والحمى فالشيب:  قلت

 وھو ، االكتھال سن في يأتي ألنه ؛ أيضا نذير والشيب. بمجيئه وتنذر بقدومه تشعر كأنھا أي ، الموت رسول الحمى أن ناهمع

 :  قال. واللعب اللھو سن ھو الذي الصبا سن لمفارقة عالمة

 نذير من وحسبك لصاحبه...  المنايا نذر من الشيب رأيت

 :  آخر وقال
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 النذير وجه مسودا ولست.. . عمري نذير المشيب لھا فقلت

 :  قال. وزمان وحين ، وأوان وقت كل في بالرحيل فإنذار واإلخوان واألصحاب واألقارب األھل موت وأما

 ترد فلم حملت قد بك فكأنني...  تردھم ولست تحملھم وأراك

 :  آخر وقال

 بنا يراد عما غفلة في ونحن...  الكفنا ينشر حين كل في الموت

 فھو ؛ ربه عند فيما ويرغب آلخرته يعمل فالعاقل ؛ والسيئات الحسنات بين ومفصل األمور حقائق تعرف فبه قلالع كمال وأما

 لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالّض{ :  تعالى هللا قال ؛ لحججھم قطعا عباده إلى ونذيرا بشيرا هللا فبعثه وسلم عليه هللا صلى محمد وأما. نذير

ِ  َعلَى ةٌ  هللاَّ ُسلِ  َبْعدَ  ُحجَّ ا َوَما{ :  وقال}  الرُّ ِبينَ  ُكنَّ  وال اعتبرتم ما ألنكم ؛ جھنم عذاب يريد}  َفُذوقُوا} { ُ  َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

الِِمينَ  َما{ َ. اتعظتم  .هللا عذاب من مانع أي}  َنِصيرٍ  ِمنْ  لِلظَّ

َ  إِنَّ { ] 38: [ اآلية َماَواتِ  َغْيبِ  َعالِمُ  هللاَّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  اأْلَْرِض وَ  السَّ  } الصُّ

وا َولَوْ {  قال كما ، صالحا تعملوا لم الدنيا إلى ردكم لو أنه علم:  والمعنى. موضع غير في معناه تقدم }  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ

 .للماضي يكون أن يجز لم منونا كان وإذا ، والمستقبل للماضي يكون أن صلح تنوين بغير كان إذا} عالم{ و

ِھمْ  ِعْندَ  ُكْفُرُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َيِزيدُ  َوال ُكْفُرهُ  َفَعلَْيهِ  َكَفرَ  َفَمنْ  األَْرِض  فِي َخالئِفَ  َجَعلَُكمْ  الَِّذي ُھوَ { ] 39: [ اآلية ً  إاِلَّ  َربِّ  َيِزيدُ  َوال َمْقتا
 } َخَساراً  إاِلَّ  ُكْفُرُھمْ  اْلَكافِِرينَ 

 ، للمتقدم التالي ھو والخلف. قرن بعد قرنا ، خلف بعد خلفا:  قتادة قال}  األَْرِض  فِي َخالِئفَ  َجَعلَُكمْ  الَِّذي ُھوَ { :  تعالى قوله

. بذلك راض وأنا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خليفة ولكني ، هللا بخليفة لست:  فقال ؛ هللا خليفة يا:  بكر ألبي قيل ولذلك

ً  إاِلَّ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  ُكْفُرُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َيِزيدُ  َوال{ . والعذاب العقاب وھو كفره جزاء أي}  ُكْفُرهُ  َفَعلَْيهِ  َكَفرَ  َفَمنْ {   بغضا أي}  َمْقتا

 .وضالال ھالكا أي}  َخَساراً  إاِلَّ  ُكْفُرُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َيِزيدُ  َوال{ . وغضبا

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  َكاَءُكمُ ُشرَ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ { ] 40: [ اآلية َماَواتِ  فِي ِشْركٌ  لَُھمْ  أَمْ  األَْرِض  ِمنَ  َخلَقُوا َماَذا أَُرونِي هللاَّ  أَمْ  السَّ
ً  آَتْيَناُھمْ  الُِمونَ  َيِعدُ  إِنْ  َبلْ  ِمْنهُ  َبيَِّنتٍ  َعلَى َفُھمْ  ِكَتابا ً  َبْعُضُھمْ  الظَّ  } ُغُروراً  إاِلَّ  َبْعضا

 عند الرفع يجوز وقد ، رفعه يجوز وال ، بالرؤية منصوب}  ُشَرَكاَءُكمُ } {  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  ُشَرَكاَءُكمُ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ { :  عالىت قوله

 يجز لم ؟ ھو من أبو زيدا أرأيت:  قلت ولو. عنه مستفھم المعنى في زيدا ألن ؟ ھو من أبو زيدا علمت قد:  قولھم في سيبويه

 ، هللا دون من تدعون الذي شركائكم عن أخبروني ھذا معنى وكذا ، عنه أخبرني ھذا معنى أن بينھما فرقوال. الرفع

ً  آَتْيَناُھمْ  أَمْ {  شيئا األرض من خلقوا أم ، السموات خلق في شركة لھم ألن أعبدتموھم  إليھم أنزلناه كتاب عندھم أم أي}  ِكَتابا

 يعبد أن أمر وجل عز هللا أن الكتب من كتاب في يجدون ال ألنھم ؛ وجل عز هللا رغي عبد من على رد ھذا في وكان. بالشركة



192 

 

. الباقون وجمع ، بالتوحيد}  َبيَِّنةٍ  َعلَى{  عاصم عن وحفص وحمزة عمرو وأبو كثير ابن قرأ}  ِمْنهُ  َبيَِّنتٍ  َعلَى َفُھمْ { . غيره

 أو ، األعظم السواد خالف يكون أن من}  َبيَِّنةٍ  َعلَى{  قرأه من خلوي ال ألنه ؛ أولى الجمع قراءة أن إال متقاربان والمعنيان

:  عبيد وأبو حاتم أبو وقال. النحاس قال ؛ قليلة شاذة لغة وھذه ، بالتاء فوقف ، طلحت جاءني:  قال من لغة على به جاء يكون

الُِمونَ  َيِعدُ  إِنْ  لْ بَ { . والتاء باأللف} بينات{ عثمان مصحف في ألنھا ، الخط لموافقته أولى الجمع ً  َبْعُضُھمْ  الظَّ } ُغُروراً  إاِلَّ  َبْعضا

:  وقيل. ذلك المشركين يعد الشيطان إن:  وقبل. وتقربكم تنفعكم اآللھة ھذه إن:  للسفلة السادة قول وھو ، تغر أباطيل أي

 .عليھم ينصرون بأنھم وعدھم

َ  إِنَّ { ] 41: [ اآلية َماَواتِ  ُيْمِسكُ  هللاَّ ً  َكانَ  إِنَّهُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  أََحدٍ  ِمنْ  أَْمَسَكُھَما إِنْ  َزالََتا َولَئِنْ  َتُزوال أَنْ  َواألَْرضَ  السَّ  } َغفُوراً  َحلِيما

َ  إِنَّ { :  تعالى قوله َماَواتِ  ُيْمِسكُ  هللاَّ  واألرض السموات من شيء خلق على تقدر ال ألھتھم أن بين لما}  َتُزوال أَنْ  َواألَْرضَ  السَّ

 كراھة بمعنى نصب موضع في}  إِنَّ {  و. ببقائه إال يبقى وال ، بإيجاده إال حادث يوجد فال ، هللا ھو وممسكھما القھما أن بين

 ھذا على حاجة فال ، تزوال أن واألرض السموات يمنع هللا أن المعنى ألن ؛ المعنى على يحمل أو ، تزوال لئال أو ، تزوال أن

. أحد من أمسكھما ما زالتا ولو أي:  الفراء قال}  َبْعِدهِ  ِمنْ  أََحدٍ  ِمنْ  أَْمَسَكُھَما إِنْ  َزالََتا َولَِئنْ { . زجاجال قول وھذا ، إضمار إلى

ً  أَْرَسْلَنا َولَِئنْ { :  قوله مثل وھو:  قال. ما بمعنى} إن{و  زوالھما مرادال:  وقيل. }  َيْكفُُرونَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  لََظلُّوا ُمْصَفّراً  َفَرأَْوهُ  ِريحا

 ابن له قال رجع فلما ، العلم منه يتعلم األحبار كعب إلى مسعود ابن أصحاب من رجل دخل:  قال إبراھيم وعن. القيامة يوم

 على عمود في ، الرحى قطب مثل قطب على تدور السماء إن:  يقول كعبا سمعت قال ؟ كعب من أصبت الذي ما:  مسعود

َ  إِنَّ { :  يقول تعالى هللا إن! يھوديته ترك ما ، كعب كذب ، ورحلھا براحلتك انقلبت أنك وددت:  عبدهللا له فقال ؛ ملك منكب  هللاَّ

َماَواتِ  ُيْمِسكُ   وأنه ، نحوه عباس ابن وعن. زالت قد لكانت تدور كانت ولو ، تدور ال السموات إن}  َتُزوال أَنْ  َواأْلَْرضَ  السَّ

 منكب على السموات إن:  يقول سمعته:  قال ؟ يقول سمعته وما:  قال. كعبا قال ؟ به لقيت ، من:  الشام من مقبل لرجل قال

َ  إِنَّ { :  يقول تعالى هللا إن! بعد يھوديته ترك أما ، كعب كذب:  فال. ملك َماَواتِ  ُيْمِسكُ  هللاَّ  والسموات}  َتُزوال أَنْ  َواأْلَْرضَ  السَّ

َماَواتِ  أَنَّ { :  تعالى كقوله وھو ، إليھما الكناية فعادت ، شيئين مجرى اأجراھم ذكرھما لما ولكن ، سبع واألرضون سبع  السَّ

ً  َكاَنَتا َواألَْرضَ  ً  َكانَ  إِنَّهُ { :  بقوله اآلية ختم ثم}  َفَفَتْقَناُھَما َرْتقا  هللا أن:  التأويل أھل بعض ذكره فيما المعنى ألن}  َغفُوراً  َحلِيما

 وقالت هللا ابن عزير اليھود قالت لما:  الكلبي قال. ولدا هللا اتخذ وقولھم ، الكافرين كفر من تزوال أن واألرض السموات يمسك

 كقوله وھو ؛ فيه اآلية ھذه وأنزل ، هللا فمنعھما ، أمكنتھما عن تزوال أن واألرض السموات كادت ، هللا ابن المسيح النصارى

ً  ِجْئُتمْ  لََقدْ { :  تعالى َماَواتُ  َتَكادُ  إِّداً  َشْيئا ْرنَ  السَّ  .اآلية}  ِمْنهُ  َيَتَفطَّ

ِ  َوأَْقَسُموا{ ] 42: [ اآلية َّ ا األَُممِ  إِْحَدى ِمنْ  أَْھَدى لََيُكوُننَّ  َنِذيرٌ  َجاَءُھمْ  لَئِنْ  أَْيَمانِِھمْ  َجْھدَ  بِا  إاِلَّ  َزاَدُھمْ  َما َنِذيرٌ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
 } ُنفُوراً 

يِّئِ  َوَمْكرَ  األَْرِض  فِي راً اْستِْكَبا{ ] 43: [ اآلية يِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوال السَّ لِينَ  ُسنَّتَ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َفَھلْ  بِأَْھلِهِ  إاِلَّ  السَّ  َتِجدَ  َفلَنْ  األَوَّ
ِ  لُِسنَّتِ  ِ  لُِسنَّتِ  َتِجدَ  َولَنْ  َتْبِديالً  هللاَّ  } َتْحِويالً  هللاَّ
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َِّ  َوأَْقَسُموا{ :  تعالى قوله  عليه هللا صلى محمدا رسول هللا يبعث أن قبل أقسموا قريش ھم}  َنِذيرٌ  َجاَءُھمْ  لَِئنْ  أَْيَماِنِھمْ  َجْھدَ  ِبا

 أي}  َنِذيرٌ  َجاَءُھمْ  لَِئنْ {  اسمه جل با وأقسموا ، منھم نبيه كذب من فلعنوا ، رسلھم كذبوا الكتاب أھل أن بلغھم حين ، وسلم

ا األَُممِ  إِْحَدى ِمنْ  ْھَدىأَ  لََيُكوُننَّ {  نبي  وكانت. الكتاب أھل من الرسل كذب ممن يعني}  ُنفُوراً  إاِلَّ  َزاَدُھمْ  َما َنِذيرٌ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ

 نفروا ، أنفسھم من النذير وھو تمنوه ما جاءھم فلما ، إسرائيل بني من الرسل كانت كما رسول منھم يكون أن تتمنى العرب

يِّئِ  َوَمْكرَ {  اإليمان عن عتوا أي}  اْسِتْكَباراً { . به يؤمنوا ولم عنه  ، الضعفاء وخدع الكفر وھو السيئ العمل مكر أي}  السَّ

يِّئِ  َوَمْكرَ {  واألخفش حمزة وقرأ. األخفش قاله ؛ أمة لتأنيث}  األَُممِ  إِْحَدى ِمنْ {  وأنث. أتباعھم ليكثر اإليمان عن وصدھم  السَّ

يِّئُ  رُ اْلَمكْ  َيِحيقُ  َوال  حذف ألنه لحنا صار وإنما ؛ لحن وھو:  الزجاج قال. الثاني في وأثبته األول من اإلعراب فحذف}  السَّ

 للفرق دخلت ألنھا ، حذفھا يجوز ال اإلعراب حركات ألن ؛ شعر في وال كالم في يجوز ال أنه المبرد وزعم. منه اإلعراب

 من فغلط ، عليه يقف كان إنما:  قال ، بھذا يقرأ ومحله جاللته على ألعمشا يكون أن النحويين بعض أعظم وقد. المعاني بين

 أثقل الثاني في والحركة ، باتفاق أعرب الكالم تمام يكن لم لما الثاني وأن ، الكالم تمام أنه ھذا على والدليل:  قال ، عنه أدى

 :  وغيره ھو أنشد وأنه ، سيبويه بقول ھذا في لحمزة النحويين بعض احتج وقد. كسرتين بين ضمة ألنھا األول في منھا

م صاِحبْ  قلت اعوججن إذا  َقوِّ

 :  اآلخر وقال

 واغل وال هللا من إثما...  مستحقب غير أشربْ  فاليوم

 فيه يكن لم العلماء بعض عن فيه قيل إذا والحديث ، النحويين بعض عن حكاه وإنما ، يجزه لم سيبويه ألن ؛ فيه الحجة وھذا

 :  أنشده العباس أبا أن الزجاج وزعم. فيه خولف وقد الشعر ولضرورة الشذوذ وجه على به جاء وإنما ففكي ، حجة

 قوم صاح قلت اعوججن إذا

 :  أنشد وأنه

 مستحقب غير اشرب فاليوم

يِّئُ  اْلَمْكرُ {  حمزة وقرأ:  الزمخشري. النحاس جميعه ذكر ؛ األمر على األلف بوصل  الستثقاله لكوذ ، الھمزة بسكون}  السَّ

ً  َوَمْكَراً {  مسعود ابن وقرأ. } َيِحيقُ  َوال{ ابتدأ ثم خفيفة وقفة وقف أو ، سكونا فظن اختلس ولعله ، الحركات  وقال}  سيئا

 أو ، الوقف مجرى الوصل أجرى ثم ، عليه الوقف تقدير على فھو} السيئ ومكر{:  قوله من الھمزة سكن ومن:  المھدوي

 :  قال كما ، والياءات الكسرات لتوالي الھمزة أسكن أنه على

 مستحقب غير اشرب فاليوم

 فغلط ، الكالم تمام ألنه عليه وقف لعله:  قوم وقال. أقوام وخطأه ، الھمزة بسكون}  السيئْ  ومكر{ حمزة وقرأ:  القشيري قال

 هللا صلى النبي أن التواتر أو االستفاضةب ثبت ما:  وقلنا ، ھذا أمثال في الكالم سبق وقد ، اإلدراج في عنه ذلك وروى الراوي
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 وإن ، منه أفصح غيره أن الخطة إلى صار من مراد ولعل ، لحن إنه:  يقال أن يجوز وال ، جوازه من بد فال قرأه وسلم عليه

يِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوال{ . فصيحا ھو كان  قتلھم إلى إشارة ھذا:  وقيل. أشرك بمن إال الشرك عاقبه ينزل ال أي}  ِبأَْھلِهِ  إاِلَّ  السَّ

 :  الشاعر وقال. ببدر

 تحيق كانت ما بعد ذراعا...  فاستقلت المنية دفعوا وقد

 وعن. به أحاط أي كذا به حاق:  يقال ، اإلحاطة والحوق. يحيط بمعنى}  َيِحيقُ { :  الكلبى وقال. قطرب قول وھذا ، تنزل أي

 القرآن في أوجدك فاني:  عباس ابن فقال ؟" فيھا وقع حفرة ألخيه حفر من" وراةالت في أجد إني:  له قال كعبا أن عباس ابن

يِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوال{  فاقرأ:  قال ؟ وأين:  قال. ذلك " منكبا فيه وقع جبا ألخيه حفر من" العرب أمثال ومن}  إاِلِّبأَْھلِهِ  السَّ

يِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوال{ :  يقول تعالى هللا فإن ماكرا تعن وال تمكر ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الزھري وروى  إاِلَّ  السَّ

َما َنَكثَ  َفَمنْ { :  يقول تعالى هللا فإن باغيا تعن وال تبغ وال ،}  ِبأَْھلِهِ  َما{ :  تعالى وقال}  َنْفِسهِ  َعلَى َيْنُكثُ  َفإِنَّ  َعلَى َبْغُيُكمْ  إِنَّ

 :  الحكماء بعض وقال}  أَْنفُِسُكمْ 

 ظلم من على مردود والظلم...  فعله في الظالم أيھا يا

 النعم وتنسى المصائب تحصي...  متى وحتى أنت متى إلى

 أخالق من ألنھا ؛ النار في أصحابھا تدخل اآلخرة في يعني" النار في: " فقوله". النار في والخديعة المكر" الحديث وفي

 المؤمن أخالق من وليس: " الحديث ھذا سياق في والسالم الصالة عليه قال ولھذا ؛ األخيار المؤمنين أخالق من ال الكفار

 .الكريمة اإليمان أخالق عن والخروج ، الذميمة األخالق بھذه التخلق عن تحذير أبلغ ھذا وفي". والخيانة والخديعة المكر

لِينَ  ُسنَّتَ  إاِلّض َيْنُظُرونَ  َفَھلْ { :  تعالى قوله  هللاَِّ  لُِسنَّتِ  َتِجدَ  َفلَنْ { . األولين بالكفار نزل الذي العذاب ينتظرون إنما أي}  األَوَّ

ِ  لُِسنَّتِ  َتِجدَ  َولَنْ  َتْبِديالً   ال ، استحقه من بمثله يعذب فھو ، فيھم سنة ذلك وجعل ، الكفار على العذاب هللا أجرى أي}  َتْحِويالً  هللاَّ

} عمران آل{ في مضى وقد. سنن والجمع ، الطريقة والسنة. غيره إلى نفسه عن العذاب حولي أن وال ، ذلك يبدل أن أحد يقدر

 األمر لتعلق القوم إلى فأضاف}  ُرُسلَِنا ِمنْ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َقدْ  َمنْ  ُسنَّةَ  سنة{:  آخر موضع في وقال. وجل عز هللا إلى وأضافھا

ِ  أََجلَ  َفإِنَّ { :  تعالى هللا قال ؛ القوم إلى تارة ، هللا إلى يضاف تارة ، كاألجل وھو ؛ بالجانبين  َجاءَ  َفإَِذا{ :  وقال}  آَلتٍ  هللاَّ

 } أََجلُُھمْ 

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َوَكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ { ] 44: [ اآلية ُ  َكانَ  َوَما قُوَّ  لُِيْعِجَزهُ  هللاَّ
َماَواتِ  فِي َشْيءٍ  ِمنْ  ً  َكانَ  إِنَّهُ  األَْرِض  فِي َوال السَّ  } َقِديراً  َعلِيما

 إلى بنظرھم ذلك فتدبروا ، الرسل كذبوا لما وأمثالھم ومدين ، وثمود بعاد أنزلنا ما يروا لم أو أي ؛ ذكرھا التي السنة بين

 بل ، أقوى وال أولئك من خيرا ليسوا ؛ لھم وبيان عبرة فيه أفليس ، بھم حل بما التواتر على سمعوا وبما ، ودورھم مساكنھم

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َوَكاُنوا{ :  قوله دليله ؛ أقوى أولئك كان ُ  َكانَ  َوَما قُوَّ َماَواتِ  فِي َشْيءٍ  ِمنْ  لُِيْعِجَزهُ  هللاَّ  إذا أي}  األَْرِض  فِي َوال السَّ

ً  َكانَ  إِنَّهُ { . ذلك يعجزه لم بقوم عذاب إنزال أراد  .}  َقِديراً  َعلِيما
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ُ  ُيَؤاِخذُ  َولَوْ { ] 45: [ اآلية ُرُھمْ  َولَِكنْ  َدابَّةٍ  ِمنْ  َظْھِرَھا َعلَى َتَركَ  َما َكَسُبوا بَِما النَّاسَ  هللاَّ  أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى ُيَؤخِّ
َ  َفإِنَّ   } َبِصيراً  ِعَباِدهِ بِ  َكانَ  هللاَّ

ُ  ُيَؤاِخذُ  َولَوْ { :  تعالى قوله  يريد:  مسعود ابن قال}  َدابَّةٍ  ِمنْ  َظْھِرَھا َعلَى َتَركَ  َما{ . الذنوب من يعني}  َكَسُبوا ِبَما النَّاسَ  هللاَّ

 واإلنس الجن يريد}  َدابَّةٍ  ِمنْ { :  الكلبي وقال. السالم عليه نوح ومن ذلك فعل وقد:  قتادة قال. ودرج دب مما الحيوان جميع

 دون وحدھم ھنا الناس ھنا بالدابة أراد:  الفضل بن والحسين واألخفش جرير ابن وقال. بالعقل مكلفان ألنھما ؛ غيرھما دون

 .غيرھم

 بن يىيح وقال. آدم ابن بذنب حجره في يعذب أن الجعل كاد:  مسعود ابن قال. كبير صحابي عن ألنه ؛ أظھر واألول:  قلت

: ھريرة أبو فقال. نفسه إال يضر ال الظالم فإن بنفسك عليك:  رجل له فقال ، المنكر عن ونھى بالمعروف رجل أمر:  كثير أبي

 ويحيى الثمالي وقال. الظالم بظلم وكرھا في ھزال لتموت الحبارى إن بيده نفسي والذي قال ثم ھو إال إله ال الذي وهللا ؟ كذبت

 تفسير في ومجاھد عكرمة عن ھذا نحو} البقرة{ في مضى وقد. شيء كل فيھلك المطر هللا يحبس:  يةاآل ھذه في سالم بن

 البراء حديث ھناك وذكرنا. فيلعنونھم الكاتمين السوء علماء بذنوب الجدب يصيبھم والبھائم الحشرات ھم}  الالَِّعُنونَ  َوَيْلَعُنُھمُ {

ُرُھمْ  َولَِكنْ { ". األرض دواب: " قال}  الالَِّعُنونَ  َوَيْلَعُنُھمُ { :  قوله في سلمو عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عازب بن  ُيَؤخِّ

َ  َفإِنَّ { . القيامة يوم ھو:  يحيى وقال. المحفوظ اللوح في وعدھم ما ھو المسمى األجل:  مقاتل قال}  ُمَسّمىً  أََجلٍ  إِلَى  َكانَ  هللاَّ

 زيدا إن اليوم:  يجوز ال كما}  َبِصيراً } { إذا{ في العامل يكون أن يجوز وال}  َبِصيراً {  منھم العقاب يستحق بمن أي}  ِبِعَباِدهِ 

 يرى ال وسيبويه. بعدھا ما فيھا يعمل بھا يجازى التي واألسماء ، المجازاة بحروف لشبھھا}  َجاءَ {  فيھا العامل ولكن. خارج

 : قال كما ، الشعر في إال} إذا{ بـ المجازاة

 فنضارب أعدائنا إلى خطانا...  وصلھا كان أسيافنا قصرت إذا

  . والحمد} فاطر{ سورة ختمت
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